
Рангирање за упис у другу и трећу годину студија 

Рангирање студената за упис у наредну школску годину обухвата студенте који су 

уписани исте школске године на исти студијски програм, а врши се на основу 

постигнутог успеха у претходним школским годинама.  

Рангирају се студенти који су у школској 2020/2021. години остварили најмање 48 

ЕСПБ бодова. Студент се може уписати у наредну годину у статусу студента који се 

финансира из буџета Републике (буџетски студент), уколико се налази на коначној 

ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета. 

Редослед на ранг листи се одређује према пондерисаној средњој оцени (ПСО) и 

објављеним радовима током претходне школске године који су бодовани према 

Правилнику о стицању истраживачких и научних звања („Службени гласник РС“, бр. 

159/20). Укупан број бодова се рачуна по следећој формули:  УББ = ПСО + Б, где је: 

УББ = укупан број бодова, ПСО = пондерисана средња оцена и Б = број бодова на 

основу објављених научних радова. 

Пондерисана средња оцена (ПСО) се рачуна на следећи начин: 

ПСО = Ʃ (број ЕСПБ бодова које носи предмет x Оцена на предмету) 

N x 60 

где N представља број година студирања од тренутка уписа, док сума обухвата све 

предмете које је студент положио. 

 

Рокови 

• Пријем докумената: од 1. до 14. октобра 2021. године од 10.00 до 14.00 часова 

• Објављивање ранг листе за упис у наредну годину у статусу студента који се 

финансира из буџета Републике (буџетски студент) за сваки студијски програм: 15. 

октобар 2021. године до 18.00 часова 

• Подношење жалби Комисији за упис на докторске студије: до 17. октобра 2021. 

године у 12.00 часова, на е-адресу pdnauka@fasper.bg.ac.rs 

• Решење по жалби: до 18. октобра 2021. године у 12.00 часова 

• Упис студената: 19. и 20. октобра 2021. године од 10.00 до 14.00 часова 

 

Упис наредне године студија 

Пре самог дана уписа неопходно је: 

• попунити електронски ШВ образац који се налази у електронском индексу 

• измирити сва финансијска дуговања (обрачуната у електронском индексу у делу 

предрачун школарине) за претходну школску годину уплатом на рачун Факултета 

са позивом на број датим у електонском налогу сваког студента 

Приликом уписа, студенти који се финансирају из буџета опредељују се за предмете 

који носе најмање 60 ЕСПБ, а самофинансирајући студенти се опредељују за предмете  
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