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КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У ДРУГУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У 
ШКОЛСКОЈ 2022/2023. години 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МЕНАЏМЕНТ У ТЕКСТИЛНОЈ 
ИНДУСТРИЈИ 

БУЏЕТСКА КВОТА: 30 

Р. бр. Презиме и име Број индекса 

Број ЕСПБ који 
се урачунавају 
при рангирању 
за упис у другу 
годину на терет 

буџета1
 

Укупно 
година 

студирања 

Просечна оцена 
која се рачуна 
при рангирању 
за упис у другу 
годину на терет 

буџета2
 

Број ЕСПБ који се 
урачунавају при 

рангирању за упис 
у другу годину 

студија у статусу 
самофинансира-

јућег студента3
 

1 Стаменковић Јелена Б06/21МТИ 60 1 8,70 60 

2 Шеврт Анђела СФ09/21МТИ 60 1 8,70 60 

3 Ћирић Тања Б25/21МТИ 54 1 9,22 54 

4 Тома Андреа Б01/21МТИ 53 1 8,44 53 

5 Вуковић Дејана СФ13/21МТИ 53 1 7,89 53 

6 Михајловић Николина Б07/21МТИ 47 1 9,38 47 

7 Анић Добросав Б04/21МТИ 41 1 8,57 41 

 

1 - Број ЕСПБ који се урачунавају при рангирању за упис у другу годину на терет буџета1 је број ЕСПБ бодова које 
је студент стекао искључиво полагањем испита са прве године студија (ЕСПБ бодови које носе признати испити са 
прве године студија се не урачунавају приликом рангирања за упис друге године студија на терет буџета). 

 

2 -  Просчна оцена која се рачуна при рангирању за упис у другу годину на терет буџета2
 је просечна оцена 

израчуната на основу оцена добијених на испитима из оних предмета чији се ЕСПБ бодови урачунавају при 
рангирању за упис друге године студија на терет буџета (оцене које је студент добио на положеним испитима са прве 
године студија, док се оцене са признатих испита са прве године студија не урачунавају приликом рангирања за 
упис друге године студија на терет буџета). 

 

3 - Број ЕСПБ који се урачунавају при рангирању за упис у другу годину студија у статусу самофинансирајућег 
студента3 је збир броја ЕСПБ бодова које је студент стекао полагањем и/или признавањем испита са прве године 
студија. 
  

* - Студент коме је одобрено мировање статуса студента (мировање права и обавеза студента). Школске године за 
које је студенту одобрено мировање статуса се не урачунавају у укупне године студирања. 
 

Студент који није остварио услов за упис у другу годину студија (није остварио најмање 37 ЕСПБ бодова из прве 
године студија) поново уписује прву годину и због тога се не налази на овој листи. 
 


