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

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО БУЏЕТСКА КВОТА: 35 

Р. бр. Презиме и име 
Број 

индекса 

Број ЕСПБ који се 
урачунавају при рангирању 

за упис у трећу годину на 
терет буџета1

 
Укупно 
година 

студирања 

Просечна 
оцена која се 
рачуна при 
рангирању 

за упис у 
трећу годину 

на терет 
буџета2

 

Број ЕСПБ који се 
урачунавају при 

рангирању за упис 
у трећу годину 

студија у статусу 
самофинансира-

јућег студента3
 

1. година 2. година Укупно 

1 Миладиновић Емилија 
Б26/20Т

ИН 
60 60 120 2 9,29 120 

2 Обрадовић Драгиња 
Б06/20Т

ИН 
60 60 120 2 9,10 120 

3 Бандука Божидарка 
Б09/20Т

ИН 
60 60 120 2 8,86 120 

4 Ћериман Јована 
Б12/20Т

ИН 
60 60 120 2 8,81 120 

5 Ђокић Немања 
Б08/20Т

ИН 
60 60 120 2 8,52 120 

6 Станковић Ива 
Б03/20Т

ИН 
60 54 114 2 8,05 114 

7 Имери Леа 
Б02/20Т

ИН 
60 48 108 2 9,32 108 

8 Весовић Марија 
Б18/20Т

ИН 
60 48 108 2 8,53 108 

9 Јанковић Кристина 
Б04/20Т

ИН 
60 48 108 2 7,58 108 

10 Пантић Милена 
Б11/20Т

ИН 
60 48 108 2 7,42 108 

11 Симановић Катарина 
Б14/20Т

ИН 
54 49 103 2 8,28 103 

 

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

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

добијена на испитима из оних предмета чији се ЕСПБ бодови урачунавају при рангирању за упис треће године 
студија на терет буџета (оцене које је студент добио на положеним и/или признати испитима са прве године студија, 
док се оцене са признатих испита са друге године студија не урачунавају приликом рангирања за упис треће године 
студија на терет буџета)). 
 

3 - Број ЕСПБ који се урачунавају при рангирању за упис у трећу годину студија у статусу самофинансирајућег 
студента3 је збир броја ЕСПБ бодова које је студент стекао полагањем и/или признавањем испита са прве године 
студија и полагањем и/или признавањем испита са друге 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 трећу годину студија (није остварио најмање 60 ЕСПБ бодова из прве 
године студија и најмање  37 ЕСПБ бодова из друге године студија) поново уписује другу годину и због тога се не 
налази на овој листи. 
 


