
 

ИАС СП Архитектура 
ОАС СП Грађевинарство 

ОАС СП Управљање пројектима у градитељству 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о продужењу рока за упис у школску 2022/2023. годину и 
о рангирању студената за упис на више године студија 

1. Упис у школску 2022/2023. годину ће трајати до петка, 04. 11. 2022. године. 

2. На основу чланова 99, 102 и 103 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) и Одлуке Наставно-научног већа Грађевинско-
архитектонског факултета у Нишу о условима уписа студената за школску 2022/2023. 
годину, број 8/260 од 29. 09. 2022. године: 

• Број студената који се финансира из буџета у вишим годинама студија 
високошколска установа може повећати за највише 20% у односу на претходну 
годину, у складу са одлуком надлежног органа високошколске установе; 

• Студент који у текућој школској години оствари најмање 48 ЕСПБ бодова, има право 
да се у наредној школској години финансира из буџета, ако се рангира у оквиру 
укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије; 

• Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у 
текућој школској години остваре најмање 36 ЕСПБ бодова имају право да се, без 
рангирања, у наредној школској години финансирају из буџета. 

3. Студент који не оствари право из тачке 2, алинеја 2 и 3, у наредној школској години 
наставља студије у статусу самофинансирајућег студента. 

4. Рангирање ће се вршити посебно за сваку годину студија одређеног студијског програма, 
полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и обухватаће студенте који се нису уписали 
у оквиру предвиђених термина за упис. 

5. У случају истог броја остварених ЕСПБ бодова, предност имају студенти са већом 
просечном оценом. 

6. У случају исте просечне оцене, предност имају студенти који су у краћем року остварили 
тај број ЕСПБ бодова. 

7. Рангирање студената врши се након завршеног октобарског испитног рока. 

8. Након реализованих додатних испитних рокова Октобар 2 и Октобар 3, на упражњена 
буџетска места могу се уписати кандидати који су стекли услов из тачке 2. 

 

26. 10. 2022. године                                                                        ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА 


