ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Број: 1487/7
Дана, 19.09.2018. године
Београд
На основу чл. 65 и 103. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017 и
27/2018) и члана 22.Статута Високе железничке школе струковних студија (број 2280/3 од
26.12.2017. године), Наставно-стручно веће Школе на седници одржаној дана 19.09.2018. године,
донело је

ПРАВИЛНИК
О РАНГИРАЊУ СТУДЕНАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
НА ФИНАНСИРАЊА ИЗ БУЏЕТА

Члан 1.
Овим Правилником уређују се начин и поступак рангирања студената за остваривање права за
упис студија које се финансирају из буџета Републике Србије за упис у другу и трећу годину
основних струковних студија на Високој железничкој школи струковних студија у Београду (у
даљем тексту. Школа) почев од школске 2018/2019. године.
Члан 2.
Студент који у текућој 2017/2018. школској години остварио 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.
Ово право могу да остваре студенти без обзира на статус финансирања који су имали у текућој
години (финансирање из буџета или самофинансирање-плаћања школарине) и без обзира да ли су
изгубили ранији статус финансирања из буџета (могу поново стећи статус финансирања из
буџета).
Члан 3.
Под оствареним ЕСПБ бодовима довољним за подношење пријаве за рангирање подразумевају се
ЕСПБ бодови стечени полагањем испита у Школи у школској 2017/2018. години.
На основу признатих испита који су положени на другој високошколској установи такође се може
остварити право на финансирање из буџета, у том случају узимају се у обзир само признати
испити који припадају години студија која претходи години студија коју студент уписује у
школској 2018/2019. години.
Члан 4.
Рангирање студената обухвата студенте који у школској 2018/2019. години уписују исту годину
студија на одређени студијски програм.
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Члан 5.
Рангирање студената за упис у школској 2018/2019. годину врши се након завршеног октобарског
испитног рока из школске 2017/2018. године.
Члан 6.
Рангирање студената врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова, укупних година
студирања и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма.
Под оствареним ЕСПБ бодовима подразумевају се ЕСПБ бодови које је студент стекао по основу
положених испита у Школи у школској 2017/2018. години, као и ЕСПБ бодови по основу
признатих испита који су положени на другој високошколској установи, у складу са овим
правилником.
Укупне године студирања исказују се бројем школских година у који број се рачуна и текућа
школска година у којој су остварени ЕСПБ бодови довољни за рангирање за упис у наредну
студија.
Постигнути успех у савлађивању студијског програма исказује се просечном оценом постигнутом
током година студирања студијског програма.
Члан 7.
Приликом рангирања предност има већи број остварених ЕСПБ бодова.
У случају истог броја ЕСПБ бодова, предност у рангирању има студент са мањим бројем година
студија и са оствареном вишом просечном оценом.
У случају истог броја ЕСПБ бодова и истог броја година студија и исте просечне оцене предност
има студент који је брже остварио број ЕСПБ бодова према испитним роковима, а ако је и то исто
онда предност има студент који је први остварио ЕСПБ бодове према датуму полагања испита
чији се ЕСПБ бодови рангирају.
Уколико два или више студената при рангирању имају исту позицију следећи критеријум који
одрђује предност је збир поена остварених по предметима чији се ЕСПБ бодови рангирају.
Члан 8.
Студент који у школској 2018/2019. години уписује наредну годину студија и који је стекао број
ЕСПБ бодова потребан за рангирање за остваривање права за упис студија које се финансирају из
буџета предаје Школи преко студентске службе молбу и захтев за рангирање заједно са образцем
ШВ-20, пријавним листом и индексом у року који буде објављен на огласној табли и шалтеру
студентске службе.
Захтев за рангирање садржи податке о броју остварених ЕСПБ бодова у текућој години, број
година студирања, постигнут успех студирања, датум полагања испита за сваки предмет који чини
остварени ЕСПБ бодове, збир остварених поена за предмете који чине остварене ЕСПБ бодове и
друге податке који су наведени у обрасцу захтева за рангирање.
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Члан 9.
Рангирање студената за упис у наредну годину студија за одређени студијски програм у режиму
финансирања из буџета обавља комисија коју решењем образује директор.
Комисија сачињава Јединствене ранг листе по студијском програму и годинама студија и
објављује их на огласној табли и интернет страници Школе.
Након истека рокова за приговор и жалбе, комисија сачињава Коначне ранг листе које су основ за
упис студената у наредну годину студија у режиму финансирања из буџета.
Приговор на Јединствену ранг листу се подноси у року од 24 часа од часа од дана објављивања
Јединствене ранг листе.
Директор Школе решава по приговору у року од 24 часа од дана подношења приговора.
На решење директора може се уложити жалба Савету Школе у року од 24 часа. Савет Школе
решава по жалби у року од два дана, односно 48 сати од пријема.
Члан 10.
Упис у наредну годину студија у школској 2018/2019. години у режиму финансирања из буџета
обавља се на основу података из Матичне књиге студената, индекса студента и на основу података
из Коначне ранг листе за упис студената у режиму финансирања из буџета.
Члан 11.
Студенти са инвалидитетом и студенти уписани по афирмативној мери који у текућој школској
2017/2018. години остваре 36 ЕСПБ бодова имају право да се у наредној школској 2018/2019.
години финансирају из буџета, без рангирања и без обзира на статус финансирања који су имали у
текућој години.
Члан 12.
Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија.
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски
програм на истом нивоу студија.
Члан 13.
Број студената за упис у режиму финансирања из буџетау школској 2018/2019. години а који је
одређен Одлуком Владе Републике Србије, Школа може повећати за упис у наредну годину
студија за највише 20% у односу претходну годину.
Члан 14.
Студент који не оствари право да се финансира из буџета у наредној школској години наставља
студије у статусу студента који је у режиму плаћања школарине.
Студент који наставља студије је у режиму плаћања школарине закључује са Школом уговор о
плаћању школарине и доставља Школи преко студентске службе доказ о уплати прве рате
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школарине (оригинал уплатнице) до рока који буде објављен на огласној табли и на шалтеру
студентске службе.
Члан 15.
Начин и поступак рангирања студената за остваривање права за упис студија које се финансирају
из буџета Републике Србије уређен овим Правилником примењује се за школску 2018/2019.
годину и за наредне школске године.
Члан 16.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
Члан 17.
Да је овај Правилник усвојен и објављен дана 19.09.2018.године оверава својим потписом
председавајући Наставно-стручног већа Школе.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
НАСТАВНО-СТРУЧНОГ ВЕЋА
Др Зоран Бундало,проф.
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