
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
Факултет техничких наука у Чачку  

6.11.2020.  

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 

Кандидата пријављених на Конкурс за упис на прву годину СП ДАС ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ у школској 2020/2021. години 

 У року предвиђеном за пријаву на Конкурс за упис на СП ДАС ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ за седам (7) кандидата, пријавило се пет (5) кандидата.   

Комисија за упис на докторске студије утврдила је редослед кандидата за упис на прву 

годину СП ДАС ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ на основу опште просечне оцене остварене 

на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер 

академским студијама и на основу остварених научних резултата према критеријумима које 

је дефинисало надлежно Министарство за науку.   

 

Кандидати који се могу уписати без диференцијалних испита: 

Име и презиме     Број бодова 

1. Немања Јовановић                                             93.9 

2. Катарина Карић      93.5 

3. Милена Весић                                       86.4 

4. Јелена Плашић     79.4 

 
Обавештење за остале кандидате који су конкурисали: 
 
Комисија ће након извршеног признавања положених испита дати предлог за упис у 
одговарајућу годину студија уз полагање квалификационо-диференцијалних испита. 
 
  

                                                                                                   Комисија за докторске студије 

 

 

 

 

 

 



УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
Факултет техничких наука у Чачку 
06.11.2020. 
 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 

 

Кандидата пријављених на Конкурс за упис на прву годину ДАС 
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ студија у школској 2020/2021. години 

 

У року предвиђеном за пријаву на Конкурс за упис на ДАС ИНЖЕЊЕРСКИ 
МЕНАЏМЕНТ за три кандидата, пријавилa су се четири кандидата.  
 

Комисија за упис на докторске студије утврдила је листу кандидата за упис на прву 
годину ДАС ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ на основу претходно завршених студија, 
опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, 
дужине студирања на основним и мастер академским студијама, на основу 
остварених научних резултата у одговарајућој области, према критеријумима које је 
дефинисало надлежно Министарство за науку и на основу обављеног разговора са 
кандидатима.  
 
Кандидати који се могу уписати без полагања диференцијалних испита: 

Име и презиме  Број бодова 

1. Андрија Симић  93,28 
2. Милорад Штављанин 89,91   

 
Кандидат који се може уписати уз полагањe диференцијалних испита: 

Име и презиме  Број бодова 

3. Сузана Борић   86,71   
 

Кандидат који не испуњава услове Конкурса:  

4. Владица Марковић 
 

 
 
Конкурс је расписан за три кандидата који ће бити примљени сагласно Ранг листи.  
 

 
                                                                                 Комисија за докторске студије 

 

 



Универзитет у Крагујевцу 

Факултет техничких наука у Чачку 

6.11.2020.год. 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 
 

Кандидата пријављених на Конкурс за упис на прву годину 

ДАС ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  

у школској 2020/2021. години. 

 

 

Након увида у приложену документацију Комисија за упис на докторске 
акадамске студије утврдила је следећи редослед: 
 

1. Јован Ковачевић*     86.2 бодова 

2. Богдан Лепосавић*   66.31 бодова 

 

*Напомена: предлог за упис уз полагање диференцијалних испита 

 

 

 

 

                                                                              Комисија за докторске студије 


