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

 

 

Модул РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА 

 

1. Вукашин Полић     91,06 бодова 

2. Ана Вуловић    78,925 бодова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за упис студената на 

докторске академске студије 



УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
Факултет техничких наука у Чачку  

6.11.2019.  

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 

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

ТЕХНОЛОГИЈЕ у школској 2019/2020. години 

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

седам (7) кандидата, пријавило се дванаест (12) 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. Лана Миљковић                                               96.3 

2. Александар Воштић          96.2 

3. Марија Мојсиловић                                        93.9 

Кандидати који се могу уписати уз диференцијалне испите: 

Име и презиме          Број бодова 

4. Милош Томовић          91.1                    (2 диференцијалнa испитa) 

5. Александар Мамић    85.3    (2 диференцијалнa испитa) 

6. Драган Крецуљ    82.9     (2 диференцијалнa испитa) 

7. Владимир Чукић          81.9     (1 диференцијални испит) 
___________________________________________________________________________________ 
8. Снежана Мијаиловић        78.8 

9. Милорад Мурић          66.4 

Састанак са кандидатима од ред.бр. 1.‐7. биће одржан у среду, 6. новембра 2019. год. у 12 сати, у 

канцеларији број 35. 

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 
06.11.2019. 
 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 
 

Кандидата пријављених на Конкурс за упис на прву годину ДАС 
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ студија у школској 2019/2020. години 

 
У року предвиђеном за пријаву на Конкурс за упис на ДАС ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
за пет кандидата, пријавилa су се три 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.  
 
Кандидат који стиче право на упис као самофинансирајући студент након полагања 
квалификационо-диференцијалних испита: 

1. Милорад Мурић    

Кандидат са завршеним магистарским студијама: 

2. Мр Владимир Клеут  

Комисија ће након извршеног признавања положених испита на магистарским студијама 
дати предлог за упис у одговарајућу годину студија уз полагање квалификационо-
диференцијалних испита. 

Кандидат који не испуњава услове Конкурса:  

3. Мр Саша Бјелетић  
 

Претходно завршене студије не припадају техничко-технолошком пољу у којем је  
студијски програм акредитован, односно кандидат нема претходно завршене студије на 
техничким и другим сродним факултетима. Кандидат се није одазвао позиву за разговор 
поводом уписа који је предвиђен Конкурсом.  

 
 

Комисија за упис студената на докторске 
академске студије 

 


