
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

Факултет техничких наука у Чачку  

29.10.2021. 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА 

Кандидата пријављених на Конкурс за упис на прву годину СП ДАС 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ у школској 2021/2022. години 

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

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ за седам (7) кандидата, пријавило 

се седам (7) 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: 

Име и презиме     Број бодова 

1. Стефан Шошић                                            97,36 

2. Јован Марковић     90,52    

3. Милица Раденковић                                     89,13 

4. Стефан Чеперковић   88,90 

5. Андријана Габоровић   84,55   

 

Обавештење за остале кандидате који су конкурисали  

(Милош Живковић и Иван Бараћ): 

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  

29.10.2021. 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА 

Кандидата пријављених на Конкурс за упис на прву годину СП ДАС 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО у школској 

2021/2022. години 

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

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за дванаест (12) 

кандидата, пријавила су се три (3) кандидата.   

Комисија за упис на докторске студије утврдила је редослед 

кандидата за упис на СП ДАС ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И РАЧУНАРСКО 

ИНЖЕЊЕРСТВО на основу опште просечне оцене остварене на 

студијама, дужине студирања и на основу остварених научних 

резултата према критеријумима које је дефинисало надлежно 

Министарство за науку.   

 

Модул електроенергетика 

     

1. Дејан Јањић                       

Кандидат се може уписати у прву годину студија уз полагање два 

квалификационо-диференцијална испита. 

 

 

Обавештење за остале кандидате који су конкурисали 

   Модул рачунарска техника 

      

1. Дијана Стојић                                             

2. Далибор Богдановић  

Комисија ће након извршеног признавања положених испита дати 

предлог за упис у одговарајућу годину студија.             

                                                                 

                                                                               Комисија за докторске студије 

 


