
                  Коначна ранг листа кандидата који су се пријавили за упис на  

САС (Специјалистичке академске студије) школске 2021/22. други рок 

 

             Обзиром да није било примедби на прелиминарну листу, Комисија је 

одлучила да право уписа имају сви кандидати од редног броја 1 до редног броја 6 

колико је преостало слободних места, обзиром да испуњавају услове Конкурса. 

Кандидати од редног броја 7  до  редног броја 9 могу да се упишу уколико се неко не 

упише од броја 1 до редног броја 6  и дужни су да буду у канцеларији бр 26 код 

референта за постдипломске студије дана 12. 11. 2021.год. у 13 h.   
 

 

Комисија је донела одлуку да се УПИС извршити дана 12. 11. 2021.. године од 9-13 

часова у канцеларији референта за постдипломске студије (канцеларија бр. 26).  

 

Кандидати који стекну право на упис подносе:   

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид,  

- извод из матичне књиге рођених,  

- извод из матичне књиге држављана 

- два обрасца ШВ-20 (купују с у скриптарници факултета), и ектронски по добијању 

индекса  

- индекс (купује с у скриптарници факултета),  

- две фотографије формата 4,5х3,5 сm, 

- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте, најмање I рата 

   жиро рачун факултета број 840-1825666-41  

   са позивом на број 500-2.  

-  доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00  динара 

уплаћених на жиро рачун факултета број 840-1825666-41, са позивом на број 200-5.  

 

Кандидат  који  је  стекао  право  уписа  а  не  упише се  у  за  то  предвиђеном  року,  

губи право на упис 

. 

Београд, 10.10.2021.  

 

        Koмисија   

   

 

 

Ред. 
Бр. 

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ КАНДИДАТА ПРОСЕК 
НА студ. 

ЗАВРШЕН ФАКУЛТЕТ 

1 Сукара Ратко 9,18 ФВМ Унив. Бгд. 

2 Аничић Милан 9,00 ФВМ Унив. Бгд. 

3 Павлова Кукрић Адријана 8,47 ФВМ Унив. Бгд. 

4 Ђоковић Јован 8,33 ФВМ Унив. Бгд. 

5 Ђорђевић Милутин 8,30 ФВМ Унив. Бгд. 

6 Новаковић Чичарова Гордана 7,64 ФВМ Унив. Бгд. 

7 Вишњички Милица 7,58 ФВМ Унив. Бгд.  

8 Радетић Матеа 7,29 ФВМ Унив. Бгд. 

9 Наглић Александар 7,21 ФВМ Унив. Бгд. 


