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Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину мастер 
aкадемских студија ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ, за стицање стручног назива МАСТЕР 
ЕКОЛОГ, на Природно-математичком факултету у Нишу у школској 2019/2020. години, на основу 
Правилника о мастер академским студијама, као и мерилима утврђеним Kонкурсом и Статутом 
Факултета, утврдила је 

 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ-ЛИСТУ 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 

 

са редоследом према стеченом укупном броју бодова по свим критеријумима сваког учесника 
конкурса, и то: 
 

РБ БП ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ 
Процечна Дужина Дужина 

студијског 
програма 

УКУПНО 
оцена студирања 

1. 2 Илић (Љубиша) Јелена 9,18 2,92 3 92,07 

2. 8 Гроздановић (Бобан) Јелена 8,34 3,00 3 83,40 

3. 3 Стаменковић (Звонко) Ирина 7,48 3,75 3 72,30 

4. 7 Миленковић (Бојан) Нађа 7,23 4,00 3 69,00 

5. 4 Славковић (Сретен) Анђела 7,10 3,92 3 67,90 

6. 1 Цветановић (Славољуб) Милица 7,22 4,75 3 66,36 

7. 5 Костић (Драгиша) Сања 6,61 4,25 3 61,93 

8. 6 Лазић (Зоран) Ивана 6,66 4,08 3 63,00 

 

Кандидати закључно са редним бројем 7 (седам) су стекли право уписа у прву годину 
мастер академских студија ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ у оквиру броја студената 
чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. 

 

Кандидат са редним бројем 8 (осам) стекао је право уписа у прву годину мастер 
академских студија ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ, као самофинасирајући студент. 

 

У складу са Правилником о мастер академским студијама, Члан 5, кандидати који нису задовољни 
оствареним бројем бодова на основу успеха и дужине студирања на основним студијама, могу се 
определити за полагање пријемног испита. У том случају, ови кандидати се рангирају само по 
резултатима оствареним на пријемном испиту. 

 

Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину мастер академских студија, 
студијски програм ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ школске 2019/2020. године 7 (седам) 
студената чије ће се образовање финансирати из буџета, и 1 (један) самофинансирајућих 
студената.  

 

Јединствену ранг листу са списком студената чије ће се образовање финансирати из буџета и 
самофинансирајућих студената који су уписали мастер академске студије, студијски програм 
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ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ПРИРОДЕ, биће објављена после завршетка пријемног испита. 

 

Пријемни испит за кандидате који су у обавези да га полажу биће одржан у понедељак, 
07.10.2019. године у 10 часова. 

 
Прелиминарну ранг-листу објавити на сајту Факултета, огласној табли департмана и студентске 
службе Секретаријата Факултета и писарници Секретаријата. 

 

Број:_________________ 

У Нишу, _______ 2019. године 

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА САЧИЊАВАЊЕ 
РАНГ-ЛИСТЕ 

М.П. 

ПРЕДСЕДНИК ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ 

Мора овако ора овако 

Име председника комисије проф. др Татјана Анђелковић, ред. 
проф. 

 


