
 
 

 

 

На основу члана 57. Статута Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, Правилника 

о докторским студијама на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, Заједничког 

конкурса за упис студената у прву годину докторских студија за шк. 2022/2023. годину и 

Одлуке о спровођењу уписа на докторске студије на Грађевинско-архитектонском 

факултету у Нишу, објављује се 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА 

за упис у прву годину докторских студија за шк. 2022/2023. годину 

Студијски програм АРХИТЕКТУРА 

Р.бр. Име, ср. слово, презиме 
Бр. поена 

-успех 

Бр. поена 

-научни радови 

Укупно 

поена 

1.  Ицковски (Звездан) Софија 94.09 0 94.09 

2.  Ранђеловић (Миле) Маша 93.02 1.0 94.02 

3.  Маринковић (Миливоје) Милош 88.56 1.0 89.56 

4.  Дејановић (Валентина) Тамара 85.07 1.0 86.07 

5.  Бачевац Турковић (Ахмед) Дина 80.51 0 80.51 

  

Кандидати под редним редним бројем од 1 до 3 стекли су право уписа у прву годину 

докторских академских студија студијског програма АРХИТЕКТУРА у оквиру броја 

студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, а кандидати под 

редним бројем 4 и 5 у оквиру броја самофинансирајућих студената. 

 

 

Студијски програм ГРАЂЕВИНАРСТВО 

Р.бр. Име, ср. слово, презиме 
Бр. поена 

-успех 

Бр. поена 

-научни радови 

Укупно 

поена 

1.  Перић (Манојло) Радован 90.11 0 90.11 

2.  Драгановић (Саша) Милан 88.76 0 88.76 

3.  Геров (Владан) Андреј 84.68 1.0 85.68 

4.  Костадинов (Милча) Никола 84.49 0 84.49 

5.  Влашковић (Влајко) Андрија 84.29 0 84.29 

 

Кандидати под редним редним бројем од 1 до 3 стекли су право уписа у прву годину 

докторских академских студија студијског програма ГРАЂЕВИНАРСТВО у оквиру 

броја студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, а кандидати 

под редним бројем 4 и 5 у оквиру броја самофинансирајућих студената. 



 

Кандидат може поднети приговор на регуларност спровођења поступка утврђеног 

конкурсом Комисији за упис најкасније до 31. октобра 2022. године, до 12 сати. 

На предлог Комисије за упис, декан Факултета ће донети решење по приговору, до          

31. октобра 2022. године  до 14 сати. 

 

Коначна ранг листа пријављених кандидата биће објављена до 31. октобра 2022. 

године године у 15 сати, када ће бити објављен и термин уписа. 

 

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

 

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, 

уместо њега стиче право на упис следећи кандидат по редоследу утврђеном на коначној 

ранг листи. 

 

 

28.10.2022. год.     Комисија за рангирање кандидата 


