На основу одредаба конкурса за упис студената
на прву годину специјалистичких студија на Академији техничко-васпитачких
струковних студија - Одсек Врање за школску 2022/2023. годину,
утврђује се:

ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА
пријављених кандидата у првом конкурсном року за упис у прву годину
специјалистичких струковних студија школске 2022/2023. год. на студијском програму

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
Примљени који плаћају школарину:
Ред. бр.
пријаве

1
2
3

Име, средње слово и презиме

Михајло Р. Алексић
Александар З. Грујић
Предраг И. Александровић

Просечна оцена
на основним
стидијама

Остварени број
бодова на основу
успеха

Остварени број
бодова на
пријемном
испиту

Укупан број
бодова

6,67
6,45
6,34

40,02
38,70
38,04

40,00
36,00
16,00

80,02
74,70
54,04

Приговор на јединствену ранг листу кандидат може поднети до понедељка 11.07.2022. године до 12,00ч.
Подносилац приговора може извршити увид у свој рад 11.07.2022. године до 12,00 часова.
Коначна ранг листа биће објављена до 13.07.2022.године до 12,00 часова.

Врање, 08.07.2022. год.

Комисија
Др Владимир Поповић
Др Јована Џољић
Мића Петковић, дипл. правник
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