УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
03 Број: 21/109.2
Дана: 23.09.2019. године
Београд

На основу члана 100. став 8. и Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18др. закон, 73/18 и 67/19.) а у вези са чланом 21. став 4. Правилника о упису студената на
студијске програме Универзитета у Београду (Гласник УБ 168/12) и Информатора за упис
студената на докторске академске студије Архитектура на Универзитету у Београду Архитектонском факултету у школској 2019/2020. години, Комисија за спровођење, припрему
и оцењивање пријемног испита за упис студената у прву годину докторских академских
студија, доноси
Ре ш е њ е
1. Усваја се жалба бр. 03‐21/109. кандидата Тијане Мачкић, маст.инж.арх. од
23.09.2019. године, поднета на Прелиминарну ранг листу за упис на докторске
академске студије у школској 2019/2020. години од 20.09.2019. године.
2. У складу са тачком 1. овог Решења извршити измене на Прелиминарној ранг
листи за упис у прву годину докторских студија у школској 2019/2020. години.
Образложење
На основу поднете жалбе кандидата Тијане Мачкић, маст.инж.арх. , бр. 03‐21/109. од
23.09.2019. године, утврђено је да је у формули за обрачун укупних бодова на студијама
изостављен корективни фактор 2Х у складу са чланом 10. Правилником о докторским студијама
на Универзитету у Београду (Гласник УБ 191/16).
Имајући у виду све наведене чињенице, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Поука о правном леку: Против овог Решења кандидат може поднети жалбу декану Факултета у
року од 24 сата од истека рока за доношење решења комисије факултета по жалби кандидата.

Доставити:
1х Тијана Мачкић, маст.инж.арх.
1х члановима Комисије за
спровођење уписа,
1х Архиви.

Комисија
Проф.др Ана Никезић
Проф. др Марија Маруна
Проф.др Лидија Ђокић
Проф.др Владимир Миленковић

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
03 Број: 21/110.2
Дана: 23.09.2019. године
Београд

На основу члана 100. став 8. и Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18др. закон, 73/18 и 67/19.) а у вези са чланом 21. став 4. Правилника о упису студената на
студијске програме Универзитета у Београду (Гласник УБ 168/12) и Информатора за упис
студената на докторске академске студије Архитектура на Универзитету у Београду Архитектонском факултету у школској 2019/2020. години, Комисија за спровођење, припрему
и оцењивање пријемног испита за упис студената у прву годину докторских академских
студија, доноси

Ре ш е њ е
1. Усваја се жалба бр. 03‐21/110. кандидата Наташе Матић, маст.инж.арх. од
23.09.2019. године, поднета на Прелиминарну ранг листу за упис на докторске
академске студије у школској 2019/2020. години од 20.09.2019. године.
2. У складу са тачком 1. овог решења извршити измене на Прелиминарној ранг
листи за упис у прву годину докторских студија у школској 2019/2020. години.
Образложење
На основу поднете жалбе кандидата Наташе Матић, маст.инж.арх. , бр. 03‐21/110. од
23.09.2019. године, утврђено је да су кандидату изостављени поени на Интервју у укупном броју
бодова, у складу са чланом 21. став 4. Правилника о упису студената на студијске програме
Универзитета у Београду (Гласник УБ 168/12)
Имајући у виду све наведене чињенице, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
Поука о правном леку: Против овог Решења кандидат може поднети жалбу декану Факултета у
року од 24 сата од истека рока за доношење решења комисије факултета по жалби кандидата.

Доставити:
1х Наташи Матић, маст.инж.арх.
1х члановима Комисије за
спровођење уписа,
1х Архиви.

Комисија
Проф.др Ана Никезић
Проф. др Марија Маруна
Проф.др Лидија Ђокић
Проф.др Владимир Миленковић

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
03 Број: 21/111.
Дана: 23.09.2019. године
Београд
На основу члана 100. став 8. и Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/17, 27/18др. закон, 73/18 и 67/19.) а у вези са чланом 21. став 4. Правилника о упису студената на
студијске програме Универзитета у Београду (Гласник УБ 168/12) и Информатора за упис
студената на докторске академске студије Архитектура на Универзитету у Београду Архитектонском факултету у школској 2019/2020. години, Комисија за спровођење, припрему
и оцењивање пријемног испита за упис студената у прву годину докторских академских
студија, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1. Усвајају се жалбе кандидата Тијане Мачкић, под редним бројем 4 и кандидата Наташе
Матић, под редним бројем 14. на Прелиминарној ранг листи за упис на докторске студије у
школској 2019/2020. години.
2. На основу Решења бр. 21/109.2 од 23.09.2019. и Решења бр. 21/110.2 од 23.09.2019. године,
којим се усвајају жалбе кандидата из тачке 1. овог Решења, формира се измењена
Прелиминарна ранг листа за упис на докторске студије у школској 2019/2020. години.
3. Ово Решење и Прелиминарна ранг листа за упис на докторске студије у школској 2019/2020.
години, истаћи на огласну таблу и интернет страну Факултета.
Образложење
Разматрајући основаност поднетих жалби кандидата на Прелиминарну ранг листу за упис у
прву годину докторских студија, у школској 2019/2020. години, Комисија за спровођење,
припрему и оцењивање пријемног испита за упис студената у прву годину докторских студија
је утврдила следеће:
1. Да су жалбе допуштене, благовремене и изјављене од стране овлашћених лица;
2. Да су Конкурс и пријемни испит спроведени у свему у складу са Законом о високом
образовању, општим актима Универзитета и Факултета и објављеним конкурсом за пријем
студената;
3. Да је свим кандидатима на Конкурсу омогућено да поднесу жалбу Комисији за спровођење
уписа Факултета на Прелиминарну ранг листу;
4. Да су сви кандидати путем Информатора упознати са правилима полагања пријемног испита,
што су потврдили својим потписом на пријавном листу.
5. Да су кандидати под редним бројем 4 и 14 на Прелиминарној ранг листи, поднели основане
жалбе на грешке приликом израчунавања укупно остварених бодова на пријемном испиту за
упис на докторске академске студије.

Имајући у виду све наведене чињенице, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
ПРАВНА ПОУКА: Кандидат незадовољан овим Решењем може поднети жалбу Декану у
року од 24 часа од истека рока за доношење Решења Комисије за спровођење уписа
Факултета по жалби кандидата.
Комисија
Проф.др Ана Никезић
Проф.др Марија Маруна
Проф.др Лидија Ђокић
Проф.др Владимир Миленковић

