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КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ
НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

БУЏЕТ
	Презиме	Име	БрПр	IРаз	IIРаз	IIIРаз	IVРаз	  УспСрШк	Тест	  Бр.Бод.
	1	Ћузовић	Тамара	7	4.67	5.00	4.69	4.93	38.58	60.00	98.58
	2	Улић	Владимир	189	4.25	4.33	4.54	3.93	34.10	58.00	92.10
	3	Форо	Тамаш	36	4.13	4.14	3.92	4.60	33.58	58.00	91.58
	4	Бодор	Леа	91	4.50	4.62	4.71	4.64	36.94	54.00	90.94
	5	Доре	Доминика	94	4.50	4.53	4.23	4.21	34.94	54.00	88.94
	6	Раичевић	Деборах	9	4.53	4.50	3.92	4.14	34.18	54.00	88.18
	7	Михић	Тамара	121	3.53	3.69	3.50	3.71	28.86	58.00	86.86
	8	Марјанов	Тамара	10	3.85	4.54	4.62	4.77	35.56	48.00	83.56
	9	Драгољевић	Момирка	153	4.50	4.25	4.27	4.50	35.04	48.00	83.04
	10	Радић	Данијела	162	3.69	3.63	3.69	3.29	28.60	54.00	82.60
	11	Делић	Јелена	187	4.26	4.28	4.31	4.36	34.42	48.00	82.42
	12	Вујаклија	Маја	167	2.81	2.61	2.78	3.69	23.78	58.00	81.78
	13	Андрејевић	Милић	86	4.85	5.00	5.00	5.00	39.70	42.00	81.70
	14	Батар	Каролина	62	2.73	3.00	3.10	3.82	25.30	56.00	81.30
	15	Ристић	Лазар	182	2.73	2.73	3.90	2.90	24.52	56.00	80.52
	16	Савић	Василија	43	4.59	4.79	4.67	5.00	38.10	42.00	80.10
	17	Злоколица	Милица	75	5.00	4.94	4.90	5.00	39.68	38.00	77.68
	18	Арсенов	Андријана	21	4.31	4.69	4.84	4.85	37.38	40.00	77.38
	19	Пинтер	Теодора	5	4.13	4.56	5.00	4.79	36.96	40.00	76.96
	20	Јеремић	Јелена	1	4.13	4.13	4.63	4.53	34.84	42.00	76.84
	21	Луковић	Слађана	151	4.69	4.75	4.64	4.83	37.82	38.00	75.82
	22	Кошпрдић	Јелена	32	4.69	4.81	4.64	4.55	37.38	38.00	75.38
	23	Рамадани	Елма	77	4.56	4.67	4.67	4.77	37.34	38.00	75.34
	24	Гашпар	Даниела	53	4.60	4.75	4.69	4.57	37.22	38.00	75.22
	25	Милошев	Марина	2	4.62	4.50	4.50	4.67	36.58	38.00	74.58
	26	Јелић	Ђурђина	141	4.54	4.33	4.38	5.00	36.50	38.00	74.50
	27	Петковић	Биљана	113	4.07	4.31	4.29	4.50	34.34	40.00	74.34
	28	Тошић	Катарина	29	3.69	3.75	3.93	3.57	29.88	44.00	73.88
	29	Војновић	Катарина	177	4.27	4.27	4.00	4.31	33.70	40.00	73.70
	30	Јањић	Влатка	50	4.78	5.00	4.33	3.73	35.68	38.00	73.68
	31	Ковачевић	Милица	201	3.94	4.13	4.77	5.00	35.68	38.00	73.68
	32	Симовић	Јована	152	4.88	4.87	4.69	4.92	38.72	34.00	72.72
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       Презиме	Име	БрПр	IРаз	IIРаз	IIIРаз	IVРаз	  УспСрШк	Тест	  Бр.Бод.
	33	Николић	Василија	4	4.80	5.00	4.66	4.81	38.54	34.00	72.54
	34	Лукић	Јована	124	3.67	3.75	4.21	4.50	32.26	40.00	72.26
	35	Хулала	Ноеми	169	4.13	4.25	4.63	4.73	35.48	36.00	71.48
	36	Јевтић	Наташа	97	4.81	4.87	5.00	5.00	39.36	32.00	71.36
	37	Његомир	Марија	81	4.73	4.87	4.50	4.33	36.86	34.00	70.86
	38	Вучић	Милица	159	3.88	4.21	3.83	4.38	32.60	38.00	70.60
	39	Кнежевић	Ружица	17	4.35	4.56	4.65	4.73	36.58	34.00	70.58
	40	Хашовић	Сања	14	3.47	4.64	4.60	4.54	34.50	36.00	70.50
	41	Цупер	Драгана	204	4.40	4.53	4.56	4.64	36.26	34.00	70.26
	42	Богдановић	Јелена	37	4.07	5.00	5.00	5.00	38.14	32.00	70.14
	43	Радић	Рада	134	4.31	4.50	4.54	4.69	36.08	34.00	70.08
	44	Вранкић	Теодора	166	5.00	5.00	5.00	5.00	40.00	30.00	70.00
	45	Војиновић	Вања	13	4.53	4.56	4.38	4.50	35.94	34.00	69.94
	46	Бешевић	Наташа	89	3.54	3.92	3.69	3.77	29.84	40.00	69.84
	47	Поповац	Драгана	146	3.86	3.79	3.42	3.75	29.64	40.00	69.64
	48	Солдат	Хелена	150	4.65	4.53	4.05	3.53	33.52	36.00	69.52
	49	Ђуркић	Теодора	65	4.13	4.50	4.54	4.29	34.92	34.00	68.92
	50	Палачковић	Виолета	24	4.07	4.00	4.54	4.78	34.78	34.00	68.78
	51	Бабић	Бојана	31	4.54	4.50	4.54	4.69	36.54	32.00	68.54
	52	Матијашевић	Биљана	44	4.13	4.53	4.80	4.79	36.50	32.00	68.50
	53	Поповић	Катарина	155	3.56	3.53	3.83	4.00	29.84	38.00	67.84
	54	Марић	Александр	63	4.31	4.50	4.40	4.69	35.80	32.00	67.80
	55	Херценбергер	Николина	145	3.65	3.73	4.08	4.36	31.64	36.00	67.64
	56	Марјановић	Неда	137	5.00	4.54	4.50	4.50	37.08	30.00	67.08
	57	Шарић	Ненад	119	3.87	3.88	3.00	3.79	29.08	38.00	67.08
	58	Марковић	Милана	176	3.56	4.10	4.50	3.33	30.98	36.00	66.98
	59	Милосављевић	Анђела	51	4.53	4.50	4.54	4.86	36.86	30.00	66.86
	60	Савић	Сања	27	4.15	4.36	4.09	3.82	32.84	34.00	66.84
	61	Сабо	Ђурђинка	188	4.62	4.21	4.14	3.40	32.74	34.00	66.74
	62	Голић	Маја	192	3.93	4.06	3.92	4.36	32.54	34.00	66.54
	63	Пашти	Ева	20	3.53	3.63	3.77	4.21	30.28	36.00	66.28
	64	Пека	Анита	49	3.88	3.53	4.00	3.64	30.10	36.00	66.10
	65	Михајловић	Тијана	88	3.81	4.06	4.06	4.06	31.98	34.00	65.98
	66	Летић	Татјана	144	3.27	3.50	3.57	4.50	29.68	36.00	65.68
	67	Грабић	Маја	23	4.50	4.50	4.79	5.00	37.58	28.00	65.58
	68	Чулић	Оливера	40	4.35	3.40	4.00	4.00	31.50	34.00	65.50
	69	Топрек	Биљана	22	2.92	3.27	3.80	3.64	27.26	38.00	65.26
	70	Ћатић	Дуња	105	4.29	3.60	4.17	4.57	33.26	32.00	65.26
	71	Остојин	Ана	116	4.23	4.08	3.54	3.77	31.24	34.00	65.24
	72	Милетицки	Ивана	67	4.24	4.08	3.92	4.27	33.02	32.00	65.02
	73	Петровић	Дуња	138	3.47	3.63	3.15	3.14	26.78	38.00	64.78
	74	Јакупи	Мирела	202	4.00	3.17	3.75	4.33	30.50	34.00	64.50
	75	Малиновић	Јована	15	3.40	4.00	3.69	4.00	30.18	34.00	64.18
	76	Пиплица	Јелена	172	3.20	4.07	3.71	4.08	30.12	34.00	64.12
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	Презиме	Име	БрПр	IРаз	IIРаз	IIIРаз	IVРаз	  УспСрШк	Тест	  Бр.Бод.
        77	Ратић	Александр	108	4.06	4.00	3.69	4.31	32.12	32.00	64.12
	78	Менчик	Исидора	115	4.23	4.54	4.00	4.23	34.00	30.00	64.00
	79	Зелић	Ђурђа	123	3.69	4.00	3.54	3.69	29.84	34.00	63.84
	80	Зорић	Тања	33	4.25	4.40	4.57	4.67	35.78	28.00	63.78



САМОФИНАНСИРАЊЕ
	Презиме	Име	БрПр	IРаз	IIРаз	IIIРаз	IVРаз	  УспСрШк	Тест	  Бр.Бод.
	81	Попадић	Александр	127	3.93	4.50	4.20	4.18	33.62	30.00	63.62
	82	Станојевић	Јована	70	4.20	5.00	5.00	4.55	37.50	26.00	63.50
	83	Лазаревић	Милица	59	3.69	3.85	3.67	3.50	29.42	34.00	63.42
	84	Војновић	Теодора	193	3.86	4.00	4.44	4.30	33.20	30.00	63.20
	85	Доневски	Милош	69	4.50	4.00	4.55	4.55	35.20	28.00	63.20
	86	Цапар	Андреа	179	4.65	4.17	4.50	4.27	35.18	28.00	63.18
	87	Давидовић	Маја	85	4.47	4.13	4.50	4.43	35.06	28.00	63.06
	88	Барјактаревић	Мила	120	3.88	3.93	3.80	3.88	30.98	32.00	62.98
	89	Костадиновић	Милена	57	3.62	2.66	4.61	3.54	28.86	34.00	62.86
	90	Ђорђевић	Тијана	184	4.25	4.06	4.54	4.57	34.84	28.00	62.84
	91	Билбија	Сара	129	3.33	3.43	4.10	3.55	28.82	34.00	62.82
	92	Мирковић	Маријана	118	4.60	4.50	4.54	4.71	36.70	26.00	62.70
	93	Пејић	Дејана	142	4.57	4.50	4.50	4.53	36.20	26.00	62.20
	94	Васиљевић	Кристина	82	3.54	3.50	3.69	4.31	30.08	32.00	62.08
	95	Шараба	Јелена	171	2.93	2.64	3.00	3.42	23.98	38.00	61.98
	96	Ћорић	Александр	122	3.33	3.31	3.54	3.79	27.94	34.00	61.94
	97	Брадић	Тамара	26	3.69	4.00	3.77	4.50	31.92	30.00	61.92
	98	Бањац	Татјана	6	4.50	4.63	5.00	4.79	37.84	24.00	61.84
	99	Асановић	Драгана	74	4.33	4.47	4.53	4.57	35.80	26.00	61.80
	100	Зоркић	Ана	25	3.13	3.38	3.79	4.36	29.32	32.00	61.32
	101	Копривица	Небојша	45	4.50	4.50	4.00	4.58	35.16	26.00	61.16
	102	Перић	Марија	84	3.67	3.62	3.79	4.38	30.92	30.00	60.92
	103	Живановић	Весна	156	3.56	2.87	3.25	3.77	26.90	34.00	60.90
	104	Раилић	Александр	47	4.75	4.69	5.00	5.00	38.88	22.00	60.88
	105	Зец	Милица	147	4.35	3.53	3.67	3.86	30.82	30.00	60.82
	106	Драшко	Стефана	185	3.40	3.31	3.00	3.64	26.70	34.00	60.70
	107	Гвоздић	Маријана	99	4.13	4.73	3.92	4.54	34.64	26.00	60.64
	108	Макан	Нађа-	66	3.56	3.41	2.93	3.33	26.46	34.00	60.46
	109	Ранковић	Николина	92	3.50	3.35	3.00	2.38	24.46	36.00	60.46
	110	Николић	Дајана	87	3.50	3.57	4.00	4.08	30.30	30.00	60.30
	111	Тубић	Емилија	79	3.76	4.83	4.09	4.30	33.96	26.00	59.96
	112	Прстојевић	Исидора	199	4.00	4.24	4.38	4.33	33.90	26.00	59.90
	113	Вулић	Милица	114	4.00	3.85	4.00	4.07	31.84	28.00	59.84
	114	Ступар	Сава	35	3.56	4.53	4.50	4.27	33.72	26.00	59.72
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	Презиме	Име	БрПр	IРаз	IIРаз	IIIРаз	IVРаз	  УспСрШк	Тест	  Бр.Бод.
	115	Стојков	Јелена	106	4.33	4.06	3.93	4.50	33.64	26.00	59.64
	116	Драганов	Мирјана	160	3.08	3.58	2.86	3.21	25.46	34.00	59.46
	117	Марковић	Александр	48	3.53	3.65	3.31	3.14	27.26	32.00	59.26
	118	Вранковић	Маријана	39	3.08	3.08	3.85	4.54	29.10	30.00	59.10
	119	Дангубић	Николина	98	2.45	2.54	2.92	3.59	23.00	36.00	59.00
	120	Вујацков	Кристина	3	3.07	3.31	3.08	4.00	26.92	32.00	58.92
	121	Аћимов	Ања	107	4.00	3.93	3.58	3.93	30.88	28.00	58.88
	122	Ђумић	Зорица	41	3.61	3.92	4.23	4.62	32.76	26.00	58.76
	123	Илић	Жељана	73	3.33	4.77	4.23	4.00	32.66	26.00	58.66
	124	Иванчевић	Милена	175	4.00	3.73	4.17	4.36	32.52	26.00	58.52
	125	Прерадовић	Кристина	58	3.62	3.36	3.55	3.60	28.26	30.00	58.26
	126	Чивчић	Маша	196	3.53	3.75	3.93	3.86	30.14	28.00	58.14
	127	Ђокић	Милица	54	3.77	3.17	3.31	3.77	28.04	30.00	58.04
	128	Младеновић	Катарина	131	2.60	3.31	3.73	3.38	26.04	32.00	58.04
	129	Латковић	Анђела	71	4.59	4.57	5.00	4.69	37.70	20.00	57.70
	130	Бачвански	Теодора	68	3.38	3.64	3.27	3.55	27.68	30.00	57.68
	131	Мишић	Ивана	30	2.93	3.19	4.07	4.64	29.66	28.00	57.66
	132	Ранђеловић	Бојана	195	3.25	2.79	3.57	4.20	27.62	30.00	57.62
	133	Стојановић	Ема	130	3.15	3.33	3.62	3.69	27.58	30.00	57.58
	134	Гајић	Валентина	110	2.87	2.88	3.00	2.93	23.36	34.00	57.36
	135	Попов	Деана	104	4.06	4.00	4.00	4.62	33.36	24.00	57.36
	136	Васић	Цица	52	2.54	3.00	2.57	3.15	22.52	34.00	56.52
	137	Петровић	Мирослава	200	3.53	3.69	3.38	3.57	28.34	28.00	56.34
	138	Милојевић	Миња	72	3.15	3.25	3.08	2.62	24.20	32.00	56.20
	139	Крстић	Сара	173	3.53	4.29	4.27	4.86	33.90	22.00	55.90
	140	Шолић	Михаела	163	3.63	3.56	3.62	3.14	27.90	28.00	55.90
	141	Фодор	Мајда	95	3.67	3.59	3.53	4.13	29.84	26.00	55.84
	142	Дошић	Бојана	168	4.27	4.06	3.77	3.79	31.78	24.00	55.78
	143	Миловановић	Катарина	170	3.76	4.07	4.33	4.69	33.70	22.00	55.70
	144	Цвејић	Адријана	132	3.15	3.17	3.15	3.31	25.56	30.00	55.56
	145	Сердар	Јована	16	3.50	3.87	4.07	4.19	31.26	24.00	55.26
	146	Симић	Марина	125	2.90	3.64	4.00	4.08	29.24	26.00	55.24
	147	Маћешић	Соња	143	4.35	4.25	4.08	4.90	35.16	20.00	55.16
	148	Ђирошан	Алексеа	11	4.71	4.43	4.58	4.77	36.98	18.00	54.98
	149	Максимовић	Ивана	55	3.67	3.50	3.23	3.07	26.94	28.00	54.94
	150	Димитријевић	Драгана	28	4.35	4.00	3.08	2.90	28.66	26.00	54.66
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КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ СТЕКЛИ ПРАВО НА УПИС
	Презиме	Име	БрПр	IРаз	IIРаз	IIIРаз	IVРаз	  УспСрШк	Тест	  Бр.Бод.
	151	Радоњић	Снежана	161	3.63	4.07	4.00	4.57	32.54	22.00	54.54
	152	Жикић	Катарина	80	4.60	4.50	4.00	4.07	34.34	20.00	54.34
	153	Станков	Љубица	8	4.23	4.23	3.62	3.07	30.30	24.00	54.30
	154	Вуксановић	Невена	111	3.62	4.33	3.54	3.54	30.06	24.00	54.06
	155	Кондић	Јелена	139	2.80	2.57	3.70	3.91	25.96	28.00	53.96
	156	Бојић	Милица	34	3.25	3.06	3.23	3.28	25.64	28.00	53.64
	157	Пајић	Слађана	109	3.35	3.60	3.67	4.14	29.52	24.00	53.52
	158	Матић	Драгослава	76	3.87	4.12	4.20	4.50	33.38	20.00	53.38
	159	Милановић	Нина	135	3.13	3.63	2.82	3.08	25.32	28.00	53.32
	160	Станковић	Анита	178	4.06	3.13	2.72	2.56	24.94	28.00	52.94
	161	Банић	Маја	203	3.73	4.13	3.92	3.64	30.84	22.00	52.84
	162	Шопаловић	Вања	149	2.92	3.50	3.69	3.23	26.68	26.00	52.68
	163	Јанковић	Елена	96	3.35	2.64	3.25	3.08	24.64	28.00	52.64
	164	Мулић	Ања	117	4.08	4.15	3.62	3.31	30.32	22.00	52.32
	165	Бачвански	Јелена	46	3.80	3.75	3.23	3.21	27.98	24.00	51.98
	166	Кунарац	Јелена	101	3.67	3.25	3.38	3.64	27.88	24.00	51.88
	167	Симатовић	Дејана	190	4.54	4.50	4.57	4.33	35.88	16.00	51.88
	168	Стевановић	Дејана	19	3.50	3.40	4.50	4.50	31.80	20.00	51.80
	169	Јованов	Јована	136	3.69	3.67	3.73	3.35	28.88	22.00	50.88
	170	Бодирога	Драгана	61	2.50	2.90	3.00	3.00	22.80	28.00	50.80
	171	Коруњак	Мирослава	64	3.25	3.12	2.86	3.00	24.46	26.00	50.46
	172	Стевановић	Јелена	133	2.29	3.00	3.09	3.69	24.14	26.00	50.14
	173	Малбашић	Сара	165	3.53	3.93	3.20	3.18	27.68	22.00	49.68
	174	Јолић	Ивана	12	3.53	4.00	4.00	4.27	31.60	18.00	49.60
	175	Павловић	Жељана	18	3.07	3.50	3.00	3.18	25.50	24.00	49.50
	176	Цветков	Милица	157	3.00	2.73	3.17	2.69	23.18	26.00	49.18
	177	Гуњ	Меланија	191	2.67	3.31	3.67	3.90	27.10	22.00	49.10
	178	Остојић	Александр	102	3.25	2.75	3.08	3.42	25.00	24.00	49.00
	179	Мандић	Драгана	56	3.54	2.92	2.92	3.38	25.52	22.00	47.52
	180	Шкорић	Јелена	154	3.50	3.13	3.00	3.77	26.80	20.00	46.80
	181	Копривица	Ивана	181	2.87	2.75	3.08	2.64	22.68	24.00	46.68
	182	Цинцовић	Андреа	180	2.60	3.53	2.92	3.25	24.60	22.00	46.60
	183	Јерковић	Наташа	186	3.20	3.50	3.30	3.09	26.18	20.00	46.18
	184	Камањ	Тамара	103	2.67	2.56	2.38	2.43	20.08	26.00	46.08
	185	Боричић	Даница	194	2.19	2.79	2.44	2.57	19.98	26.00	45.98
	186	Ступавски	Даниела	174	4.00	3.31	3.15	3.53	27.98	18.00	45.98
	187	Лазовић	Милица	198	2.50	2.60	2.43	3.33	21.72	24.00	45.72
	188	Илкић	Соња	90	2.79	2.86	3.17	2.92	23.48	22.00	45.48
	189	Дукић	Дуња	42	3.65	3.17	3.67	3.55	28.08	16.00	44.08
	190	Вејновић	Јована	183	3.00	2.92	3.08	3.92	25.84	18.00	43.84
	191	Савић	Славица	112	3.35	3.00	3.07	3.42	25.68	18.00	43.68
	192	Јовановић	Гордана	197	2.53	2.81	2.86	2.60	21.60	22.00	43.60
	193	Малих	Кристина	158	2.54	3.00	2.57	3.07	22.36	20.00	42.36

 ПРОГРАМ АФИРМАТИВНИХ МЕРА

	Презиме	Име	БрПр	IРаз	IIРаз	IIIРаз	IVРаз	УспСрШк	Тест	Бр.Бод.
	115	Стојков	Јелена	106	4.33	4.06	3.93	4.50	33.64	26.00	59.64
	192	Јовановић	Гордана	197	2.53	2.81	2.86	2.60	21.60	22.00	43.60




НАПОМЕНА: 
Кандидат Стојков Јелена (редни број 106), на основу афирмативних мера, се уписује на буџет.



У Новом Саду, 11.07.2016. године

							Чланови централне комисије
							
1. Мр Јованка Улић, председник, с.р.
						2. Др Бојан Милошевић, члан, с.р.
						3. Јасминка Богдановић, члан, с.р.


