
 

Градска управа града Београда 

Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

Комисија за реализацију конкурса за доделу стипендија ученицима и студентима са инвалидитетом града Београда за 2016. годину 

на основу Одлуке о ученичким и студентиским стипендијама (Службени лист града Београда бр. 10/16) и Закључака градоначелника града Београда 
бр. 6-5205/16-Г  од 04.08.2016. године објављује  

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ  СТИПЕНДИЈЕ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ 

Ученицима са инвалидитетом средњих школа  додељује се укупно 15 стипендија. 

 
Студентима са инвалидитетом високошколских установа додељује се укупно 31 стипендија. 

 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УЧЕНИКЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

рб 
број 

предмета 

датум 
подношења 

захтева 
име (име родитеља) презиме пун назив средње школе разред успех  

1 VII-02-67-85 24.05.2016. Николина (Душана) Ђорђевић Гимназија Младеновац IV 5,00 

2 
VII-02-67-

186 
25.05.2016. Тамара (Драган) Матовић Шеста београдска гимназија III 5,00 

3 
VII-02-67-

257 
26.05.2016. Алекса (Жарко) Бошњаковић 

Медицинска школа 
„Београд“ 

III 5,00 

4 
VII-02-67-

166 
25.05.2016. Тамара (Бобан) Николић 

Фармацеутско - 
физиотерапеутска школа 

III 4.90 



5 VII-02-67-86 24.05.2016. 
Добросав (Љубислава) 

Влашковић 
Електротехничка школа 

"Раде Кончар" 
II 4.85 

6 
VII-02-67-

253 
26.05.2016. Дејан (Младен) Дашић 

Медицинска школа 
„Београд“ 

IV 4.84 

7 
VII-02-67-

136 
24.05.2016. Биљана (Миленко) Крстић Вељко Рамадановић IV 4.75 

8 
VII-02-67-

156 
25.05.2016. 

Немања (Александар) 
Црнатовић 

Музичка школа "Ватрослав 
Лисински" 

III 4.67 

9 VII-02-67-9 16.05.2016. Катарина (Милан) Павловић 
Електротехничка школа 
"Никола Тесла" Београд 

III 4,66 

10 
VII-02-67-

262 
26.05.2016. Страхиња (Игор) Микетић 

Медицинска школа 
„Београд“ 

II 4.50 

11 VII-02-67-39 20.05.2016. Андреј (Владимир) Бабић Седма београдска гимназија III 4.45 

12 
VII-02-67-

256 
26.05.2016. Шћепан (Маринко) Зорић 

Медицинска школа 
„Београд“ 

IV 4.37 

13 
VII-02-67-

255 
26.05.2016. Јелена (Жарко) Јевтић 

Медицинска школа 
„Београд“ 

III 4.19 

14 
VII-02-67-

254 
26.05.2016. Ива (Миломир) Конатар 

Медицинска школа 
„Београд“ 

III 4.09 

15 
VII-02-67-

208 
26.05.2016. Јасмина (Едип) Бихорац 

Медицинска школа 
„Београд“ 

III 4.00 

 

 

 



УЧЕНИЦИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРЕДЊИХ ШКОЛА КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА 

рб 
број 

предмета 

датум 
подношења 

захтева 

име (име 
родитеља) 

презиме 

пун 
назив 

средње 
школе 

разред напомена 

1 
VII-02-67-

193 
25.05.2016. 

Тијана 
(Славиша) 
Митровић 

СМШ 
"Даворин 
Јенко" и 
Четврта 

гимназија 

II и I 
Ученик не испуњава услов конкурса којим се наводи да је редован 

ученик друге, треће или четврте године средње школе (нема 
сведочанства о завршеном првом разреду средње школе) 

 

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА СТУДЕНТЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

рб 
број 

предмета 

датум 
подношења 

захтева 
име (име родитеља) презиме пун назив факултета 

година 
студија 

ПРОСЕК 

1 
VII-02-67-

221 
26.5.2016. Никола (Урош) Николић Правни факултет III 9.94 

2 
VII-02-67-

18 
18.5.2016. 

Љубомир (Зоран) Тинтор Правни факултет 
III 

9.59 

3 
VII-02-67-

71 
23.5.2016. Катарина (Предраг) 

Обрадовић 
Факултет ликовних 

уметности 
III 

9.45 

4 
VII-02-67-

227 
26.5.2016. Стефан (Биљана) Јањић 

Факултет 
организационих наука 

IV 9.24 

5 
VII-02-67-

78 
23.5.2016. Лазар (Радосав) 

Булатовић Филозовски факултет 
IV 

9.14 



6 
VII-02-67-

20 
19.5.2016. Срђан (Пантелија) 

Миловановић Економски факултет 

IV 

9.04 

7 
VII-02-67-

77 
23.5.2016. 

Горана (Драган) Глишић 
Православни 

богословски факултет 
мастер 

8.95 

8 
VII-02-67-

112 
24.5.2016. Кристина (Александар) 

Микавица 
Филолошки факултет мастер 

8.85 

9 
VII-02-67-

134 
24.5.2016. 

Мона (Драган) 
Маличевић 

Медицински факултет VI 8.77 

10 
VII-02-67-

116 
24.5.2016. 

Милан (Милорад) Ђурић 
Факултет политичких 

наука 
мастер 

8.41 

11 
VII-02-67-

159 
25.5.2016. 

Јасна (Драгош) 
Марјановић 

Филозофски факултет мастер 8.38 

12 
VII-02-67-

11 
17.5.2016. 

Ива (Диана) Аљанчић 
Електротехнички 

факултет 

IV 

8.28 

13 
VII-02-67-

131 
24.5.2016. Јелена (Жељко) 

Нешковић Правни факултет 
мастер 

8.13 

14 
VII-02-67-

107 
24.5.2016. Јелена (Златомир) 

Лазаревић Филолошки факултет 
мастер 

8.12 

15 
VII-02-67-

190 
25.5.2016. 

Мирослав (Борислав) 
Ђурица 

Београдска пословна 
школа 

III 7,88 

16 
VII-02-67-

188 
25.5.2016. Јана (Љубиша) Пејић Филозовски факултет V 7.88 

17 
VII-02-67-

132 
24.5.2016. 

Бојан (Славољуб) 
Нешковић 

Факултет за специјалну 
едукацију и 

рехабилитацију 

мастер 7.83 



18 
VII-02-67-

58 
23.5.2016. 

Александра (Вељко) 
Минић 

Београдска пословна 
школа 

II 

7.8 

19 
VII-02-67-

102 
24.5.2016. Ивана (Бранислав) 

Ђорђевић 

Факултет за специјалну 
едукацију и 

рехабилитацију 

мастер 

7.71 

20 
VII-02-67-

94 
24.5.2016. Никола (Слободан) 

Ковачевић Филолошки факултет 
III 

7.63 

21 
VII-02-67-

139 
25.5.2016. 

Татјана (Миленко) 
Лисица 

Филолошки факултет IV 7.59 

22 
VII-02-67-

150 
25.5.2016. Марко (Миодраг) Матић Филозофски факултет II 7.50 

23 
VII-02-67-

97 
24.5.2016. Илија (Радивоје) 

Богдановић Правни факултет 
III 

7.41 

24 
VII-02-67-

192 
25.5.2016. 

Арсен (Душан) 
Арсеновић 

Висока електротехничка 
школа 

III 7.30 

25 
VII-02-67-

169 
25.5.2016. Сузана (Иван) Јојић 

Факултет за специјалну 
едукацију и 

рехабилитацију 
мастер 7.27 

26 
VII-02-67-

174 
25.5.2016. 

Марко (Слободан) 
Вићевић 

Београдска пословна 
школа 

II 7.13 

27 
VII-02-67-

40 
20.5.2016. 

Иван (Бранко)Сокић Факултет безбедности 
II 

7 

28 
VII-02-67-

158 
25.5.2016. 

Дијана (Верољуб) 
Марковић 

Економски факултет II 7.00 

29 
VII-02-67-

189 
25.5.2016. Никола (Вања) Ђурђевић 

Пољопривредни 
факултет 

IV 6.88 

30 
VII-02-67-

103 
24.5.2016. 

Милан (Војислава) 
Милутиновић 

Филолошки факултет II 6.68 



31 
VII-02-67-

130 
24.5.2016. Марија (Чедомир) 

Дабетић Правни факултет 

III 

6.65 

 

 

СТУДЕНТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА 

рб 
број 

предмета 

датум 
подношења 

захтева 

име (име родитеља) 
презиме 

пун назив 
факултета 

година студија коментари 

1 
VII-02-
67-10 

17.5.2016. 

Далиборка (Стево) 
Симикић 

Правни 
факултет   

III  

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс и 
остварених најмање 37 ЕСПБ 

бодова по години студија 

2 
VII-02-
67-13 

17.5.2016. 

Жељко (Славко) 
Ковачевић 

Правни 
факултет   апсолвент 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс и 
остварених најмање 37 ЕСПБ 

бодова по години студија 

3 
VII-02-
67-57 

23.5.2016. 

Катарина (Зоран) 
Пантелић 

Факултет за 
медије и 

комуникације 
Универзитет 
Сингидунум 

IV 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент високошколскe установe 

чији је оснивач РС  

4 
VII-02-
67-72 

23.5.2016. 
Лука (Бранко) 

Булатовић 
Правни 

факултет   III  

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа  да 

има остварених најмање 37 ЕСПБ 
бодова по години студија 



5 
VII-02-
67-64 

23.5.2016. 
Александар (Гордана) 

Вујанић 
Пољопривредни 

факултет  VI 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс  

6 
VII-02-
67-104 

24.5.2016. 

Иван (Југослав) Ђурић 
Економски 
факултет  

II 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс и 
остварених најмање 37 ЕСПБ 

бодова по години студија 

7 
VII-02-
67-107 

24.5.2016. 
Радомир (Василије) 

Муминовић 
Правни 

факултет   

IV 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа  да 

има остварених најмање 37 ЕСПБ 
бодова по години студија 

8 
VII-02-
67-113 

24.5.2016. 
Данијела (Драган) 

Милосављевић 
Географски 

факултет  

IV 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс  

9 
VII-02-
67-144 

25.5.2016. 
Владимир (Драган) 

Глигорић 
Филозовски 

факултет  

III  

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа  да 

има остварених најмање 37 ЕСПБ 
бодова по години студија 

10 
VII-02-
67-154 

25.5.2016. 
Ивана (Драган) 

Бановачки 

Факултет за 
специјалну 
едукацију и 

рехабилитацију 

докторске 
студије 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 

студент студија првог степена 
(основне академске студије и 

основне струковне студије) или 
студија другог степена (мастер 

академске студије) 



11 
VII-02-
67-170 

25.5.2016. 
Драгана (Зденка) 

Просингер 

Правни 
факултет 

Универзитета у 
Београду и 
Факултет за 

медије и 
комуникације 
Универзитет 
Сингидуним  

мастер на 
Правном и III 

година на 
Сингидуниму 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс и није 
студент високошколскe установe 

чији је оснивач РС  

12 
VII-02-
67-171 

25.5.2016. 
Никола (Драгољуб) 

Арсић 
Архитектонски 

факултет  

I година 
специјалистичких 

студија  

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 

студент студија првог степена 
(основне академске студије и 

основне струковне студије) или 
студија другог степена (мастер 

академске студије) 

13 
VII-02-
67-172 

25.5.2016. 
Јелена (Миодраг) 

Милић 

Факултет за 
специјалну 
едукацију и 

рехабилитацију 

четврта 
продужена 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс 

14 
VII-02-
67-176 

25.5.2016. 
Стефан (Љубица) 

Пелемиш 
Београдска 

пословна школа  
пост апсолвент 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс 

15 
VII-02-
67-177 

25.5.2016. 
Дијана (Мика) 

Љубојевић 
Београдска 

пословна школа  
пост апсолвент 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс 



16 
VII-02-
67-181 

25.5.2016. 
Марија (Вукоман) 

Ћосовић 
Учитељски 
факултет  

апсолвент 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс 

17 
VII-02-
67-194 

25.5.2016. 
Ненад (Миливоје) 

Драмићанин 

Факултет за 
специјалну 
едукацију и 

рехабилитацију 

продужена  

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс 

18 
VII-02-
67-205 

26.5.2016. 
Лена (Миленко) 

Марковић 
Филозовски 

факултет  
V 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да 

има остварених најмање 37 ЕСПБ 
бодова по години студија 

19 
VII-02-
67-207 

26.5.2016. 
Немања (Данко) 

Мисаиловић 
Шумарски 
факултет  

IV 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс 

20 
VII-02-
67-230 

26.5.2016. 
Филип (Горан) 

Јовановић 

Факултет 
политичких 

наука  
IV 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа  да 

има остварених најмање 37 ЕСПБ 
бодова по години студија 

21 
VII-02-
67-232 

26.5.2016. 
Александар 

(Милојко) Поповић 
Саобраћајни 

факултет  
VI 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс и 
остварених најмање 37 ЕСПБ 

бодова по години студија 

22 
VII-02-
67-79 

23.5.2016. 

Слађана (Драгољуб) 
Андрић 

Економски 
факултет   

III  

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да 
студент има телесно оштећење 

или обољење које му трајно 
нарушава здравствено стање 



23 
VII-02-
67-244 

26.5.2016. 
Бојана (Душан) 
Димитријевић 

Факултет 
политичких 

наука  

докторске 
студије 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 

студент студија првог степена 
(основне академске студије и 

основне струковне студије) или 
студија другог степена (мастер 

академске студије) 

24 
VII-02-
67-231 

26.5.2016. 
Милорад (Милован) 

Миросавић 
Правни 

факултет  
VII 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс 

25 
VII-02-
67-83 

24.5.2016. 
Марија (Властимир) 

Петковић 

Факултет 
политичких 

наука  V 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс 

26 
VII-02-
67-95 

24.5.2016. 

Дејана (Милија) 
Ракић 

Филозофски 
факултет  V 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс и 
остварених најмање 37 ЕСПБ 

бодова по години студија 

27 
VII-02-
67-96 

24.5.2016. 

Наташа (Жарко) 
Кељачки 

Филозофски 
факултет  VI 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс и 
остварених најмање 37 ЕСПБ 

бодова по години студија 

28 
VII-02-
67-209 

26.5.2016. 
Ана (Јовица) 
Недељковић 

Филозофски 
факултет  

V 

Студент не испуњава услов 
конкурса којим се предвиђа да је 
студент први пут уписао одређену 
годину студија у школској години у 

којој је објављен конкурс и 
остварених најмање 37 ЕСПБ 

бодова по години студија 

 



НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ 

1 
VII-02-67-

263 
27.5.2016. 

Исидора (Слободан) 
Поп Лазић 

     неблаговремена пријава 

 

СТУДЕНТИ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈИ НЕМАЈУ ПОТПУНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

рб 
број 

предмет
а 

датум 
подноше

ња 
захтева 

име (име родитеља) 
презиме 

пун назив 
факултета 

година студија коментари 

1 
VII-02-
67-65 

23.5.2016
. 

Небојша (Вера) 
Јовановић 

Београдска 
пословна школа  II 

Студент нема потпуну 
документацију - решење 

надлежног органа о постојању 
телесног оштећења и/или решења 

о потреби туђе неге и помоћи и 
медицинска документација којом 

се доказује постојање болести 

2 
VII-02-
67-179 

25.5.2016
. 

Дуња (Мирјана) 
Ковачевић 

Факултет 
примењених 

уметности 
III 

Студент нема потпуну 
документацију - решење 

надлежног органа о постојању 
телесног оштећења и/или решења 

о потреби туђе неге и помоћи и 
медицинска документација којом 

се доказује постојање болести 

3 
VII-02-
67-180 

25.5.2016
. 

Нађа (Драган) Антић 
Факултет 

примењених 
уметности 

III 

Студент нема потпуну 
документацију - решење 

надлежног органа о постојању 
телесног оштећења и/или решења 

о потреби туђе неге и помоћи и 
медицинска документација којом 

се доказује постојање болести 

 

 



 

Обавештавамо све студенте који се налазе на наведеној коначној ранг листи, а који су добитници стипендије, да дођу у просторије 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту, ул.  Краљице Марије 1, XVIII спрат, канцеларија 1805, дана 18. и 19. августа 2016. године, у 
времену од 09,00 до 15,00 часова,  ради преузимање Решења о признавању права на стипендију, на основу ког ће се вршити исплата 

стипендије. 
 

            Приликом преузимања решења потребно је да сви студенти, који нису доставили у пријави, приложе фотокопију личне карте (извод из 

читача за оне који имају личну карту са чипом) и фотокопију картице текућег рачуна или уговора о отварању текућег рачуна (са видљивим 
бројем рачуна) на који ће стипендија бити уплаћивана. 

 
              Уколико студент одустаје од стипендије потребно је да се о томе писаним путем изјасни, што доставља на писарницу Секретаријата за 

образовање и дечју заштиту, Краљице Марије 1, III спрат, шалтер бр. 7.  
 

На донето Решење може се изјавити жалба Градском већу града Београда у року од 15 дана од дана достављања. 

 

 

 

Обавештавамо све ученике који се налазе на наведеној коначној ранг листи, а који су добитници стипендије, да дођу у просторије 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту, ул.  Краљице Марије 1, XVIII спрат, канцеларија 1805, дана 18. и 19. августа 2016. године, у 
времену од 09,00 до 15,00 часова, ради преузимање Решења о признавању права на стипендију, на основу ког ће се вршити исплата стипендије. 

 

            Приликом преузимања решења потребно је да сви ученици, који нису доставили у пријави, доставе фотокопију картице текућег рачуна 
или уговора о отварању текућег рачуна (са видљивим бројем рачуна) или фотокопију картице текућег рачуна или уговора о отварању текућег 

рачуна родитеља, уколико су малолетни, на који ће стипендија бити уплаћивана. 
 

              Уколико ученик одустаје од стипендије потребно је да се о томе писаним путем изјасни, што доставља на писарницу Секретаријата за 

образовање и дечју заштиту, Краљице Марије 1, III спрат, шалтер бр. 7.  
 

На донето Решење може се изјавити жалба Градском већу града Београда у року од 15 дана од дана достављања. 

 


