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ИЗВЕШТАЈ О ИЗАБРАНИМ УЧЕНИЦИМА ЗА ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА УПИС НА 

ФАКУЛТЕТЕ 

TEMPUS EQUI-ED ЈЕДНАК ПРИСТУП ЗА СВЕ 

 

 

 

Формирана је заједничка комисија за избор кандидата за програм подршке за кандидате који 

конкуришу на Универзитет у Београду и Универзитет уметности у Београду, а коју су чинили 

Никола Ђурђевић из Удружења студената са хендикепом, Миша Живић из СКОНУС-а, 

професори Слободан Цвејић и Вера Рајовић са Универзитета у Београду и професорка Бојана 

Шкорс са Универзитета уметности у Београду. Састанак комисије је одржан 27.11.2012. на 

Филозофском факултету у Београду. 

 

Што се тиче кандидата/киња који би конкурисали/е за упис на Универзитет уметности у 

Београду, комисија је констатовала следеће: 

На конкурс Универзитета уметности се  за 3 позиције јавило 6 кандидата: Демић Милица, 

Фармацеутско – физиотерапеутска школа, Младеновић Жарко, Хемијско-прехрамбена 

технолошка школа, Пантић Стефан, Музичка школа „Коста Манојловић“ Земун, Ракић 

Стефан, Техничка школа „Дрво-арт“, Вуксановић Александра, Техничка школа „Дрво-арт“ и 

Дивнић Емилија, Техничка школа „Дрво-арт“. Сви кандидати су поднели потпуну 

документацију. 

Као критеријуми за избор ученика су коришћене следеће мере – висина прихода по члану 

домаћинства и тежина социјалног положаја (једнострука или вишеструка погођеност). 

Критеријум ниских прихода по члану је дефинисан као приход мањи од 8000дн по члану 

домаћинства.  

 

С обзиром на наведене критеријуме, комисија УУ је сачинила следећу ранг-листу кандидата: 

 

 
Кандидат Приходи по 

члану 

Заинтересован/а 

за 

Једнострука 

погођеност 

Вишеструка 

погођеност 

Коментар 

1. Пантић Стефан 7280 ФМУ теоријски 

одсек – музичка 

педагогија 

Ниски приходи 100% слабовид, 

 

Вишеструко 

погођен, 

реалистично 

мотивационо 

писмо 

2. Вуксановић 

Александра 

5800 ФПУ или ФЛУ Ниски приходи Тежа хронична 

болест (е), 

сеоска средина 

Вишеструко 

погођена, није 

потпуно 

разрађено 

мотивационо 

писмо 

3. Ракић Стефан  7500 ФЛУ Ниски приходи Једнородитељска 

породица 

Вишеструко 

погођен, зрело 

мотивационо 

писмо 

4. Демић Милица Породица без 

прихода 

ФДУ глума 

Филолошки 

Ниски приходи  Група за глуму 

ја најјаче 

селектована у 

оквиру УУ, 

препоручује се 

упис на 



Филолошки 

као зрелији 

избор 

5. Младеновић 

Жарко 

20750 ФДУ   Не спада у 

категорију са 

отежаним 

приступом 

6. Дивнић Емилија 7500 Висока школа 

ликовних и 

примењених 

уметности, 

Висока школа 

струковних 

студија – 

Београдска 

политехника 

Ниски приходи  Наведене су 

установе изван 

Универзитета 

уметности 

 

 

С обзиром на наведене чињенице, Комисија је одлучила да одабере кандидате: Пантић 

Стефана, Вуксановић Александру и Ракић Стефана. 

 


