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JEDINSTVENA – PRIVREMENA - RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU 

OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZA ŠKOLSKU 20 20/2021. GODINU 

 

EGYSÉGES – IDEIGLENES - RANGLISTA A HALLGATÓK BEIRATKOZÁSÁHOZ A 20 20/2021-

ES TANÉVRE 

 

3. KONKURSNI ROK – JELENTKEZÉSI VIZSGAIDŐSZAK  

 

 

 
  

http://www.vts.su.ac.rs/


 

  

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA – SUBOTICA 

SZABADKAI MŰSZAKI SZAKFŐISKOLA – SZABADKA 

SUBOTICA TECH – COLLEGE OF APPLIED SCIENCES 

  

MARKA OREŠKOVIĆA 16, 24000 SUBOTICA, SERBIA 

www.vts.su.ac.rs 

Tel: +381 (0)24/655-201 

Fax: +381 (0)24/655-255 

email: office@vts.su.ac.rs 

  

 

 
 

 

Mehatronika - Mechatronika 
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Prezime i ime studenta Prioritet 
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prijemnog 

Ukupan 
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bodova 
Poziv na broj 

kod uplate Finansiranje 

1. Horvat Mlađan 1 24.74 24 48.74 3482-20202021 samofin. 
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Pouka o pravnom leku – Rokovi i način podnošenja prigovora 

Na jedinstvenu rang listu prijavljenih kandidata po studijskim programima, može se podneti prigovor 

direktoru Škole, u roku od 24 časa od dana objavljivanja jedinstvene rang liste. 

Direktor rešava po prigovoru u roku od 24 časa od podnošenja prigovora. 

Na rešenje direktora, može se uložiti prigovor Savetu Škole u roku od 24 časa od prijema rešenja. 

Savet rešava po žalbi u roku od 48 časova od dana njenog prijema. 

Nakon odlučivanja po prispelim žalbama, Škola utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu sa ukupnim 

brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim konkursom. 

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata. 

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u roku predviđenom konkursom, Škola će 

upisati narednog kandidata, na konačnoj rang listi, u roku utvrđenom konkursom 

Óvás benyújtásának módja és határideje 

Az egységes ranglistára óvást a megjelenést követő 24 órában lehet benyújtani az Iskola 

igazgatójánál. 

Az igazgató az óvást a benyújtást követő 24 órán belül köteles elbírálni. 

Az igazgató elbírálásával szemben az elbírálás kézhezvételétől számított 24 órán belül óvást lehet 

benyújtani az Iskola Tanácsához. Az óvást az Iskola Tanácsa a kézhezvételtől számított 48 órán belül 

köteles elbírálni. 

A beérkezett óvások elbírálását követően az Iskola kifüggeszti a végleges ranglistát, a pályázati 

feltételek alapján elért összesített pontszámokkal. 

A végleges ranglista képezi a beiratkozás alapját. 

Ha a beiratkozásra jogosult pályázó a pályázatban meghatározott határidőben ne él beiratkozási 

jogával, az Iskola e jogot a végleges ranglistán következőként szereplő pályázóra ruházza át a 

pályázatban meghatározott határidőn belül. 

 

 

Direktor      Konkursna komisija – Pályázati bizottság:  

Dr Fürstner Igor 
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