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РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА ОДРЖАНОГ
25.11.2013. ГОДИНЕ

РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ

Редни
бр.

Презимe (име родитеља)
име

Број
освојених
поена на
основу
успјеха на
првом
циклусу
студија

Број освојених
поена на

пријемном
испиту

Укупан
број
бодова

1 Палнинчић (Душко) Ведрана 63.28 14 77.28
2 Драшковић (Радован) Вања 64.96 6 70.96

Кандидати од редног броја 1.  (један)  закључно са редним бројем 2.  (два)  су остварили
право уписа на студијски програм Пословно управљање, II циклус студија Економског факултета
Пале академске 2013/14. године – ВАНРЕДНО.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право
приговора Централној комисији за упис, у року од 48 сати од објављивања ранг листе на огласној
табли Eкономског факултета Универзитета.



РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ФИНАНСИЈЕ

Редни
бр. Презимe (име родитеља) име

Број
освојених
поена на
основу
успјеха на
првом
циклусу
студија

Број
освојених
поена на

пријемном
испиту

Укупан
број
бодова

1 Крунић (Блажо) Бојан 71.52 14 85.52
2 Лубура (Жељко) Игор 61.84 10 71.84

Кандидати од редног броја 1.  (један)  закључно са редним бројем 2.  (два)  су остварили
право уписа на студијски програм Финансије, II циклус студија Економског факултета Пале
академске 2013/14. године – СУФИНАНСИРАЊЕ.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право
приговора Централној комисији за упис, у року од 48 сати од објављивања ранг листе на огласној
табли Eкономског факултета Универзитета.

РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ БИХ

Редни
бр.

Презимe (име родитеља)
име

Број
освојених
поена на
основу
успјеха на
првом
циклусу
студија

Број освојених
поена на

пријемном
испиту

Укупан
број
бодова

1 Гиговић (Василије) Јелена 58.72 7 65.72

Кандидат под редним бројем 1. (један) остварио је право уписа на студијски програм
Економски развој БиХ, II циклус студија Економског факултета Универзитета у Источном
Сарајеву школске 2013/14. године – СУФИНАНСИРАЊЕ.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право
приговора Централној комисији за упис, у року од 48 сати од објављивања ранг листе на огласној
табли Eкономског факултета Универзитета.



РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: КВАНТИТАТИВНА ЕКОНОМИЈА

Редни
бр. Презимe (име родитеља) име

Број
освојених
поена на
основу
успјеха на
првом
циклусу
студија

Број
освојених
поена на

пријемном
испиту

Укупан
број
бодова

1 Миловановић (Коста) Гордана 56.96 10 66.96

Кандидат под редним бројем 1. (један) остварио је право уписа на студијски програм
Квантитативна економија, II циклус студија Економског факултета Универзитета у Источном
Сарајеву школске 2013/14. године – СУФИНАНСИРАЊЕ.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право
приговора Централној комисији за упис, у року од 48 сати од објављивања ранг листе на огласној
табли Eкономског факултета Универзитета.
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