
 Р е п у б л и к а С р б и ј а 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ 

Број: 1319/1 

Датум: 10.7.2017. године 

Н И Ш 
 

          На основу члана 85. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 

76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 

45/2015–аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), члана 97. Статута Факултета уметности у 

Нишу, члана 16. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу 

(„Гласник Универзитета у Нишу“ број 6/2007 и 4/2011), члана 29. став 6.-9. Правилника о 

упису студената на студијске програме Факултета уметности у Нишу, члана 13. и 14. Општих 

одредаба Заједничког конкурса за упис студената у прву годину студијских програма 

основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија на 

факултетима Универзитета у Нишу за школску 2017/2018. годину, Факултет уметности у 

Нишу, утврдио је и објављује 

 
КОНАЧНУ РАНГ – ЛИСТУ  

кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности за упис у 

прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години,  

у првом конкурсном року 
 

са  редоследом према стеченом укупном броју бодова и то 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – СЛИКАРСТВО 

 
 

Ред. 

брoj 

 

 

Презиме и име 

 

Мерила за рангирање 

 

 

Укупно 

Успех из 

средње школе 

Успех на 

испиту 

1. Ђурић Јована 20,00 76,37 96,37 

2. Јовановић Стефан 16,34 73,70 90,04 

3. Ковачевић Софија 17,73 67,49 85,22 

4. Антић Миљана 15,71 69,26 84,97 

5. Стојановић Јулијана 15,88 68,38 84,26 

6. Југ Ана 20,00 63,05 83,05 

7. Радојичић Вања 18,47 63,94 82,41 

8. Крстић Марта 19,38 62,16 81,54 

9. Илић Богдана 16,11 64,82 80,93 

10. Михајловић Симона 15,47 58,61 74,08 

11. Јовановић Андреа 17,64 55,06 72,70 

12. Јовановић Кристина 17,85 54,17 72,02 

13. Георгиев Алексиј 18,33 52,39 70,72 

14. Миланов Никола 15,58 51,50 67,08 
 



Кандидати закључно са редним бројем 5. стекли су право уписа у прву годину  

основних академских студија у оквиру броја студената чије се школовање финансира из 

буџета Републике Србије.  

Кандидати почев од редног броја 6. па закључно са редним бројем 10. стекли су право 

уписа у прву годину основних академских студија у оквиру броја самофинансирајућих  

студената. 

  

Кандидати који су стекли право уписа у прву годину основних академских студија 

уписиваће се у уторак, 11. јула и среду, 12. јула 2017. године, у периоду од 9
00

 до 14
00

 сати, 

у Служби за наставу и студентска питања. 

 

Кандидати приликом уписа подносе: 

 оргинална документа 

 доказ о уплати 3.000,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број: 840-2012666-

89, са  позивом на број: 742 121- 02, сврха уплате: Упис, индекс и накнада за обраду 

oбрасца ШВ-20 (обрасци се добијају на Факултету). 

 индекс  (добија се на Факултету), који кандидати попуњавају ћириличким писмом. 

 2 (две) фотографије формата 4,5 x 3,5 cm. 

 доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте у износу од 

30.000,00 динара, у корист текућег рачуна Факултета број: 840-2012666-89, са 

позивом на број: 742 121-02 (другу, трећу и четврту рату школарине у износу од по 

30.000,00 динара студенти уплаћују најкасније до: 3. октобра 2017. године, 16. јануара 

2018. године и 20. марта 2018. године.) 

 доказ о уплати 300,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број: 840-2012666-

89, са позивом на број: 742 121-06, сврха уплате: Осигурање. 
 

Ако се кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу, не упише у предвиђеном 

року, Факултет уметности у Нишу ће уместо њега уписати следећег кандидата, према 

редоследу на Коначној ранг листи, у року утврђеном Конкурсом. 
 

      Кандидати који су полагали испит за проверу склоности и способности могу подићи 

мапе својих радова у периоду од уторка, 11. јула до петка, 14. јула 2017. године, у времену од 

9
00

 до 14
00

 сати, у просторијама Факултета, у Улици кнегиње Љубице број 10.  
 

 

 

 

   Председник Комисије за упис студената                              Декан Факултета   
 

 

      Проф. спец. Ана Величковић Игић, с. р.                Проф. др Сузана Костић, с. р.   

 

 

 

 

 

 

 


