На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању („Службени гласник РС”,
бр.88/17, 27/18-др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21 – аутентично тумачење), Одлуке
Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних
струковних, академских и интергисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије
за високошколске установе чији је оснивач Република у школској 2021/2022. години ("Службени
гласник РС", број 53/21) и Одлукe Сената Универзитета у Нишу о броју студената за упис у прву
годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се
сами финансирају, број СНУ 8/16-01-003/21-031 од 13.04.2021. године, за школску 2021/2022.
годину,

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
објављује

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ
АКАДЕМСКИХ, ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ И ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Високошколске установе ће утврдити број студената за упис у прву годину студијских
програма основних академских, интегрисаних академских и основних струковних студија на
факултетима Универзитета у Нишу за школску 2021/2022. годину по студијским програмима у
оквиру броја студената који се финансирају из буџета, који је утврдила Влада својим Одлукама о
броју студената за упис у прву годину студијских програма основних академских студија и
интегрисаних академских студија за универзитете и факултете као и за основне струковне студије
за високе школе струковних студија чији је оснивач Република за школску 2021/2022. годину,
односно у оквиру укупног броја студената одобреног у дозволи за рад високошколске установе.
Уколико високошколска установа има дозволу за рад на основу члана 52. Закона о високом
образовању, приликом утврђивања укупног броја студената водиће рачуна о својим просторним и
кадровским капацитетима.
У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не
могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести,
политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом
сличном основу, положају или околности.
2. У прву годину основних или интегрисаних студија на високошколским установама
може се уписати лице са положеном општом, стручном или уметничком матуром, као и лица са
средњим образовањем у четворогодишњем трајању, стеченом по прописима који су важили до
ступања на снагу и почетка примене прописа којима се уређује општа, стручна и уметничка
матура, под условима и на начин уређен законом, Статутом Универзитета, Правилником о упису
студената на студијске програме Универзитета у Нишу и општим актом факултета који реализује
студијски програм. Изузетно, под условима одређеним статутом високошколске установе, право
на високо образовање има и лице без стеченог средњег образовања које конкурише за упис на
студијске програме из уметничких области.
3. У прву годину основних или интегрисаних студија на високошколским установама
могу се уписати и кандидати који су завршили међународно признату матуру (International
Baccalaurate Diploma Programme) и др.
4. Кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит, односно испит за проверу
склоности и способности ако је полагање таквог испита предвиђено овим конкурсом. Пријемни
испит обухвата програмске садржаје који су изучавани у средњој школи у четворогодишњем
трајању, у струци за коју кандидат конкурише.
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Кандидат је дужан да полаже све испите предвиђене овим конкурсом, за високошколску
установу за коју конкурише.
Кандидати који конкуришу за упис на високошколске установе из поља уметности
обавезни су да положе испит за проверу склоности и способности. Под положеним испитом за
проверу склоности и способности подразумева се постизање броја бодова изнад прага који
утврђују високошколске установе из поља уметности појединачно.
5. Кандидат који има положену општу матуру, по правилу, не полаже пријемни испит.
Уместо пријемног испита овом кандидату се вреднују резултати опште матуре.
6. Сродне високошколске установе могу утврдити заједничке или јединствене програме
пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности, и одржати заједнички
пријемни испит или испит за проверу склоности и способности, уколико је то овим Конкурсом
утврђено.
7. Избор кандидата за упис у прву годину основних студија и интегрисаних студија
обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту односно испиту за проверу
сколоности и способности и према општем успеху постигнутом у средњој школи. Ранг листа се
сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може
освојити највише 100 бодова.
8. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих
предмета са нумеричким оценама у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2
(два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Под општим
успехом у средњој школи, приликом конкурисања на високошколске установе из поља
уметности, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и
четвртом разреду. По овом основу кандидат може стећи на високошколским установама из поља
уметности најмање 8, а највише 20 бодова.
Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања
на две децимале.
9. На пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности, кандидат
може стећи од 0 до 60 бодова, односно од 0 до 80 бодова на Факултету уметности. Кандидат је
положио пријемни испит, односно испит за проверу склоности и способности (и тиме стекао
право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту оствари најмање 14 бодова.
10. Високошколска установа утврђује прелиминарну ранг-листу свих кандидата са
укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира
на начин финансирања.
11. Кандидат се може уписати у статусу студента који се финансира из буџета уколико се
налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис студената који се финансира из буџета
и ако оствари више од 50 бодова.
12. Кандидат се може уписати у статусу студента који се сам финансира уколико се налази
на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис студената који се сами финансирају и ако
оствари најмање 30 бодова.
13. Изузетно од става 9., кандидат је положио пријемни испит, односно испит за проверу
склоности и способности и стекао право на рангирање ради уписа:
- на Медицинском факултету у Нишу, на акредитованим студијским програмима
интегрисаних студија медицине, стоматологије и фармације ако је остварио најмање 31 бод на
пријемном испиту и
- на Факултету уметности у Нишу, ако је остварио најмање 44 бода на испиту за проверу
склоности и способности.
14. Кандидат може поднети приговор на регуларност претходне провере способности,
регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања
ранг листе на факултету. Приговор се подноси комисији за упис студената одговарајућег
факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема
приговора.
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15. Након одлучивања по приспелим приговорима односно жалбама, високошколска
установа утврђује и објављује коначну ранг-листу свих кандидата са укупним бројем бодова
стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом на огласној табли и интернет
страници факултета. Коначна ранг-листа је основ за упис кандидата.
16. Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном
року, високошколска установа ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на
коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.
17. Високошколске установе могу уписати студенте у статусу студената чије се студије
финансирају из буџета највише до броја утврђеног Одлуком Владе о броју студената за упис у
прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који
се финансирају из буџета Републике Србије, за високошколске установе чији је оснивач
Република Србија у школској 2021/2022. години.
Одлуком Владе Републике Србије ("Службени гласник РС", број 53/21) о броју студената
за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних
студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је
оснивач Република Србија у школској 2021/2022. години утврђен је и број студената који ће се
финансирати из буџета Републике Србије у оквиру афирмативних мера:
1. особа са ивалидитетом;
2. припадника ромске националности;
3. држављана Републике Србије који су у школској 2020/2021. години завршили средњу
школу у иностранству.
У оквиру непопуњеног утврђеног броја студената чије се студије финансирају из буџета за
одређени студијски програм, високошколска установа може на тај програм уписати студенте који
су се квалификовали за упис на студије у статусу студента који сам финансира студије.
На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу
студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.
Укупан број студената уписаних на студијски програм, који укључује: број основних
буџетских места, број буџетских места дефинисаних афирмативним мерама у складу са Одлуком
Владе и број уписаних студената који сами финансирају студије, не може бити већи од броја
студената из дозволе за рад, високошколске установе.
18. Конкурсни рокови:
Први конкурсни рок траје од 21. јуна до 16. јула 2021.. године и то:
- пријављивање кандидата: 21, 22, 23, 24, 25. и 26. јуна 2021. године;
- полагање пријемних испита: од 28. јуна до 02. јула 2021..године, према распореду
објављеном на високошколској установи;
- упис кандидата траје до 16. јула 2021. године.
Факултети достављају Универзитету Извештај о броју уписаних студената по студијским
програмима и броју слободних места за други уписни рок, Извештај о броју уписаних студената
у оквиру спровођења афирмативних мера и Коначне ранг-листе по студијским програмима,
најкасније до 20. јула 2021. године до 12. часова.
Други конкурсни рок високошколске установе ће огласити најкасније до 31. јула 2021.
године.
Други конкурсни рок траје од 01. септембра до 17. септембра 2021.. године и то:
- пријављивање кандидата 01, 02. и 03. септембра 2021. године,
- полагање пријемних испита 06, 07. и 08. септембра 2021. године, према распореду
објављеном на високошколској установи,
- упис кандидата траје до 17. септембра 2021. године.

3

Факултети достављају Универзитету Извештај о броју уписаних студената по студијским
програмима и броју слободних места, Извештај о броју уписаних студената у оквиру спровођења
афирмативних мера и Коначне ранг-листе по студијским програмима, најкасније до 20. септембра
2021. године до 12. часова.
Датуме полагања пријемних испита, објављивања прелиминарне ранг-листе, термина
жалбе, коначне ранг-листе и уписа кандидата одредиће свака високошколска установа у оквиру
горе поменутих термина.
Факултети су у обавези да приложена докумета користе само у ову сврху и да их чувају у
складу са Законом о заштити података о личности.
Упис лица са инвалидитетом
Упис лица са инвалидитетом применом афирмативне мере спроводи се у складу са
Програмом афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом, који је у саставу стручног Упутства
Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву годину
студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је
оснивач Република Србија за школску 2021/2022. годину, достављеног високошколским
установама.
У оквиру Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом у прву годину
основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република
Србија у школској 2021/2022. години, могу бити уписани кандидати:
- корисници колица или лица која се отежано крећу,
- са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди),
- са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви),
- који имају потешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија…),
- који имају тешкоће у говору,
- са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип 1, малигна обољења) и
- са психолошким или менталним тешкоћама.
Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије
високошколској установи, кандидат подноси и један од следећих докумената:
- Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,
- Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ.
- Мишљење Интерресорне комисије.
- Препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидати којима није рађена процена
телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају
медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету.
Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити
старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин
хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање кандидата.
После завршеног полагања пријемних испита/испита за проверу склоности и способности,
кандидати који су положили пријемни испит/испит за проверу склоности и способности
рангирају се на посебној ранг-листи, са које високошколска установа уписује највише онолико
кандидата колико је одобрено Одлуком Владе Републике Србије за ову афирмативну меру.
Кандидати који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна
буџетска места.
Упис припадника ромске националне мањине
Упис припадника Ромске националне мањине спроводи се у складу са Програмом
афирмативне мере уписа припадника Ромске националне мањине, који је у саставу стручног
Упутства Министарства просвете, науке и технолошког развоја за спровођење уписа у прву
годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама
чији је оснивач Република Србијa за школску 2021/2022. годину достављеног високошколским
установама.
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Кандидати који желе да ушколској 2021/2022. години упишу прву годину основних и
интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србијa на
основу Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, приликом
подношења пријаве и прописане документације за упис на студије прилажу високошколској
установи и следећа документа:
- Изјаву у писаној форми да је ромске националности (модел изјаве објављен на интернет
страници високошколске установе);
- Препоруку Националног савета ромске нацоиналне мањине (модел препоруке објављен
на интернет страници високошколске установе);
После завршеног полагања пријемних испита/испита за проверу склоности и способности,
кандидати који су положили пријемни испит/испит за проверу склоности и способности
рангирају се на посебној ранг-листи, са које високошколска установа уписује највише онолико
кандидата колико је одобрено Одлуком Владе Републике Србије за ову афирмативну меру.
Кандидати који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна
буџетска места.
Упис држављана Републике Србије који су у школској 2020/2021. години средњу
школу завршили у иностранству
Држављанин Републике Србије који је у школској 2020/2021. години средњу школу
завршио у иностранству, односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем
акредитованог студијског програма у средњој школи у Републици Србији, ималац је стране
средњошколске исправе која подлеже поступку нострификације ( у даљем тексту: ималац стране
средњошколске исправе).
Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину
студија у оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су
у школској 2020/2021. години стекли страну средњошколску исправу, у другом уписном року.
Држављанин Републике Србије из предходног става, може се уписати на студије у статусу
студента чије се студије финансирају из буџета, ако се квалификује до броја студената чије се
студије финансирају из буџета утврђеног Одлуком Владе Републике Србије за ту категорију
кандидата.
Са потврдом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, да је у току поступак
нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев за
нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити у првом уписном
року.
Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у
првом уписном року високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све
испите предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International
Baccaleurate Diploma Programme).
Имаoца стране средњошколске исправе који оствари право уписа на студије у првом
уписном року у оквиру броја редовних буџетских места по Одлуци Владе Републике Србије,
односно у оквиру броја самофинансирајућих места, високошколска установа може уписати у
прву годину студија условно уз обавезу да до почетка наставе достави решење Министарства о
нострификацији његове средњошколске исправе.
Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља
Припаднк српске националне мањине из суседне земаље у школској 2021/2022. години
може се уписати у прву годину студија под истим условима као и држављани Републике Србије,
укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета.
5

Суседне земље у смислу стручног Упутства Министарства просвете, науке и технолошког
развоја за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија
на високошколским установама чији је оснивач Република Србије за школску 2021/2022. годину
достављеног високошколским установама су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна
Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина,
Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.
Приликом подношења високошколској установи пријаве и прописане документације за
упис на студије, кандидат подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне
мањине. Високошколска установа објављује модел изјаве на својој интернет станици.
Упис лица која немају јавну исправу о стеченом средњем образовању
Лице које нема јавну исправу о стеченом средњем образовању зато што је евиденција,
односно архивска грађа о томе уништена или нестала, уместо те јавне исправе, подноси решење
о утврђивању стеченог средњег образовања које доноси општински суд у ванпарничном поступку
у складу са чланом 84. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број
55/13, 101/17 и 27/18-др закон и 6/20).
Упис страних држављана
Страни држављани уписују се у прву годину студија под истим условима као држављани
Републике Србије.
Упис страних држављана у статусу миграната/тражилаца азила
Страни држављани у статусу миграната/тражилаца азила уписују се у прву годину студија
под истим условима као држављани Републике Србије.
Пријављивање и упис студената
Пријављивње и упис кандидата у прву годину студија, одвијаће се према одредбама
Конкурса за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским
установама чији је оснивач Република за школску 2021/2022. годину, према динамици и
конкурсним роковима утврђеним у конкурсу који свака високошколска установа објављује на
својој интернет страници.
Одлука о евентуалном ослобађању или умањењу школарине за студента који се упише у
прву годину студија у статусу студента који сам финансира студије, у искључивој је надлежности
високошколске установе.
Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе нострификовану диплому о
завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Приликом уписа, кандидати су дужни да
високошколској установи поднесу доказ:
- да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују;
-да владају језиком студија, што се доказује уверењем овлашћене комисије.
Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената,
у оквиру квоте, може да оствари студент који је положио пријемни испит.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
1. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална докумета, а уз
пријавни лист предају доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, односно испита за
проверу склоности и способности и фотокопије:
- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
- дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту и
- очитану биометријску личну карту.
2. За полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности и за
друге трошкове које има високошколска установа у вези са спровођењем конкурса, кандидати
плаћају накнаду на жиро-рачун високошколске установе у износу који иста одреди.
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3. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, односно испита за проверу
склоности и способности понесу са собом личну карту или пасош.
4. Кандидат који је остварио право на упис подноси:
- оверене фотокопије докумената из тачке 1., осим очитане биометријске личне карте,
- два обрасца ШВ-20,
- индекс,
- две фотографије формата 4,5 х 3,5 см и једну формата 2,5 х 2 и
- доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају.
5. Фотокопијe докумената кандидата који нису стекли право уписа се не враћају.
Све исправке Конкурса биће објављене на огласној табли и интернет страници
високошколске установе.
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ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14
tel. 018/588-200, 588-277, 588-230, 588-202, fax:588-202
Web: www.gaf.ni.ac.rs
E-mail: gaf@ni.ac.rs

Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу уписује у прву годину основних академских
и интегрисаних академских студија школске 2021/2022. године 212 студената чије се образовање
финансира из буџета и 128 самофинансирајућих студената.
Из буџета

Самофинансирање

ОАС ГРАЂЕВИНАРСТВО

76

44

ОАС УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У
ГРАДИТЕЉСТВУ

16

24

ИАС АРХИТЕКТУРА

120

60

УКУПНО

212

128

Студијски програм

Aфирмативне мере
*
**
***

2

2

2

2

2

2

* Бр. студената са инвалидитетом
** Бр. студената припадника ромске националности
*** Бр. студената држављана Републике Србије који су у школској 2020/2021 години
завршили средњу школу у иностранству.
У прву годину основних академских студија, односно интегрисаних студија, може се
уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.
Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм ОАС Грађевинарство полажу
тест провере склоности или математуку, односно механику, према избору кандидата.
Кандидати који конкуришу за упис на Студијски ОАС Управљање пројектима у
градитељству полажу тест провере склоности.
Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм ИАС Архитектура полажу тест
провере склоности.
Уколико на једном од студијских програма академских студија не буде попуњен број
студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, могућа је прерасподела
броја студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије са другог студијског
програма академских студија Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, и то до укупног
броја од 212 студената на основу Одлуке Владе Републике Србије (Сл.Гласник РС“ бр. 53/2021).
Пријављивање кандидата је 21., 22., 23., 24., 25. и 26. јуна 2021. год. од 10.00 до 13.00 сати
на шалтеру студентске слижбе.
Полагање пријемног испита је; за студијски програм ИАС Архитектура 28. јуна 2021.год.,
а за студијске програме ОАС Грађевинарство и ОАС Управљање пројектима у градитељству 29.
јунa 2021.год.
Ближа обавештења налазе се на огласним таблама Факултета и сајту Факултета
www.gaf.ni.ac.rs.
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Ниш, Трг Краља Александра Ујединитеља бр. 11
Тел. 018/528-609; 528-678; 528-603; Факс: 018/4519-441
E-mail: evidencija@eknfak.ni.ac.rs http://www.eknfak.ni.ac.rs
1. Економски факултет уписује у прву годину основних академских студија, на
студијски програм Економија (4 године, 240 ЕСПБ):
 330 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и
 145 самофинансирајућих студената
на следећe модулe: Економија и јавно управљање (25 студената), Рачуноводство, ревизија
и финансијско управљање (70 студената), Финансије, банкарство и осигурање (100 студената),
Менаџмент предузећа (70 студената), Маркетинг (70 студената), Међународни менаџмент (70
студената) и Менаџмент у туризму (70 студената).
и на студијски програм Економија 180 (3 године, 180 ЕСПБ):
 25 самофинансирајућих студената.
Одлуком Владе Републике Србије укупним бројем студената чије се образовање
финансира из буџета Републике Србије обухваћене су и:
 3 особе са инвалидитетом,
 3 припадника ромске националности и
 3 држављана Републике Србије који су у школској 2020/2021. години завршили
средњу школу у иностранству.
2. Услови за упис
У прву годину основних академских студија могу се уписати лица која имају завршено
средње образовање у четворогодишњем трајању.
3. Пријемни испит
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину полажу пријемни испит који обухвата
програмске садржаје који су изучавани у средњој школи.
Пријемни испит се полаже из једног предмета (по избору), од следећа четири предмета:
 Основи економије,
 Пословна економија,
 Математика,
 Социологија.
4. Избор кандидата за упис у прву годину студија
Избор кандидата за упис у прву годину основних студија обавља се према резултатима
постигнутим на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи.
Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним
мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.
a. Општи успех у средњој школи подразумева збир просечних оцена из свих предмета у
првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са два. По овом основу кандидат може
стећи најмање 16, а највише 40 бодова.
b. Резултат на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.
Напомена: кандидату који је као ученик било ког разреда средње школе у
четворогодишњем трајању освојио једно од прва три места на Републичком такмичењу које
организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, односно на међународном
такмичењу, из предмета који се изучавају на Економском факултету, резултати са пријемног
испита биће вредновани максималним бројем бодова.
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5. Јединствена ранг листа
Факултет утврђује јединствену ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова
стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира на начин финансирања.
Овако формирана ранг листа јесте основ за избор жељеног студијског програма од стране
кандидата.
Место на јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређује да ли
кандидат може бити уписан у прву годину основних студија.
5.1. Упис на терет буџета – кандидат може бити уписан на терет буџета ако се
налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је
одређен овим конкурсом и има више од 50 бодова.
5.2. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент, уколико се на
јединствној ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената који је
одређен овим конкурсом, а има најмање 30 бодова.
6. Право приговора на јединствену ранг листу
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није
утврђен на начин предвиђен конкурсом има право приговора декану факултета у року од 24 часа
од дана објављивања ранг листе.
Декан факултета доноси одлуку о приговору истог дана по пријему приговора.
Кандидат незадовољан одлуком декана може поднети жалбу Савету факултета у року од
24 часа од дана пријема одлуке декана. Савет факултета решава по жалби у року од 24 часа од
дана њеног пријема.
7. Коначна ранг листа
Након окончања поступка по приспелим приговорима и жалбама, факултет утврђује и
објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим
критеријумима. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
8. Померање (клизање) на коначној ранг листи
Ако се кандидат, који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року факултет ће
уместо њега уписати следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, последњег
дана уписа на факултет.
9. Термини oдржавања Конкурса
 Пријављивање кандидата вршиће се од 21. до 26. јуна 2021. године од 10,00 до 14,00
часова на шалтерима Службе за наставу и студентска питања и електронским путем.
 Листа пријављених кандидата биће објављена 28.06.2021. године.
 Пријемни испит полаже се 30.06.2021. године, са почетком у 10,00 часова, према
распореду који ће бити објављен на огласним таблама и сајту факултета.
 Резултати пријемног испита и Јединствена ранг листа биће објављени најкасније
02.07.2021. године. Кандидати који су полагали пријемни испит могу остварити увид у задатке
са пријемног испита дана 05.07.2021. године у времену од 10,00 до 11,00 сати у Сали 6 у
приземљу Економског факултета.
 Приговор декану факултета на Јединствену ранг листу, кандидати подносе лично
Правној служби Економског факултета дана 05.07.2021. године до 13,00 часова. Декан факултета
доноси одлуку о проговору истог дана. Одлуку декана о проговору кандидати могу подићи
лично у Правној служби Економског факултета дана 05.07.2021 године до 15,00 часова.
 Жалбу Савету Економског факултета на одлуку декана, кандидати подносе лично
Правној служби Економског факултета дана 06.07.2021 године до 15,00 часова. Савет Економског
факултета доноси решење по жалби дана 07.07.2021 године до 15,00 часова.
 Коначна ранг листа биће објављена 07.07.2021 године до 15,00 часова.
 Упис примљених кандидата вршиће се у периоду од 08. до 15. јула 2021. године од
10,00 до 14,00 часова на шалтерима Службе за наставу и студентска питања.
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10. Потребна документација
 Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:
- пријава на конкурс (купује се у књижари Економског факултета, уз пријаву добијате и
све потребне уплатнице),
- сведочанства сва четири разреда средње школе,
- диплому о положеном завршном испиту,
- очитана биометријска лична карта са чипом, односно фотокопија биометријске личне
карте без чипа,
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (7.000,00 динара) на жиро рачун
Економског факултета у Нишу бр. 840-1683666-17.
 Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или
пасош.
 Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оригинална документа (већ достављена приликом пријављивања),
- матични лист,
- 2 обрасца ШВ-20,
- индекс,
- 2 фотографије формата 4 x 6 цм,
- доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају (у износу од 90.000,00
динара на више месечних рата за држављане Републике Србије и у износу од 1500 евра за стране
држављане; уплате се врше на жиро рачун факултета: 840-1683666-17),
- уговор за самофинансирајуће студенте (добија се у књижари факултета, само за
самофинансирајуће студенте који школарину плаћају на рате),
- доказ о уплати осигурања и студентског динара,
- листу жељених изборних предмета I године студија.
11. Висина школарине
Висина школарине за студенте који сами сносе трошкове студија на Економском
факултету Универзитета у Нишу, у школској 2021/2022. години, за упис на I годину студијских
програма основних академских студија, износи 90.000,00 динара на годишњем нивоу.
Висина школарине за студенте Економског факултета Универзитета у Нишу – стране
држављане, у школској 2021/2022. години, за упис на I годину студијских програма основних
академских студија, износи 1.500 евра (динарскa противвредност по средњем курсу НБС на дан
уплате) на годишњем нивоу.
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ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14
Тел. 018/588-414, 529-623,
E-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs
http://www.elfak.ni.ac.rs
Електронски факултет у Нишу у првом конкурсном року уписује на ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, Студијски програм ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
на модулима:
 Електроенергетика,
 Електроника,
 Електронске компоненте и микросистеми,
 Рачунарство и информатика,
 Kомуникације и информационе технологије и
 Управљање системима,
у I годину студија школске 2021/2022. године:
 480 студената који се финансирају из буџета и
 60 самофинансирајућих студената.
Факултет уписује у оквиру афирмативних мера:
 5 студенaта са инвалидитетом,
 5 припадника ромске националности и
 5 држављана Републике Србије који су у школској 2020/2021. години завршили
средњу школу у иностранству,
чије ће се студије финансирати из буџета Републике Србије. Упис кандидата у оквиру
афирмативних мера вршиће се сагласно Одлуци Владе Републике Србије и упутствима ресорног
министарства.
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА
За упис у прву годину основних академских студија могу се пријавити лица која имају
средње образовање у четворогодишњем трајању.
Електронска пријава и предаја докумената кандидата за упис се врши на сајту
Факултета, на страници Упис, до 26.06.2021. године.
Предаја докумената за упис кандидата може се извршити и на шалтеру Службе за
студентска питања у периоду од 21. до 26.06.2021. године у времену од 08 до 15 часова.
Кандидати подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист предају доказ о
уплати накнаде за полагање пријемног испита и фотокопије:
- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
- дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту и
- очитану биометријску личну карту.
ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу
пријемни испит из Математике.
Пријемни испит се полаже 01.07.2021. године.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или
пасош.
Кандидат који је као ученик средње школе освојио једно од прва три места/награде на
републичком (државном) такмичењу у знању из одговарајућих области техничких или природноматематичких наука, а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, односно на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит. Кандидату се вреднује
пријемни испит максималним бројем бодова.
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РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
Факултет утврђује прелиминарну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова
стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом, без обзира на начин финансирања.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на
основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном
испиту.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих
предмета са нумеричким оценама у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2
(два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Просечне оцене и
општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања на две децимале.
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио
пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање за упис) уколико је на пријемном испиту
освојио најмање 14 бодова.
Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним
мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.
Кандидат може поднети приговор на регуларност пријемног испита или своје место на
ранг листи у року од 36 сати од објављивања ранг листе на Факултету. Приговор се подноси
Комисији за упис студената, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24
сата од пријема приговора.
Коначна ранг листа објављује се на огласној табли и интернет страници Факултета.
СТИЦАЊЕ ПРАВА НА УПИС
Право на упис стиче кандидат који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру броја
студената утврђених конкурсом.
Кандидат се може уписати у статусу студента који се финансира из буџета уколико се
налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис студената који се финансира из буџета
и ако оствари више од 50 бодова.
Кандидат се може уписати у статусу студента који се сам финансира уколико се налази на
коначној ранг листи до броја утврђеног за упис студената који се сами финансирају и ако оствари
најмање 30 бодова.
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, уместо
њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на коначној ранг листи.
ШКОЛАРИНА
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 89.000,00 динара и може се платити у 8
месечних рата. Школарина за студенте стране држављане износи 2.000 евра.
Све додатне информације се могу наћи на сајту https://www.elfak.ni.ac.rs/upis, у Служби
за студентска питања на телефон: 018/ 529-615, 529-623, 588-414 или на e-mail:
upis@elfak.ni.ac.rs.
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ниш, Александра Медведева 14
телефон: тел. 018/ 500-773 и 500-673
http://www.masfak.ni.ac.rs

Машински факултет у Нишу уписује у I годину основних академских студија школске
2021/2022. године:
Финансирање
из буџета РС

Самофинансирање

МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

210

30

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

60

40

Студијски програм

Програм
афирмативне
мере уписа
9*

*

) Влада Републике Србије је донела одлуку 05 број 612-4874/2021 27. маја 2021. године о
броју студената за упис у прву годину основних академских студија за школску 2021/2022.
годину, која је објављена у „Службеном гласнику“ Републике Србије, број 53/2021 од 28. маја
2021. године; укупним бројем студената чије се образовање финансира из буџета Републике
Србије обухваћене су и: 3 особе са инвалидитетом, 3 припадника ромске националности и 3
држављана Републике Србије који су у школској 2020/2021. години средњу школу завршили у
иностранству.
Студијски програм Машинско инжењерство основних академских студија, који вреди 240
ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују
нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Дипломирани инжењер
машинства.
Студијски програм Инжењерски менаџмент основних академских студија, који вреди 240
ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују
нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Дипломирани инжењер
менаџмента.
У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има средње
образовање у четворогодишњем трајању.
Пријављивање кандидата обавиће се 21., 22., 23., 24., 25. и 26. јуна 2021. године.
Кандидати се могу пријавити на један од три начина:
- електронским путем (online),
- на шалтеру Одсека за наставна и студентска питања у периоду од 11h до 13h и
- слањем конкурсне документације поштом.
Кандидати приликом пријаве на конкурс су у обавези да приложе:
- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- формулар очитане електронске личне карте или копију личне карте,
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
Кандидати који се пријављују лично (на шалтеру службе) или слањем конкурсне
документације поштом, прилажу копије докумената из претходног става. Копије не морају бити
оверене. Оргинале или оверене фотокопије кандидати ће приложити приликом уписа.
Кандидати који се пријављују слањем конкурсне документације поштом, документа шаљу
на адресу: Машински факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 18000 Ниш, са назнаком
„Упис ОАС“. У разматрање ће се узети само материјал који на адресу факултета стигне до
понедељка, 28. јуна 2021. до 14 сати.
Кандидати који се пријављују електронски (online) потребна документа прилажу у pdf
формату. Регистрација кандидата и електронска пријава ће бити омогућена на адреси
upis.masfak.ni.ac.rs.
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Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника
ромске националне мањине приликом подношења пријаве на конкурс и прописане
документације, прилажу и следећа документа:
- изјаву у писаној форми да је припадник ромске националне мањине;
- препоруку Националног савета ромске националне мањине.
Кандидати који желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата
са инвалидитетом приликом подношења пријаве на конкурс и документације, прилажу и један од
следећих докумената:
- решење надлежног органа о постојању телесног оштећења,
- решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ,
- мишљење Интерресорне комисије, и
- препоруку универзитетског центра студената са хендикепом/Удружења студената са
хендикепом (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису
корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску
документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету.
Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не
сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може
закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и
свакодневно функционисање).
Висина накнаде трошкова за полагање пријемног испита износи 3.500,00 динара. Уплата
се може извршити на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за полагање
пријемног испита“, позив на број 742121001).
Сви кандидати који конкуришу за упис у I годину основних академских студија полажу
пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ у уторак, 29. јуна 2021. године у 10h у просторијама
Машинског факултета у Нишу.
Распоред кандидата по салама за полагање пријемног испита биће објављен на огласној
табли у холу Факултета 29. јуна 2021. године у 800. Кандидати су дужни да на полагање
пријемног испита дођу најкасније 945 и са собом понесу важећи документ за идентификацију
(лична карта или пасош).
На основу општег успеха у средњој школи кандидат може остварити од 16 до 40 бодова.
На пријемном испиту кандидат може остварити од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни
испит (и тиме стекао право на рангирање за упис) уколико је на пријемном испиту освојио
најмање 14 бодова.
Кандидати који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили једно
од прва три места на републичким такмичењима у организацији Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС из математике, не полажу пријемни испит, већ по том основу стичу
максимални број (60) бодова са пријемног испита.
Кандидати који су као ученици средње школе освојили једно од прва три места на
републичким такмичењима у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РС из математике, информатике и осталих дисциплина од значаја за студирање технике, не
морају да полажу пријемни испит, већ по том основу могу добити максимално 40 бодова. Такође,
победници дисциплина у одговарајућим такмичењима средњих машинских школа на
регионалном нивоу не морају да полажу пријемни испит, већ по том основу могу добити
максимално 30 бодова.
Кандидати који по наведеним основима не полажу пријемни испит, уз пријаву на конкурс
и прописану документацију, прилажу и потврду надлежне институције о оствареним резултатима
на такмичењу и плаћају накнаду од 1500,00 динара. Уплата се може извршити на текући рачун
број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за признавање пријемног испита“, позив на број
742121001).
Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија на ранг листи утврђује се на
основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном
испиту, с тим да кандидат може стећи укупно највише 100 бодова.
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Факултет саставља ранг листе пријављених кандидата и објављује је их на огласној табли
и интернет страни Факултета у року који је утврђен конкурсом.
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом,
регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од дана
објављивања прелиминарне ранг листе. Приговор се подноси комисији за упис Факултета, на
чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.
Право уписа стиче кандидат који је на ранг листи у оквиру броја утврђеног за упис.
Прелиминарна јединствена ранг листа биће објављена 29. јуна 2021.године у 18 часова а
коначна ранг листа 02. јула 2021. године.
После завршеног полагања пријемних испита кандидати који су конкурисали за упис у
оквиру Програма афирмативне мере уписа и положили пријемни испит, рангирају се на посебној
ранг листи, са које Факултет уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком
Владе РС и утврђено конкурсом за ову афирмативну меру. Студенти који се на овај начин не
упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.
Упис кандидата који су испунили тражене услове вршиће се 05., 06. и 07. јула 2021.
године у периоду од 11h до 13h.
Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року,
сматраће се да је одустао од уписа, а на његово место може бити уписан први наредни кандидат
са коначне ранг листе који је испунио услове за упис на студије.
Висина накнаде за упис на Факултет износи 2.000,00 динара (у износ је укључена цена
индекса и обавезно осигурање студената за школску 2020-21. годину). Уплата се може извршити
на текући рачун број 840-1745666-63 (сврха уплате „Накнада за упис“, позив на број 742121001).
Уколико на једном од студијских програма основних академских студија на Машинском
факултету у Нишу у школској 2021/22. године не буде попуњен број студената чије се
образовање финансира из буџета Републике Србије, могућа је прерасподела броја студената чије
се образовање финансира из буџета Републике Србије са другог студијског програма основних
академских студија Машинског факултета у Нишу, и то до укупног броја од 270 студената на
основу Одлуке Владе Републике Србије 05 број 612-4874/2021 од 27. маја 2021. године.
Школарина за самофинансирајуће студенте на студијском програму
Машинско
инжењерство износи 45.000,00 динара а за самофинансирајуће студенте на студијском програму
Инжењерски менаџмент 60.000,00 динара.
Школарина за студенте стране држављане износи 2.000,00 евра у динарској
противвредности.
Све потребне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска питања
Факултета (телефони: 018/500-773 и 018/500-673).
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МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 81
телефон 018/4226-712, факс: 018/4238-770
E-mail: nastava@medfak.ni.ac.rs
http://www.medfak.ni.ac.rs

Медицински факултет у Нишу уписује у прву годину студија студенте на следеће
студијске програме:

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Интегрисане академске студије
медицине
Интегрисане академске студије
стоматологије
Интегрисане академске студије
фармације
Основне струковне студије:
 Струковна медицинска сестра
 Струковни зубни протетичар
 Струковни санитарноеколошки инжењер

Школарина за
стране
држављане
(евра)

Буџет

Самофинансира
ње

Школари
на(динара
)

180

3

100.000

2.200

60

12

120.000

2.500

60

12

120.000

2.500

/

120
24
24

60.000

1.500

На Медицински факултет у Нишу могу да се упишу лица са инвалидитетом преко броја
буџетских студената наведених у табели:
 на интегрисане академске студије медицине
1 студент који се финансира из буџета
 на интегрисане академске студије стоматологије
1 студент који се финансира из буџета
 на интегрисане академске студије фармације
1 студент који се финансира из буџета
На Медицински факултет у Нишу могу да се упишу припадници ромске националности
преко броја буџетских студената наведених у табели:
 на интегрисане академске студије медицине
1 студент који се финансира из буџета
 на интегрисане академске студије стоматологије
1 студент који се финансира из буџета
 на интегрисане академске студије фармације
1 студент који се финансира из буџета
На Медицински факултет у Нишу могу да се упишу држављани Републике Србије који су
у школској 2020/21. години средњу школу завршили у иностранству преко броја буџетских
студената наведених у табели:
 на интегрисане академске студије медицине
1 студент који се финансира из буџета
 на интегрисане академске студије стоматологије
1 студент који се финансира из буџета
 на интегрисане академске студије фармације
1 студент који се финансира из буџета
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Укупан број студената који се уписује на одређени студијски програм не може бити већи
од броја из дозволе за рад, тако да се број самофинансирајућих студената који се могу уписати на
тај студијски програм умањује уколико право уписа остваре кандидати из категорија под тачком
2, 3. и 4.
За упис у прву годину интегрисаних академских студија медицине и стоматологије могу
конкурисати кандидати који су завршили гимназију, средњу школу медицинског усмерења или
средњу ветеринарску школу у четворогодишњем трајању.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија медицине и стоматологије
полажу пријемни испит из предмета Биологија и Хемија.
За упис у прву годину интегрисаних академских студија фармације могу конкурисати
кандидати који су завршили гимназију, средњу школу медицинског усмерења или хемијскотехнолошку школу у четворогодишњем трајању.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија фармације полажу пријемни
испит из предмета Хемија и Математика.
Право уписа на интегрисане академске студије има кандидат који је постигао
најмање 31 бод на пријемном испиту и налази се у оквиру одобреног броја за упис
кандидата.
Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио једно од
прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, односно на међународном такмичењу, не полаже пријемни испит из
одговарајућег наставног предмета. Кандидату се вреднује пријемни испит из тог предмета
максималним бројем бодова.
За упис у прву годину основних струковних студија за студијске програме: струковна
медицинска сестра и струковни зубни протетичар могу конкурисати кандидати који су завршили
средњу школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању. Кандидати који конкуришу
за упис у прву годину ових струковних студијских програма полажу пријемни испит из предмета
Анатомија човека и Физиологија човека.
За упис у прву годину основних струковних студија за студијски програм струковни
санитарно-еколошки инжењер могу конкурисати кандидати који су завршили гимназију, средњу
школу медицинског или еколошког усмерења, средњу ветеринарску, средњу пољопривредну и
средњу хемијско-технолошку школу у четворогодишњем трајању.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија за
студијски програм санитарно -еколошки инжењер полажу пријемни испит из предмета
Биологија и Хемија.
КОНКУРСНИ
РОКОВИ
ЗА
ИНТЕГРИСАНЕ
МЕДИЦИНЕ, СТОМАТОЛОГИЈЕ И ФАРМАЦИЈЕ
Пријава кандидата електронским путем
Предаја докумената кандидата
Листа пријављених кандидата са бројем бодова из
средње школе
Примедбе на листу са бројем бодова из средње
школе – на e‐mail prijemni@medfak.ni.ac.rs
Објављивање распореда полагања пријемног
испита по салама
Пријемни испит
Јединствена ранг листа
Подношење приговора на регуларност пријемног
испита или место на јединственој ранг листи и
захтев за увид у свој формулар са бар кодом –
Комисији за пријемни испит

АКАДЕМСКЕ

СТУДИЈЕ

17, 18, 19 и 20. 06. 2021.
21,22,23,24. и 25.06.2021. од 9,00-12,00
часова и 26.06.2021. од 09,00-10,00 часова
26. 06.2021. до15,00 часова
27.06.2021.
29.06.2021. године до 13 часова
30.06.2021. у 12,00 часова
01.07.2021. године у 8,00 часова
02.07.2021. године од 12,00-20,00 часова
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Увид у формуларе са бар кодом, за кандидате који
су уложили приговор на јединствену ранг листу
Решење декана по приговорима
Коначна ранг-листа
Упис кандидата
Прозивка до попуне броја
Упис

03.07.2021. у 10,00 часова
03.07.2021. до 20,00 часова
05.07.2021. године
06. и 07. 07.2021. од 09,00 до 13,00 часова
08.07.2021. од 08,00 до 10,00 часова
08.07.2021. у 12,00 часова
09.07.2021. године од 09,00 до 11,00 часова

КОНКУРСНИ РОКОВИ ЗА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Пријава кандидата електронским путем
Предаја докумената кандидата
Листа пријављених кандидата са бројем бодова из
средње школе
Примедбе на листу са бројем бодова из средње
школе – на e‐mail prijemni@medfak.ni.ac.rs
Објављивање распореда полагања пријемног
испита по салама
Пријемни испит
Јединствена ранг листа
Подношење приговора на регуларност пријемног
испита или место на јединственој ранг листи и
захтев за увид у свој формулар са бар кодом –
Комисији за пријемни испит
Увид у формуларе са бар кодом, за кандидате који
су уложили приговор на јединствену ранг листу
Решење декана по приговорима
Коначна ранг-листа
Упис кандидата
Прозивка до попуне броја
Упис

17, 18, 19 и 20. 06. 2021.
21,22,23,24. и 25.06.2021. од 9,00-12,00 часова
и 26.06.2021. од 09,00-10,00 часова
26.06.2021. до15,00 часова
до 27.06.2021. године у 9,00 часова
27.06.2021. године до 13,00 часова
28.06.2021. у 12,00 часова
29.06.2021. године у 8,00 часова
30.06.2021. године од 16,00-20,00 часова
01.07.2021. у 10,00 часова
01.07.2021. до 20,00 часова
05.07.2021. године
06. и 07. 07.2021. од 09,00 до 13,00 часова
08.07.2021. од 08,00 до 10,00 часова
08.07.2021. у 12,00 часова
09.07.2021. године од 09,00 до 11,00 часова
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ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
Врање, Партизанска 14;
тел.017/422-962, 421-960, 019/547-395;
www. pfvr.ni.ac.rs

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу у прву годину основних академских и
интегрисаних студија у шк. 2021/2022. години уписује:
- 92 студента чије се студије финансирају из буџета;
- 150 самофинансирајућих студената.
Додатни број студената који се финансирају из буџета:
- 1 студент са инвалидитетом;
- 1 студент припадник ромске националности;
- 1 студент држављанин Републике Србије који је у школској 2020/2021. години
средњу школу завршио у иностранству.
Начин финансирања
Студијски програм
Учитељ
стручни назив: Дипломирани учитељ
(четворогодишње студије – 240 ЕСПБ)
Учитељ (на Одељењу у Неготину)
стручни назив: Дипломирани учитељ
(четворогодишње студије – 240 ЕСПБ)
Васпитач
стручни назив: Дипломирани васпитач
(четворогодишње студије – 240 ЕСПБ)
Техника и информатика
стручни назив: Мастер професор технике и
информатике (петогодишње студије – 300 ЕСПБ)
Укупно

Из буџета

Самофинансирање

42

60

15

25

15

35

20

20

92

140

У прву годину основних академских и интегрисаних студија могу се уписати
кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању.
Кандидати за упис на студијске програме за образовање учитеља и васпитача подлежу
провери говорних, музичких и физичких способности и полажу тест из Српског језика и
књижевности и тест из Општих знања и информисаности.
Кандидати за упис на студијски програм технике и информатике полажу пријемни испит
из Математике или Информатике (по сопственом избору кандидата) и тест из Општих знања и
информисаности.
Право на рангирање има кандидат који по основу општег успеха у средњој школи и по
основу резултата постигнутог на пријемном испиту има збирно најмање 30 бодова.
Право на финансирање из буџета има кандидат који по основу општег успеха у средњој
школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту има више од 50 бодова.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРИЈАВУ
Кандидати приликом пријављивања на конкурс, подносе на увид оригинална документа, а
уз пријавни лист (који се добија на Факултету или преузима са сајта Факултета) подносе
фотокопије следећих докумената:
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе;
- очитану биометријску личну карту (може се очитати на Факултету)
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-

доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 2.000 динара на
ж.р. 840-1244666-48 (прималац: Педагошки факултета у Врању, сврха: трошкови
полагања пријемног испита, без позива на број).

Кандидати могу да поднесу пријаву за упис на мејл адресу sasamit@pfvr.ni.ac.rs. Уз
попуњену пријаву подносе горе наведену скенирану документацију. Кандидати који су
електронским путем извршили пријаву за упис, дужни су да оригиналну документацију доставе
на увид Студентској служби Факултета на дан полагања пријемног испита.

Подношење пријава на конкурс
у Служби за наставу и студентска питања
Процена способности (говорних, музичких и физичких)

Датум
21, 22, 23, 24, 25. и 26. јуна
2021. године
од 9.00 до 14.00 часова
02. јула 2021. године
од 9.00 часова по групама
02. јула 2021. године

Полагање пријемног испита
Студијски програм за образовање учитеља и васпита
- тест из Српског језика и књижевности
од 10.00 до 11.30 часова
- тест из Општих знања и информисаности
од 12.00 до 12.45 часова
Студијски програм за образовање мастер професора технике и информатике
- тест из Математике или Информатике
од 10.00 до 11.30 часова
- тест из Општих знања и информисаности
од 12.00 до 12.45 часова
Прелиминарне – јединствене ранг листе
6. јула 2021. године
по студијским програмима
до 12.00 часова
7. јула 2021. године
Увид у резултате
од 8.00 до 12.00 часова
Напомена: Право на увид у резултате које је постигао на пријемном испиту има искључиво
кандидат који је полагао пријемни испит.
Правна поука: Кандидат може поднети приговор на регуларност претходне провере
способности, регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од
објављивања ранг листе на факултету. Приговор се подноси комисији за упис студената
факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема
приговора.
Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу Савету Факултета на
решење декана, у року од 24 часа од пријема решења.
Одлука по приговору, односно жалби, је коначна.
Након одлучивања по приспелим приговорима односно жалбама, Факултет утврђује и
објављује коначну ранг-листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим
критеријумима утврђеним овим конкурсом на огласној табли и интернет страници факултета.
Коначна ранг-листа је основ за упис кандидата.
до 9. јула 2021. године
Коначне ранг листе по студијским програмима
до 15.00 часова
Од 12. до 16. јула 2021.
Упис примљених кандидата
године
у Служби за наставу и студентска питања
Ако се кандидат који је остварио право на упис на одређеном студијском програму не
упише у предвиђеном року, губи право на упис, а Факултет ће уписати уместо њега следећег
кандидата, према редоследу на коначној ранг листи одређеног студијског програма 19. јула 2021.
године у времену од 9.00 до 12.00 часова.
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ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС
Кандидати који стекну услов за упис подносе:
1. оверене фотокопије дипломе и сва четири сведочанства о завршеној средњој школи,
2. два попуњена обрасца ШВ-20 (добијају се на Факултету);
3. индекс (добија се на Факултету);
4. две фотографије величине 3,5 х 4,5cm;
5. доказ о уплати трошкова за упис у износу од 1.000 динара;
6. доказ о извршеној уплати школарине (за самофинансирајуће студенте);
Школарина се може уплатити у 4 рате и то:
I рата 15.000,00 динара, приликом уписа
II рата 15.000,00 динара, до 15. октобра 2021.
III рата 15.000,00 динара, до 15. јануара 2022.
IV рата 15.000,00 динара, до 15. априла 2022.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара, са могућношћу
плаћања у више рата, а за стране држављане 1000 евра.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
Крушевац, Косанчићева 4;
тел. 037/205-695, 205-694;
E-mail: poljfak@.ni.ac.rs
http://www.poljfak.ni.ac.rs

Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитетa у Нишу објављује конкурс за упис 75
студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и 30 самофинансирајућих
студената, на прву годину основних академских студија школске 2021/2022. године, на следеће
студијске програме:
1. Ратарство и повртарство –25. студената који се финансирају из буџета и 10.
самофинансирајућих студената,
2. Воћарство и виноградарство- 25. студената који се финансирају из буџета и 10.
самофинансирајућих студената,
3. Сточарство – 25. студената који се финансирају из буџета и 10.
самофинансирајућих студената.
Одлуком Владе Републике Србије укупним бројем студената чије се образовање
финансира из буџета Републике Србије обухваћене су и
1. 1 особа са инвалидитетом,
2. 1 припадник ромске националности и
3. 1 држављанин Републике Србије који је у школској 2020/2021. години завршио
средњу школу у иностранству.
За упис у прву годину основних академских студија на све студијске програме може се
пријавити лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању свих смерова и свих
струка.
I ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНИДАТА
Пријаве кандидата за упис обавиће се 21, 22, 23, 24, 25 и 26. јуна 2021. године, у времену
од 9,00 до 14,00 часова, на један од следећих начина:
 лично, у просторијама Пољопривредног факултета у Крушевцу, ул. Косанчићева
бр. 4, Крушевац,
 електронским путем (детаљно упуство биће објављено на сајту Факултета) и
 путем поште слањем документације на адресу: Пољопривредни факултет у
Крушевцу, ул. Косанчићева бр. 4, 37000 Крушевац.
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Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе:
• Неоверене фотокопије сведочанства, сва четири разреда завршене средње школе
(фотокопије се не враћају) + оригинал (на увид),
• Неоверена фотокопија дипломе о положеном завршном испиту, односно матурском
испиту + оригинал (на увид),
• Очитана лична карта,
• Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита и
• Пријавни лист, добија се на Факултету или се преузима са сајта Факултета.
II ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Пријемни испит полагаће се дана 29. јуна 2020. године, време полагања од 10-11 часова.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија, полажу
пријемни испит из: Биологије или Хемије (кандидат бира по сопственом избору).
III ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ – 29. јуна 202. године, након
14 часова.
Факултет утврђује прелиминарну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова,
без обзира на начин финансирања.
Сваки учесник конкурса има право да изврши увид у свој тест дана 30.6.2021. године, од
10,00 до 12,00. часова.
Учесник конкурса може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом,
регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36. сати од објављивања
прелиминарне ранг листе. Приговор се подноси Комисији за упис и рангирање, на чији предлог
декан доноси решење по приговору у року од 24. сата од пријема приговора.
IV КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА - 02. јула 2021. године.
VI УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА – 05, 06. и 07. јула 2021. године, од 10,0014,00 часова.
VII ШКОЛАРИНА
Школарина за упис самофинансирајућих студената држављана Републике Србије у
школској 2021/2022. години износи 75.000,00 динара и може се платити у више рата.
Школарина за упис страних држављана у школској 2021/2022. години износи 1200 еура, у
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије.
Уплата школарине врши се на рачун Пољопривредног факултета у Крушевцу бр.
840-2100666-26
Све потребне информације и обавештења могу се добити на Факултету, на број телефона
037/205-694 и на сајту Факултета www.poljfak.ni.ac.rs
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ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Ниш, Трг Краља Александра 11
тел. 018/ 500-201,500-203, телефакс 018/4523-747;
E-mail: pravni@prafak.ni.ac.rs
http://www.prafak.ni.ac.rs

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ПРАВА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
I Правни факултет у Нишу уписује у прву годину основних академских студија за
школску 2021/2022. годину 400 студената у седишту Факултета, и то:
 280 студената чије се образовање финансира из буџета
 120 студената који плаћају школарину
 9 студената чије се образовање финансира из буџета у складу са Одлуком Владе
Републике Србије 05 бр. 612-4874/2021 и која су резервисана за поједине категорије
лица, и то:
 3 места за особе са инвалидитетом,
 3 места за припаднике ромске националности и
 3 места за држављане Републике Србије који су у школској 2020/2021.
години средњу школу завршили у иностранству
II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА : 21, 22, 23, 24, 25. и 26. јуна 2021. године на шалтеру
Службе за наставу и студентска питања од 09:00 до 14:00 сати, или путем имејла на адресу:
cetvorogodisnje.prijemni@prafak.ni.ac.rs у складу са обавештењем које ће бити објављено на сајту
Факултета. Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа у оригиналу или
фотокопије уз увид у оригинале, и то:
1. очитану биометријску личну карту/скенирану личну карту/извод из матичне књиге
рођених,
2. сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
3. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
4. доказ о уплати накнаде (7.000,00 динара) за пријаву и полагање пријемног испита
(уплата на жиро рачун Факултета: 840-1734666-83), и
III ПРИЈЕМНИ ИСПИТ- полаже се 28. јуна 2021. године са почетком у 9,30 сати.
Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија, полаже
пријемни испит из Српског језика или Историје или Српског језика и Историје, по сoпственом
избору, а по програму за гимназије.
Кандидат је обавезан да на полагање пријемног испита понесе са собом личну карту или
пасош, као и евиденциони картон добијен приликом пријаве на конкурс.
Кандидат може да освоји максимално 100 поена, и то:
по основу успеха из средње школе најмање 16, а највише 40 поена, и
по основу резултата са пријемног испита највише 60 поена.
IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ – 30. јуна 2021. године.
Факултет утврђује прелиминарну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова,
без обзира на начин финансирања.
Сваки учесник конкурса има право да 01. јула 2021. године у термину од 09:00 до 12:00
сати изврши увид у свој тест.
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Учесник конкурса може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом,
регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи од објављивања прелиминарне ранг
листе, а најкасније до тренутка окончања рока за увид у свој тест. Приговор се подноси Комисији
за упис, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема
приговора.
V КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – до 02. јула 2021. године.
VI УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА - 05, 06, 07, 08. и 09. јула 2021. године од 09:00 до
14:00 сати.
Уколико неко од кандидатакоји је стекао право да се упише на терет буџета (налази се на
коначној ранг листи од 1. до 280. места) одустане од уписа н факултет, право да се упишу на
терет буџета стичу кандидати који се налазе „испод црте“, почев од кандидата који се налази на
281. месту коначне ранг листе и тако редом, под условима да се ти кандидати 9. јула 2021. године
у 14.00 појаве на прозивци испред Службе за наставу и студентска питања (први спрат).
Студенти који сами финансирају своје школовање уписују се од 05. до 12. јула 2021.
године.
VII ШКОЛАРИНА
Школарина за упис држављана Републике Србије у школској 2021/2022. години износи
83.000,00 динара, односно 1.383,33 динара по ЕСПБ и може се платити у више рата.
Школарина за упис страних држављана у школској 2021/2022. години износи 1000 ЕУР,
односно 16,66 ЕУР по ЕСПБ, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије.
Уплата школарине врши се на рачун Правног факултета у Нишу бр. 840-1734666-83.
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У I ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ПРАВА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
I Правни факултет у Нишу уписује у прву годину основних струковних студија за
школску 2021/2022. годину 150 студената у седишту Факултета, и то:
 150 студената који плаћају школарину.
II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 21, 22, 23, 24, 25. и 26. јуна 2020. године на шалтеру
Службе
за
наставу
и
студентска
питања,
или путем имејла
на адресу:
trogodisnje.prijemni@prafak.ni.ac.rs у складу са обавештењем које ће бити објављено на сајту
Факултета. Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа у оригиналу или
фотокопије уз увид у оригинале, и то:
 очитану биометријску личну карту/скенирану личну карту/извод из матичне књиге
рођених,
 сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
 доказ о уплати накнаде (7.000,00 динара) за пријаву и полагање пријемног испита
(уплата на жиро рачун Факултета: 840-1734666-83),
III ПРИЈЕМНИ ИСПИТ- полаже се 28. јуна 2021. године са почетком у 9,30 сати.
Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија, полаже
пријемни испит из Српског језика или Историје или Српског језика и Историје, по сoпственом
избору, а по програму за гимназије.
Кандидат је обавезан да на полагање пријемног испита понесе са собом личну карту или
пасош, као и евиденциони картон добијен приликом пријаве на конкурс.
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Кандидат може да освоји максимално 100 поена, и то:
 по основу успеха из средње школе најмање 16, а највише 40 поена, и
 по основу резултата са пријемног испита највише 60 поена.
IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ – 30. јуна 2021. године.
Факултет утврђује прелиминарну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова.
Сваки учесник конкурса има право да 01. јула 2021. године у термину од 09:00 до 12:00
сати изврши увид у свој тест.
Учесник конкурса може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом,
регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи од тренутка објављивања
прелиминарне ранг листе, а најкасније до тренутка окончања рока за увид у свој тест. Приговор
се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24
сата од пријема приговора.
V КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – до 02. јула 2021. године.
VI УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА – 05, 06, 07, 08, 09, и 12. јула 2021. године од
09:00 до 14:00 сати.
VII ШКОЛАРИНА
Школарина за упис држављана Републике Србије у школској 2021/2022. години износи
62.250,00 динара, односно 1.037,50 динара по ЕСПБ и може се платити у више рата.
Школарина за упис страних држављана у школској 2021/2022. години износи 800 ЕУР,
односно 13,33 ЕУР по ЕСПБ, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке
Србије.
Уплата школарине врши се на рачун Правног факултета у Нишу бр. 840-1734666-83.
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ниш, Вишеградска бр. 33, телефони 018/533-015
Е-mail: pmfinfo@pmf.ni.ac.rs
www.pmf.ni.ac.rs

I
Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину основних академских
студија школске 2021/2022. године 326 студената чије ће се образовање финансирати из буџета,
за студијске програме и у броју како следи:
Студијски програм
Математика
Рачунарске науке
Физика
Хемија
Биологија
Географија
УКУПНО

Буџет
54
81
32
45
60
54
326

У складу са Одлуком Владе Републике Србије, у прву годину основних академских
студија на терет буџета извршиће се упис:
1. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне
мере уписа припадника ромске националне мањине;
2. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне
мере уписа студената са инвалидитетом;
3. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике
Србије који су у школској 2020/2021. години завршили средњу школу у иностранству.
II
За упис у прву годину основних академских студија на све студијске програме може се
пријавити лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.
III
Пријављивање кандидата обавиће се 21., 22., 23., 24., 25. и 26. јуна 2021. године у периоду
од 1000 до 1300 у учионици бр. 24 или поштом или електронским путем. Детаљне информације о
пријављивању електронским путем биће благовремено доступне на сајту Факултета.
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:
- неоверене фотокопије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе и
оригинале на увид;
- неоверену фотокопију дипломе о положеном завршном испиту, односно матурском
испиту и оригинал на увид;
- очитану биометријску личну карту;
- пријавни лист (купује се на Факултету);
- доказ о уплати за пријаву на конкурс за упис основних академских студија у износу од
3.000,00 динара (три хиљаде динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТа, на жиро-рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714.
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара (пет
хиљада динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун
Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714.
Ранг листе (по студијским програмима) кандидата на основу успеха из средње школе
објавиће се 28. јуна 2021. године.
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IV
Пријемни испит се полаже из следећих предмета:
- за упис студијског програма Математика пријављени кандидати полажу пријемни испит
из математике,
- за упис студијског програма Рачунарске науке пријављени кандидати полажу пријемни
испит из информатике или математике (кандидати се опредељују за област из које полажу
пријемни испит приликом пријављивања на конкурс за упис),
- за упис студијског програма Физика пријављени кандидати полажу пријемни испит из
физике,
- за упис студијског програма Хемија пријављени кандидати полажу пријемни испит из
хемије,
- за упис студијског програма Биологија пријављени кандидати полажу пријемни испит из
биологије,
- за упис студијског програма Географија пријављени кандидати полажу пријемни испит
из географије.
Пријемни испит обавиће се према следећем распореду:
Студијски програм
Датум полагања
Место полагања
Биологија
29. јун у 1000
Вишеградска 33, Ниш
Географија
29. јун у 1000
Вишеградска 33, Ниш
Рачунарске науке
30. јун у 1000
Вишеградска 33, Ниш
Физика
30. јун у 1000
Вишеградска 33, Ниш
00
Хемија
1. јул у 10
Вишеградска 33, Ниш
Математика
1. јул у 1000
Вишеградска 33, Ниш
Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је лична карта или
пасош.
V
Ранг листа се објављује најкасније 2. јула 2021. године до 1000 часова.
Увид у резултате пријемног испита обавиће се 5. јула 2021. године у 1200 часова.
Подношење приговора декану на ранг листу 6. јула 2021. године до 1200 часова.
Одговор декана на поднете приговоре 6. јула 2021. године до 15:30 часова.
Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 7. јула 2021. године до 1200 часова.
Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 8. јула 2021. године до 1400 часова.
Коначна ранг листа 9. јула 2021. године до 1200 часова.
Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину основних академских
студија обавиће се од 12. до 15. јула 2021. године од 900 до 1300 часова.
Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном року,
сматраће се да је одустао од уписа.
На упражњено место кандидата који се није уписао у прописаном року а испунио је услове
за упис на студије, уписује се први наредни кандидат са коначне ранг листе који је испунио
услове за упис на студије, а налази се на ранг листи у оквиру броја утврђеног за упис. Упис ових
кандидата вршиће се 16. јула 2021. године од 1000 до 1200 часова.
VI
Кандидати приликом уписа подносе:
- оверене фотокопије докумената (сведочанства и диплома);
- 2 (два) ћирилицом попуњена ШВ-20 обрасца
(https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202124058.pdf);
- индекс (добија се на Факултету) попуњен ћирилицом;
- извод из матичне књиге рођених;
- 2 (две) фотографије формата 4,4x3,5
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-

доказ о уплати накнаде за упис у износу од 2.000,00 динара (две хиљада динара).
Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун
Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714.
доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 динара (три стотине динара).
Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун
Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 715.

VII
Додатне информације о конкурсу, правима и обавезама кандидата око пријављивања,
полагања пријемног испита и уписа могу се добити у Служби за наставу и студентска питања
Факултета на телефон: 018/533-015, лок. 112, 125 и 146, на мејл: studinfo@pmf.ni.ac.rs и на сајту
Факултета - www.pmf.ni.ac.rs

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ
Лесковац, Булевар ослобођења 124
Централа 016/247-203, 242-560, 246-001
Е-mail: tehfak@ni.ac.rs
www.tf.ni.ac.rs

Технолошки факултет у Лесковцу уписаће у прву годину основних академских студија
укупно 120 студената, као и 1 студента са инвалидитетом, 1 студента припадника ромске
националности и 1 студента држављанина Републике Србије који је у школској 2020/21 години
завршио средњу школу у иностранству, чије студије се финансирају из буџета Републике Србије,
на студијскoм програму
ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО
на следећим модулима:
- Фармацеутско козметичке технологије
- Материјали и хемијске технологије
- Eколошко инжењерство
- Прехрамбена технологија и безбедност хране
- Индустријски дизајн текстила и одеће
- Информациони системи у технолошким процесима
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 45.000 динара.
Школарина за студенте стране држављане износи 1.100 евра.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. У прву годину основних академских студија, на студијски програм Технолошко
инжењерство, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању
стечено у гимназији, средњој стручној или уметничкој школи.
2. Кандидат за упис у прву годину основних академских студија студијског програма
Технолошко инжењерство полаже пријемни испит из:
1. једног од три предмета: Математика, Физика, Хемија, по избору, за упис на студијске
модуле: Фармацеутско козметичке технологије, Материјали и хемијске технологије, Еколошко
инжењерство, Прехрамбена технологија и безбедност хране и Информациони системи у
технолошким процесима;
2. једног од четири предмета: Математика, Физика, Хемија, Цртање, по избору, за упис на
студијски модул Индустријски дизајн текстила и одеће.
3. Пријемни испит не полажу кандидати који су као ученици трећег и четвртог разреда
средње школе освојили једно од прва три појединачна места на државном (републичком)
такмичењу које организује министарство надлежно за послове просвете или на међународном
такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, а признаје им се да су постигли
максималан број бодова из тог предмета.
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4. Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха
постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем трајању, успеха на матури, односно на
пријемном испиту до увођења опште, стручне или уметничке матуре, с тим да кандидат може
остварити 100 бодова.
5. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком
разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а
највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
Уколико је кандидат завршио део средњошколског образовања у иностранству, онда се остварене
оцене преводе на систем оцењивања у Републици Србији.
6. На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио
пријемни испит и тиме стекао право на рангирање ради уписа уколико на пријемном испиту
оствари намање 14 бодова.
7. Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину, по основама и
критеријумима утврђеним овим Правилником имају исти број бодова, предност има онај
кандидат који је постигао већи број бодова на пријемном испиту. У случају да кандидати имају
исти број бодова и на пријемном испиту, предност има онај кандидат који има већу просечну
оцену из средње школе из предмета Математика, Физика и Хемија.
8. Након спроведеног пријемног испита формира се јединствена ранг листа са укупним
бројем поена за студијски програм. Ранг листа се истиче на сајту и огласним таблама Факултета,
у року предвиђеном Конкурсом.
9. Кандидат може уложити приговор на регуларност пријемног испита или своје место на
јединственој ранг листи у року од 36 сати од објављивања ранг листе на Факултету. Приговор се
подноси у писаној форми Комисији за упис, на чији предлог декан доноси решење по приговору
у року од 24 сата од пријема приговора.
10. Коначну ранг листу потписује декан Факултета. Коначна ранг листа објављује се на
сајту и огласним таблама Факултета.
11. Кандидат се може уписати у статусу студента који се финансира из буџета уколико се
налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис студената који се финансира из буџета
и ако оствари више од 50 бодова.
12. Кандидат се може уписати у статусу студента који се сам финансира уколико се налази
на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис студената који се сами финансирају и ако
оствари најмање 30 бодова.
13. Ако се кандидат који је остварио право на упис, не упише у року утврђеном
конкурсом, уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на
коначној ранг листи.
14. Упис лица са инвалидитетом, припадника ромске националности и студената
држављанина Републике Србије који су у школској 2020/21 години завршили средњу школу у
иностранству, применом афирмативне мере спроводи се у складу са Стручним упутством за
спровођење уписа које је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, а
које ће бити објављено на сајту Факултета.
15. На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу
студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.
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КОНКУРСНИ РОКОВИ
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 21. јуна до 15. јула 2021. године и то:
- пријављивање кандидата траје од 21. до 26. јуна 2021. године, од 9 - 14 сати,
- полагање пријемног испита:
- 29. јуна 2021. године у 10,00 сати - МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХЕМИЈА или
ЦРТАЊЕ
- 30. јуна 2021. године у 10,00 сати - објављивање ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ
- 02. јула 2021. године у 10,00 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
- 05, 06, 07. и 08. јула 2021. године од 9,00 - 14,00 сати - упис кандидата
Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласној табли
и сајту Факултета.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
1. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА
ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената, и то:
- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
- очитану биометријску личну карту (уз личну карту на увид),
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
Кандидати се могу пријавити на конкурс лично или електронским путем, попуњавањем
пријавног листа који могу преузети на сајту Факултета.
Попуњен пријавни лист потребно је потписати, скенирати (у pdf. формату) и са
скенираном (у pdf. формату) потребном документацијом послати на e-mail tehfak@ni.ac.rs са
назнаком “За пријаву на конкурс”.
2. За полагање пријемног испита и друге трошкове које има високошколска установа у
вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду у износу од 2.000,00 динара на текући
рачун Факултета број 840-1278666-92, позив на број: 79111117, са назнаком “за полагање
пријемног испита”, прималац: Технолошки факултет, Лесковац. Кандидати су обавезни да на
полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.
3. Кандидати који стекну право на упис подносе:
 оригинална документа или оверене фотокопије,
 очитану биометријску личну карту,
 два обрасца ШВ-20 (може се купити се у Скриптарници факултета),
 индекс (може се купити се у Скриптарници факултета),
 две фотографије формата 4,5 х 3,5цм,
 доказ о уплати осигурања у износу од 300 динара,
 доказ о уплати накнаде за студентски парламент у износу од 200 динара,
 доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају.
4. Фотокопијe докумената кандидата који нису примљени на Конкурс се не враћају.
Опште и остале одредбе Конкурса се примењују уколико није другачије утврђено текстом
конкурса Технолошког факултета у Лесковцу.
Студент може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа у годину
студија, или у две једнаке рате приликом уписа јесењег односно пролећног семестра.
Сви други услови конкурисања студената, конкурсни рокови, процедуре формирања ранг
листи и поступак по приговорима биће истакнути на огласној табли и сајту Факултета, а у складу
са Општим и осталим одредбама Заједничког конкурса.
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ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
Ул. Чарнојевића 10а, тел. 018/529-701 и 529-805
www.znrfak.ni.ac.rs
info@znrfak.ni.ac.rs; studentskasluzba@znrfak.ni.ac.rs
Факултет заштите на раду у Нишу уписује у прву годину основних академских студија
школске 2021/2022. године на студијске програме:
1. ЗАШТИТА НА РАДУ
 100 студената који се финансирају из буџета и
 20 самофинансирајућих студената
Завршетком студија студент стиче стручни назив: Дипломирани инжењер заштите на
раду.
2. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 60 студената који се финансирају из буџета и
 60 самофинансирајућих студената
Завршетком студија студент стиче стручни назив: Дипломирани инжењер заштите
животне средине.
3. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
 40 студената који се финансирају из буџета и
 20 самофинансирајућих студената
Завршетком студија студент стиче стручни назив: Дипломирани инжењер заштите од
катастрофалних догађаја и пожара.
Сагласно одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину
основних академских студија (Сл. Гласник бр. 53/2021), Факултет уписује у оквиру програма
афирмативних мера и следеће студенте који се финансирају из буџета: 2 студента са
инвалидитетом, 2 студента припадника ромске националности и 2 студента држављана
Републике Србије који су у школској 2020/2021. години завршили средњу школу у
иностранству.
Уколико на једном од студијских програма не буде попуњен број студената чије се
образовање финансира из буџета Републике Србије, могућа је прерасподела броја студената чије
се образовање финансира из буџета Републике Србије са другог студијског програма, и то до
укупног броја од 200 студената сагласно одлуци Владе Републике Србије.
Основне академске студије трају ЧЕТИРИ године обима 240 ЕСПБ бодова.
КОНКУРСНИ РОКОВИ
I уписни рок:
Пријављивање кандидата од 21. до 26. јуна 2021. године на следећи начин: ONLINE
(додатне информације на сајту Факултета у секцији УПИС), или на шалтеру студентске службе
од времену од 10 до 12 часова.
Полагање пријемних испита: 29. јуна до 02. јула 2021. године, према распореду који ће
бити истакнут на огласној табли и интернет страници Факултета најкасније до 28. јуна 2021.
године до 14 часова.
Објављивање прелиминарне ранг листе са резултатима испита: 05. јула 2021. године до 15
часова.
Приговор на прелиминарну ранг листу: до 07. јула 2021. године до 10 часова.
Доношење одлуке о приговору: 08. јула 2021. године до 10 часова.
Објављивање коначне ранг листе: 08. јула 2021. године до 14 часова.
Упис кандидата: 12. - 13. јула 2021. године према распореду који ће бити истакнут на
огласној табли и интернет страници Факултета 08. јула 2021. године до 14 часова.

32

II уписни рок:
Пријављивање кандидата од 01. до 03. септембра 2021. године на следећи начин:
ONLINE (додатне информације на сајту Факултета у секцији УПИС) или на шалтеру студентске
службе у времену од 10 до 12 часова.
Полагање пријемних испита: 06. до 08. септембра 2021. године, према распореду који ће
бити истакнут на огласној табли и интернет страници Факултета најкасније до 04. септембра
2021. године до 14 часова.
Објављивање прелиминарне ранг листе са резултатима испита: 09. септембра 2021.
године до 16 часова.
Приговор на прелиминарну ранг листу: до 13. септембра 2021. године до 10 часова.
Доношење одлуке о приговору: 14. септембра 2021. године до 12 часова.
Објављивање коначне ранг листе: 14. септембра 2021. године до 15 часова.
Упис кандидата: 15. - 16. септембра 2021. године према распореду који ће бити истакнут
на огласној табли и интернет страници Факултета 14. септембра 2021. године до 15 часова.
Први и други уписни рок се може, поред објављених, спровести и у додатним терминима у
оквиру конкурсног рока.
ПРИЈАВА НА КОНКУРС
Кандидати приликом конкурисања подносе:
- Пријаву на конкурс за упис (online или се може добити на шалтеру Службе за студије
и студентска питања);
- Запис са читача биометријске личне карте или фотокопију личне карте;
- Фотокопије следећих докумената:
• Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе;
• Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
- Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 7.000,00 динара на
жиро рачун Факултета број 840-1747666-77, позив на број 205-21 (сврха: полагање
пријемног испита).
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Кандидати који конкуришу за упис полажу, према програму за средње стручне школе,
пријемни испит из два предмета по избору од наведених предмета: Математика, Физика, Хемија,
Информатика и Екологија и заштита животне средине.
Кандидати су обавезни да полажу пријемни испит из два изабрана предмета.
Кандидат који је положио пријемни испит стиче право на рангирање ради уписа и то уколико је
на пријемном испиту освојио најмање 14 бодова.
РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
Рангирање и редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија на
Факултету заштите на раду у Нишу утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем
образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.
Факултет заштите на раду у Нишу утврђује прелиминарну ранг листу свих кандидата са укупним
бројем бодова.
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом,
регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 часова од објављивања
прелиминарне ранг листе на Факултету.
Декан Факултета доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.
Након одлучивања по приспелим приговорима Факултет заштите на раду у Нишу утврђује
и објављује коначну ранг листу. Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу,
уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.
Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на коначној ранг
листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји више од 50 бодова.
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Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на
коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји
најмање 30 бодова.
ШКОЛАРИНА
Висина школарине за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи
72.000,00 динара (1.200,00 динара по ЕСПБ боду), а за студенте стране држављане износи 900
евра (15 евра по ЕСПБ боду) за оба студијска програма.
Школарина се може уплатити у више рата.
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
Факултет заштите на раду у Нишу организоваће други конкурсни рок за упис студената у
прву годину основних академских студија за школску 2021/2022. годину уколико се у првом
конкурсном року не упише одобрени број студената за наведени студијски програм.
Факултет, уколико буде потребе, оглашава други конкурсни рок најкасније до 31.07.2021. год.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ
Ниш, Чарнојевићева бр. 10-а
телефони 018/ 510-900 локал 214
E-mail: info@fsfv.ni.ac.rs
http: www.fsfv.ni.ac.rs
Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу расписује конкурс за упис cтудената у
прву годину основних академских студија за стицање стручног назива дипломирани професор
физичког васпитања и спорта:
- 140 студената чије се школовање финасира из буџета,
(Напомена: 1 са инвалидитетом, 1 припадник ромске националне мањине, 1 држављанин
Републике Србије који је средњу школу завршио у иностранству)
- 55 студената који се сами финасирају
За упис студената у прву годину основних струковних студија за стицање стручног назива
струковни тренер у спорту:
- 30 студената који се сами финасирају, за класично студирање;
- 30 студената који се сами финансирају, за студирање на даљину.
УСЛОВИ ЗА УПИС:
У прву годину основних студија могу се уписати лица са завршеним средњим образовањем
у четворогодишњем трајању, свих смерова и свих струка, који положе пријемни испит. Код свих
кандидата вршиће се утврђивање здравственог и телесног статуса од стране овлашћене
здравствене установе и лекарске комисије на Факултету.
Лекарска комисија на Факултету даје оцену здравственог и телесног статуса кандидата.
Кандидат код кога је утврђена контраиндикација за студирање на Факултету спорта и физичког
васпитања у Нишу, не може приступити полагању пријемног испита. Кандидат који свесно
прикрије своје здравствено стање одговоран је за евентуалне последице, ако се то утврди у току
полагања пријемног испита, кандидат се одстрањује са пријемног испита.
Лекарска комисија ће вршити прегледе и мерења у просторијама Факултета, у време
пријављивања кандидата. Лекарско уверење о општој здравственој способности издаје овлашћена
здравствена установа.
КОНКУРСНИ РОКОВИ: према рoковима датим у заједничном КОНКУРСУ за упис
студената у прву годину основних студија, у школској 2021/2022 години.
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:
- пријавни лист (узима се на Факултету);
- оригинална документа на увид;
- фотокопију оригиналних докумената, и то:
- очитана лична карта,
- фотокопију извода из матичне књиге рођених,
- фотокопију сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (са позитивном
оценом из физичког васпитања у сва четири разреда),
- фотокопију дипломе о завршном, односно матурском испиту, односно о завршеној
средњој школи у четворогодишњем трајању,
- потврду спортског савеза и званични билтен категорисаних спортиста одређеног
спорта- уколико се ради о кандидатима који су категорисани спортисти,
- лекарско уверење овлашћене здравствене установе;
- потврда лекарске комисије на нивоу Факултета;
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (накнада за полагање пријемног
испита износи 7.500,00 динара на жиро-рачун Факултета 840-1782666-31 позив на број 913) и 150
еура за кандидате стране држављане.
Напомена за упис кандидата страних држављана: кандидати, страни држављани
приликом пријављивања на конкурс, поред наведене документације, подносе и:
- нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању;
- уверење да владају српским језиком, што доказују уверењем овлашћене комисије;
- превод извода из матичне књиге рођених;
- страни држављани сами финансирају своје школовање.
Напомена за упис кандидата који су средњу школу завршили у иностранству:
кандидати приликом пријаве на конкурс, поред наведене документације, подносе и:
- нострификовану диплому о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању, или
потврду Министарства просвете да је започета нострификција њихових средњошколских
докумената стечених у иностранству.
Факултет организује припреме за полагање пријемног испита, под условима и по
распореду који ће бити објављен на огласној табли и сајту Факултета.
У свему што није одређено овим конкурсом примењиваће се одредбе Конкурса за упис
студената у прву годину основних студија на факултетима чији је оснивач Република.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 100.000 динара.
Висина школарине за студенте страног држављанства износи 1.500 еура.
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ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
Ниш, Кнегиње Љубице бр. 10
Тел/факс: +381 18/522-396
E-mail: info@artf.ni.ac.rs
www.artf.ni.ac.rs
Ред.
број

1.
2.
3.

Назив студијског програма

Сликарство
Графички дизајн
Музичка теорија
Извођачке уметности
(модули: Клавир-6, Виолина-4,
Виола-1, Виолончело-1, Контрабас-1,
4.
Кларинет-1, Флаута-2, Хорна-1, Соло
певање-3, Гитара-2, Хармоника-2 и
Удараљке-2)
УКУПНО

Број студената
финансираних
из буџета

Број студената
који плаћају
школарину

Укупан број
студената

5
5
11

5
5
9

10
10
20

18

8

26

39

27

66

Школарина за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије на свим
студијским програмима основних академских студија износи 120.000,00 динара.
Школарина за упис страних држављана у прву годину основних академских студија на
свим студијским програмима износи 2.500 €, у динарској противвредности по курсу Народне
банке Србије на дан уплате.
Студент може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа у прву годину
студија или у 4 (четири) једнаке рате.
Студијски програм основних академских студија – Сликарство
Студијски програм основних академских студија – Графички дизајн
На Студијски програм – Сликарство и Студијски програм – Графички дизајн може се
уписати кандидат који има завршено одговарајуће средње образовање у четворогодишњем
трајању и ако положи испит за проверу склоности и способности.
Кандидат који нема одговарајуће средње образовање и кандидат без средњег образовања,
може се уписати на основне академске студије ако положи допунски испит и испит за проверу
склоности и способности.
Допунски испит кандидати полажу по програму средњoшколског образовања.
На Студијском програму – Сликарство допунски испит састоји се од:
 Писменог испита из Српског језика (тема из области ликовних уметности)
 Усменог испита из Теорије српске књижевности и
 Усменог испита из Опште историје.
На Студијском програму – Графички дизајн допунски испит састоји се од:
 Писменог испита из Српског језика
 Усменог испита из Опште историје и
 Усменог испита из Историје уметности.
Испит за проверу склоности и способности полажу сви пријављени кандидати за упис у
прву годину основних академских студија на Студијском програму – Сликарство и Студијском
програму – Графички дизајн, према распореду који одреди Факултет.
Програм испита за проверу склоности и способности са обавештењима о терминима,
садржају и начину полагања биће објављени на Интернет страници Факултета.
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Кандидати приликом пријављивања на Конкурс, осим докумената предвиђених Општим
одредбама Заједничког конкурса, подносе још и очитану биометријску личну карту или
фотокопију личне карте.
Студијски програми основних академских студија на Департману за музичку
уметност
На студијске програме основних академских студија на Департману за музичку уметност
може се уписати кандидат који има завршено одговарајуће средње образовање – средњу музичку
школу и Школу за таленте у Ћуприји и ако положи испит за проверу склоности и способности.
Кандидат који нема одговарајуће средње образовање и кандидат без средњег образовања,
може се уписати на основне академске студије ако положи допунски испит и испит за проверу
склоности и способности.
Допунски испит кандидати полажу по програму средњег образовања и састоји се из:
 Писменог испита из предмета Српски језик (тема из области музичке уметности)
 Писменог и усменог испита из предмета Солфеђо
 Писменог и усменог испита из предмета Хармонија
 Писменог и усменог испита из предмета Контрапункт
 Писменог и усменог испита из предмета Музички облици
 Усменог испита из предмета Историја музике.
Испит за проверу склоности и способности полажу сви пријављени кандидати за упис у
прву годину основних академских студија на студијским програмима на Департману за музичку
уметност.
Програм испита за проверу склоности и способности са обавештењима о терминима,
садржају и начину полагања биће објављени на Интернет страници Факултета.
Сви кандидати који конкуришу за упис на студијске програме основних академских
студија, осим докумената предвиђених Општим одредбама Заједничког конкурса, подносе и
очитану биометријску личну карту или фотокопију личне карте.
Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм – Извођачке уметности,
приликом пријављивања на Конкурс, осим докумената предвиђених Општим одредбама
Заједничког конкурса подносе у писаној форми још и:
1. Краћу биографију
2. Текст програма из главног предмета.
Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм – Извођачке уметности, на
модулима: Кларинет, Флаута, Хорна и Соло певање, обавезни су да приложе и одговарајуће
лекарско уверење о здравственом стању издато од стране надлежне здравствене установе (не
старије од шест месеци).
Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм – Извођачке уметности, на
модулима: Виолина, Виола, Виолончело, Контрабас, Кларинет, Флаута, Хорна, Соло певање и
Удараљке, уколико немају свог корепетитора дужни су да приложе нотни материјал за клавирску
сарадњу, приликом пријаве на Конкурс.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија на свим
студијским програмима Факултета подносе доказе о освојеним наградама на музичким
такмичењима, односно ликовним конкурсима.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на
основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на испиту за
проверу склоности и способности, у складу са одредбама Правилника о упису студената на
студијске програме Факултета.
Ако два или више кандидата имају исти укупан број бодова на Јединственој ранг листи,
предност има кандидат који је освојио више бодова на испиту за проверу склоности и
способности.
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Ако два или више кандидата који конкуришу за упис на студијске програме Департмана за
музичку уметност имају исти укупан број бодова на Јединственој ранг листи и истовремено
идентичан број бодова на испиту за проверу склоности и способности, предност има кандидат
који је освојио награду/награде вишег ранга утврђеног на основу Стандарда за рангирање
музичких и балетских такмичења у земљи и иностранству Заједнице музичких и балетских
школа Србије. Ако два или више кандидата имају награду/награде истог ранга, предност има
кандидат који је освојио награду/награде на престижнијим међународним музичким
такмичењима.
Ако два или више кандидата који конкуришу за упис на Студијски програм – Сликарство,
односно Студијски програм – Графички дизајн имају исти укупан број бодова на Јединственој
ранг листи и истовремено идентичан број бодова на испиту за проверу склоности и способности,
предност има кандидат који је освојио награду/награде на престижнијем ликовном конкурсу,
односно графичком конкурсу.
КОНКУРСНИ РОКОВИ
ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 21. јуна до 16. јула 2021. године.
Пријављивање кандидата може се обавити on-line 21, 22, 23, 24, 25. и 26. јуна 2021. године,
а у просторијама Факултета од 0900 до 1400 сати, у Улици кнегиње Љубице број 10.
Додатне информације у вези са документацијом, биће накнадно објављене на сајту
Факултета.
Полагање пријемних испита обавиће се према утврђеном распореду који ће бити објављен
на огласној табли и Интернет страници Факултета од 28. јуна до 03. јула 2021. године.
05. јула 2021. године објављивање ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ
08. јула 2021. године објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
09, 10, 12. и 13. јула 2021. године упис кандидата
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК Факултет ће огласити најкасније до 31. јула 2021. године.
ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 01. септембра до 17. септембра 2021. године.
Пријављивање кандидата може се обавити on-line 01, 02. и 03. септембра 2021. године, а у
просторијама Факултета од 0900 до 1400 сати, у Улици кнегиње Љубице број 10.
Додатне информације у вези са документацијом, биће накнадно објављене на сајту
Факултета.
Полагање пријемних испита обавиће се према утврђеном распореду који ће бити објављен
на огласној табли и Интернет страници Факултета од 06. до 08. септембра 2021. године.
Упис кандидата траје до 17. септембра 2021. године.
За све додатне информације кандидати се могу обратити Служби за наставу и студентска
питања на телефон: 018/522–396.
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ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
Ниш, Ћирила и Методија број 2
Телефони: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 186 и 132 или
514-311 локал 105 ; Телефакс: 514-310
http://www.filfak.ni.ac.rs
Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину основних академских
студија школске 2021/2022. године укупно 640 студената, односно 340 студената чије ће се
образовање финансирати из буџета и 300 самофинансирајућих студената.
БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА:
Р. б.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
0.
1
1.
1
2.

Студијски програм
Основне академске студије филозофије
Основне академске студије историје
Основне академске студије психологије
Основне академске студије педагогије
Основне академске студије социологије
Основне академске студије социјалне политике
и социјалног рада
Основне академске студије новинарства
Основне академске студије комуницирање и
односи са јавношћу
Основне академске студије србистике
Основне академске студије англистике
Основне академске студије руског језика и
књижевности
Основне академске студије француског језика
и књижевности
Основне академске студије немачког
језика и књижевности
Укупно:

из
буџета
18
30
40
30
30

aфирмати
самофинанукупно
вне мере
сирање
12
30
20
50
50
90
20
50
20
50

28

22

50

25

25

50

25

25

50

30

20

50

40

50

90

10

10

20

14

16

30

20

10

30

340

300

640

9

9

Преко броја од 340 буџетских места, а у складу са Одлуком Владе Републике Србије, у
прву годину основних академских студија на терет буџета извршиће се упис:
1. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне
мере уписа припадника ромске националне мањине.
2. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне
мере уписа студената са инвалидитетом.
3. Највише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике
Србије који су у школској 2020/2021. завршили средњу школу у иностранству.
Висина школарине за самофинансирајуће студенте на свим студијским програмима износи
78.000,00 динара.
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
У прву годину основних академских студија могу се уписати лица са завршеном средњом
школом у четворогодишњем трајању.
Страни држављанин може се уписати на студијске програме Факултета под истим
условима као и домаћи држављанин.
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Кандидат који је као ученик трећег и четвртог разреда средње школе освојио једно од прва
три појединачна места на републичком такмичењу, које организује Министарство просвете, науке
и технолошког развоја, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже
пријемни испит, не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета који је одређен
општим актима Факултета, већ му се испит, или дати део пријемног испита, вреднује
максималним бројем бодова.
Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха
постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, као и на
основу приоритета жеља кандидата за упис на студијске програме који постоје на Филозофском
факултету, којe је кандидат навео у пријави.
Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на коначној ранг листи за
студијски програм рангиран у оквиру одобреног броја студената.
ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС:
Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист (који попуњавају на апликацији
за пријављивање на сајту Факултета уколико се пријављују електронским путем, а уколико се
пријављују на шалтеру Службе за наставу и студентска питања, могу га преузети на шалтеру:
- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
- диплому о положеном матурском испиту,
- очитану биометријску личну карту,
- доказ о уплати износа од 8.000,00 динара на име накнаде за полагање пријемног испита
(уплате се врше на текући рачун Филозофског факултета број 840-1818666-89 са позивом на број
742121021),
- кандидат страни држављанин подноси нострификована документа и доказ о провери
знања српског језика.
Уколико се пријављују електронским путем, кандидати прилажу скенирана документа.
Уколико се пријављују на шалтеру Службе за наставу и студентска питања, кандидати прилажу
неоверене фотокопије докумената.
За тачност података унетих у пријаву и за веродостојност и потпуност поднете
документације одговоран је кандидат који подноси пријаву и документацију.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу важећу личну
карту или пасош.
Кандидат који је освојио прво или друго место на такмичењу које организује Факултет за
ученике средњих школа у току школске године, не плаћа накнаду за полагање пријемног испита.
Кандидат који је као ученик III и IV разреда средње школе освојио једно од прва три
појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, или на међународном такмичењу из наставног предмета из кога се полаже
пријемни испит, не плаћа накнаду за полагање пријемног испита.
ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу
пријемни испит из следећих предмета:
1. на студијском програму Основне академске студије филозофије:
-тест знања из филозофије;
2. на студијском програму Основне академске студије историје:
-тест знања из историје;
3. на студијском програму Основне академске студије психологије:
-тест знања из психологије и тест опште информисаности;
4. на Студијском програму Основне академске студије педагогије:
-тест знања из психологије;
5. на Студијском програму Основне академске студије социологије:
-тест знања из социологије;
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6. на Студијском програму Основне академске студије социјалне политике и социјалног
рада:
-интегрисани тест знања из социологије и психологије;
7. на Студијском програму Основне академске студије новинарства:
- тест знања из српског језика;
8. на Студијском програму Основне академске студије комуницирање и односи са
јавношћу:
- тест знања из српског језика;
9. на Студијском програму Основне академске студије србистике:
-тест знања из српског језика и тест знања из књижевности;
10. на Студијском програму Основне академске студије англистике:
-тест знања из енглеског језика;
11. на Студијском програму Основне академске студије руског језика и књижевности:
-тест знања из руског језика;
12. на Студијском програму Основне академске студије француског језика и књижевности:
-тест знања из француског језика;
13. на Студијском програму Основне академске студије немачког језика и књижевности:
-тест знања из немачког језика;
Програми за полагање пријемних испита налазе се у Информатору који је објављен на
интернет сајту Факултета.
КОНКУРСНИ РОКОВИ:
Пријављивање кандидата на конкурс обављаће се електронским путем преко апликације за
пријављивање кандидата на званичном сајту Филозофског факултета у Нишу, почев oд 21. јуна
2021. године у 8.30 сати до 25. јуна 2021. године у 1200 сати. Кандидати који немају могућност
за пријављивање електронским путем, могу предати пријаву и у Служби за наставу и студентска
питања Факултета, улица Ћирила и Методија број 2, oд 21. до 25 јуна 2021. године од 830 до 1400
сати и 26. јуна од 8.30 до 12.00 сати.
Полагање пријемних испита обавиће се према утврђеном распореду који ће бити објављен
на огласним таблама Факултета 28, 29, 30. јуна, 1. и 2. јула 2021. године.
Прелиминарне ранг листе биће објављене најкасније 05. јула 2021. године до 1500 сати.
Приговори на прелимирарне ранг листу се подносе до 07. јула 2021. до 1000 сати.
Декан доноси решење по приговорима, на предлог Комисије за спровођење уписа
студената, најкасније 8. јула 2021. до 1000 сати.
Коначне ранг листе биће објављене најкасније до 9. јула 2021. до 1500 сати.
Упис примљених кандидата обавиће се 10. и 12. јула 2021. године.
Ако се кандидати који су остварили право на упис по конкурсу не упишу у предвиђеном
року, Факултет ће уместо њих уписати следеће кандидате према редоследу са коначне ранг листе
13. јула, а 14, 15. и 16. јула 2021. године до 1400 сати вршиће се упис за студијске програме на
којима су остала непопуњена места на основу рангирања кандидата према исказаној листи жеља.
Приликом уписа кандидат подноси оригинална документа. У случају да се приликом
уписа утврди да су подаци унети у пријаву нетачни и да документација поднета уз пријаву није
верна оригиналу, кандидат губи право на упис, а на његово место се уписује први следећи
кандидат са ранг листе.
Ближе информације у вези са уписом студената у прву годину основних студија могу се
добити на Факултету у Служби за наставу и студентска питања, у Канцеларији за развој каријере
и подршку студентима, на телефоне: 018/514-312; 018/514-313; 018/514-311, локали 186, 132, 162
и 105, и преко сајта Филозофског факултета www.filfak.ni.ac.rs
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