
 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ 

Број: 1245/3-3 

Датум: 3.7.2017. године 

Н И Ш 
 

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

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

45/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016), члана 89. Статута Универзитета у 

Нишу – пречишћен текст („Гласник Универзитета у Нишу“ број 8/2014 и 6/2015), члана 

9. Заједничког конкурса за упис студената у прву годину студијских програма основних 

академских, интегрисаних академских и основних струковних студија на факултетима 

Универзитета у Нишу за школску 2017/2018. годину, члана 97. Статута Факултета 

уметности у Нишу и члана 4. Правилника о упису студената на студијске програме 

Факултета, Комисија за упис студената у прву годину основних академских студија у 

школској 2017/2018. години, утврдила је и објављује  
 

Јединствену ранг – листу кандидата  

који су положили испит за проверу склоности и способности  

и стекли право на рангирање у првом конкурсном року 
 

са редоследом према стеченом укупном броју бодова, и то:  

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ  

 
Редни 

број 

 

Презиме и име 
Мерила  за  рангирање  

Укупно 

  Успех из с. 

 школе 

Успех на 

испиту 

 

1. Нешић Алекса 14,68 80,00 94,68 

2. Мутавџић Тадија 17,32 69,50 86,82 

3. Здравковић Миљана 20,00 55,50 75,50 

4. Максимовић Дамјан 14,21 61,00 75,21 

5. Ристић Милица 20,00 45,00 65,00 

6. Јованов Бранислава 18,01 25,00 43,01 
 

 

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

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

буџета Републике Србије.  

Кандидат под редним бројем 6. стекао је право уписа у прву годину основних 

академских студија у оквиру броја самофинансирајућих студената.  

Учесник Конкурса има право увида у свој рад из предмета Солфеђо на испиту за 

проверу склоности и способности, по објављивању Јединствене ранг листе. У ту сврху, 

председник Комисије за организовање полагања испита за проверу склоности и 

способности биће доступан учесницима Конкурса дана, 3. јула 2017. године, од 9
30

 до 

11
30

 сати, у просторијама Факултета. 

Испиту за проверу сколоности и способности кандидата за упис студената у 

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

конкурсном року приступили су, а нису положили следећи кандидати: 

 Мијовић Јана 

 Симић Алекса 

 Минић Виктор 

 Каменов Милош 

 



 
 
Испиту за проверу склоности и способности кандидата за упис студената у прву 

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

конкурсном року нису приступили следећи кандидати: 

 Андрејић Маринко 

 Радовановић Настасија 

 Андрески Анђела 

 

Факултет не може уписати већи број студената чије се школовање финансира из 

буџета у односу на број утврђен Одлуком Владе Републике Србије 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 2017/2018. 

години („Службени гласник РС“ број 53/2017) и Конкурсом.  

Учесник Конкурса може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног 

Конкурсом, регуларност испита за проверу склоности и способности или своје место 

на Јединственој ранг листи у року од 36 сати од објављивања Јединствене ранг листе. 

Приговор са прецизним назначењем повређених права и доказом о уплати накнаде од 

2.000,00 динара на рачун Факултета: 840-2012666-89, учесник конкурса подноси 

Комисији за упис Факултета, искључиво лично преко Секретаријата Факултета. 

Комисија за упис доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

Учесник Конкурса може изјавити жалбу декану Факултета, у року од 24 сата од 

пријема решења. Жалба се подноси искључиво лично преко Секретаријата Факултета. 

Декан Факултета  решава по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе. 

Након одлучивања по приспелим приговорима односно жалбама, Факултет 

утврђује и објављује Коначну ранг листу  кандидата. 

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

 

 
Председник Комисије за упис студената 

 

   

         Проф. спец. Ана Величковић Игић, с. р. 


