
Р е п у б л и к а С р б и ј а 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ 
Број: 2073/2 

Датум: 30.10.2017. године 

Н И Ш 

 

На основу члана 100. став 8. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 

88/2017), члана 98. став 2. Статута Факултета уметности у Нишу, одредаба Правилника о упису 

студената на студијске програме Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 

6/2007 и 4/2011), члана 29. став 6-9. Правилника о упису студената на студијске програме 

Факултета уметности у Нишу и одредаба Заједничког конкурса Универзитета у Нишу за упис 

студената у прву годину мастер академских студија за школску 2017/2018. годину, Факултет 

уметности у Нишу, утврдио је и објављује 

 
 

КОНАЧНУ РАНГ – ЛИСТУ 
кандидата који су положили пријемни испит за упис на мастер академске студије 

 у школској 2017/2018. години у првом конкурсном року 

 

 

Студијски програм – Графички дизајн 

 
 

Ред. 
број 

 

Име и презиме 

 

 

Општи 

успех 

Просечна оцена из 

предмета: 

Графичке 

комуникације, 

Просторна 

графика и Плакат 

 

Успех на 

пријемном 

испиту 

 
Укупно 

1. Дејан Ристић 9,66 10,00 79,80 99,46 

2. Ана Бранковић 9,79 9,83 79,80 99,42 

3. Милица Кујунџић 8,68 9,25 77,14 95,07 

4. Хелена Ћирић 8,66 9,00 74,48 92,14 

5. Милена Симић 9,14 6,66 55,86 71,66 

6. Марко Цурк 7,35 6,00 55,86 69,21 

7.  Андријана Антанасијевић 9,55 6,00 50,54 66,09 

 

Кандидати закључно са редним бројем 5. стекли су право уписа на мастер академске 

студије у оквиру броја студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. 

Кандидати под редним бројевима 6. и 7. стекли су право уписа на мастер академске 

студије у оквиру броја самофинансирајућих студената. 
 

Кандидати који су остварили право уписа на мастер академске студије могу се 

уписати у понедељак, 30. октобра 2017. године у периоду од 12
00

 до 15
00

 сати и уторак, 31. 

октобра 2017. године, у периоду од 9
00

 до 15
00

 сати, у Служби за наставу и студентска 

питања. 
 

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

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

редоследу утврђеном на Коначној ранг листи. 

 

             Декан Факултета уметности у Нишу   
 

 

                      Проф. др Сузана Костић, с. р.  


