
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ 

Број: 1631/3-4 

Датум: 13.9.2017. године 

Н И Ш 
 

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

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

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

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

Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 6/2007 и 4/2011), члана 29. 

став 6.-9. Правилника о упису студената на студијске програме Факултета уметности у 

Нишу, члана 13. и 14. Општих одредаба Заједничког конкурса за упис студената у прву 

годину студијских програма основних академских, интегрисаних академских и 

основних струковних студија на факултетима Универзитета у Нишу за школску 

2017/2018. годину, Факултет уметности у Нишу, утврдио је и објављује 

 

КОНАЧНУ РАНГ- ЛИСТУ  
кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности за упис у 

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

у другом конкурсном року 
 

са  редоследом према стеченом укупном броју бодова и то: 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ – УДАРАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 
Редни 

број 

 

Презиме и име  

Мерила за рангирање  

Укупно 

  Успех из с. 

 школе 

Успех на 

испиту 

 

1. Пал Лука 12,00 62,25 74,25 

2.  Хартл Вања 17,51 52,50 70,01 
  

Кандидати закључно са редним бројем 2. стекли су право уписа у прву годину 

основних академских студија у оквиру броја самофинансирајућих студената.  

Кандидати који су стекли право уписа у прву годину основних академских 

студија уписиваће се у четвртак, 14. септембра 2017. године, у периоду од 9
00

 до 14
00

 

сати, у Служби за наставу и студентска питања. 

 

Кандидати приликом уписа подносе: 

 оргинална документа  

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

2012666-89, са позивом на број: 742 121-02, сврха уплате: Упис, индекс и 

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

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

писмом 

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

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

2012666-89, са позивом на број: 742 121-06, сврха уплате: Осигурање. 

 

  Председник Комисије за упис студената                              Декан Факултета   
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