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Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ  

Број: 469  

Датум: 8.5.2020. године  

Н И Ш  

 

 На основу члана 64. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 

88/2017, 28/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 – др. закон), Одлуке о укидању 

ванредног стања („Службени гласник РС“ број 65/2020), чланова 2. и 3. Закона о важењу 

уредаба које је Влада Републике Србије уз супотпис председника Републике донела за 

време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“ 

број 65/2020), Обавештења Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 

243/2020/06 од 5.5.2020. године, Инструкција Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја у вези са поступањем високошколских установа поводом отварања 

објеката за наставак школске 2019/2020. године током трајања епидемије COVID-19 број 

612-00-00497/2020-06 од 6.5.2020. године и члана 24. став 1. тачке 2. – 6. Статута 

Факултета уметности Универзитета у Нишу број 1813/1 од 28.9.2018. године, декан 

Факултета доставља  

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о начину организовања наставе, односно о раду Факултета уметности Универзитета у Нишу 

након укидања ванредног стања  

 
1. Извођење настава на Факултету наставља се путем одговарајућих средстава 

(платформи, апликација и сл.) за извођење наставе на даљину у складу са захтевима 

конкретног студијског програма и предмета до 31. маја 2020. године.  

2. Блок настава из предмета који се током ванредног стања нису могли одвијати 

путем одговарајућих средстава за извођење наставе на даљину реализоваће се у 

просторијама Факултета према распореду који ће бити објављен на сајту 

Факултета, у периоду од 18. до 30. маја 2020. године (Камерна музика, Оркестар, 

Хор, Оперски студио и Удараљке). 

3. Испити из мартовског испитног рока (само они испити који, због ванредног стања, 

нису реализовани након 15. марта 2020. године), обавиће се у периоду од 18. до 22. 

маја 2020. године. Распоред и сатница полагања ових испита биће објављени на 

сајту Факултета. 

4. Пријаве испита за априлски испитни рок – за оба нивоа студија биће у периоду од 

6. до 10. маја 2020. године. Испити у априлском испитном року биће реализовани 

у периоду од 25. до 29. маја 2020. године. Дужина трајања испитног рока је 

условљена бројем пријављених испита, па ће с тим у вези распоред и сатница 

полагања испита у априлском испитном року бити објављена на сајту Факултета 

након истека рока за пријаву испита за овај испитни рок. 

5. Пријаве испита за јунски испитни рок – за оба нивоа студија биће у периоду од 16. 

до 21. маја 2020. године. 

6. Четири преостала термина припремне наставе за полагање испита за проверу 

склоности и способности кандидата за упис у прву годину студијских програма 
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основних академских студија одржаће се 23., 24., 30. и 31. маја 2020. године према 

распореду и сатници који ће бити објављена на сајту Факултета. 

7. У периоду од 3. до 13. јуна 2020. године одржаваће се часови корепетиције, а од 

15. до 20. јуна 2020. године одржаће се колоквијуми из главних уметничких 

предмета. 

8. Јунски испитни рок почеће 1. јуна 2020. године. Дужина трајања јунског испитног 

рока, условљена је бројем пријављених испита, па ће распоред и сатница полагања 

испита бити објављена на сајту Факултета, након истека рока за пријављивање 

испита за овај испитни рок. 

9. Годишње изложбе радова студената на Департману за ликовне уметности и 

Департману за примењене уметности биће организоване у дигиталном формату и 

презентоване на сајту и званичним страницама Факултета на друштвеним мрежама. 

10. За студенте из иностранства биће организован испитни рок када се за то стекну 

здравствени – епидемиолошки услови.  

11. Термини у вези са испитима за проверу склоности и способности, односно 

пријемним испитима за упис у прву годину студијских програма основних 

академских студија у академској 2020/2021. години, биће накнадно објављени у 

складу са одлукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 

надлежних органа Универзитета у Нишу. У току је разматрање могућности 

увођења on line пријаве кандидата. 

 

Имајући у виду неопходност смањења броја присутних студената и наставника у 

просторијама Факултета, овим путем Вас молимо и апелујемо да се, уз поштовање свих 

прописаних мера превенције (коришћење заштитних маски и рукавица и придржавање 

прописаног растојања), стриктно придржавате предвиђених сатница за полагање испита и 

да у зграду Факултета долазите највише 5 минута пре заказаног термина.  

 

 

Декан Факултета уметности у Нишу 

      

   Проф. др Сузана Костић, с.р. 

 

 


