
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ 

Број: 1369/2 

Датум: 28.10.2020. године 

Н И Ш 
 

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

РС“ број 88/2017, 73/2018, 27/2018-др. закон, 67/2019 и 6/2020- др. закони), одредаба 

Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу („Гласник 

Универзитета у Нишу“ број 1/2019), одредаба 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 2020/2021. годину, Комисија за упис студената на студијске програме мастер 

академских студија Факултета, у академској 2020/2021. години утврдила је и објављује 
 
 

Јединствену ранг – листу кандидата 

 који су положили пријемни испит и стекли право на рангирање у 

првом конкурсном року 

 

 

Студијски програм – Графички дизајн 
 

 

Ред. 

број 

 

 

Име и презиме 
 

Општи успех 

из 

претходног 

образовања 

Просечна оцена из 

предмета: 

Графичке 

комуникације, 

Просторна 

графика и Плакат 

Успех на 

пријемном 

испиту 

 

 

Укупно 

1. Мина Живић 9,74 9,75 79,80 99,29 

2. Милан Несторовић 9,15 10,00 79,80 98,95 

3. Василије Ињац 9,35 9,67 79,80 98,82 

4. Јована Ђорђевић 9,59 9,92 77,14 96,65 

5. Лазар Николић 9,21 9,75 61,18 80,14 

6. Ђорђе Огњановић 8,00 7,00 55,86 70,94 

7. Марина Дудченко 9,85 10,00 50,54 70,39 

8. Диана Калашник 9,77 10,00 50,54 70,31 

9. Александра Филиповић 7,82 6,00 50,54 64,36 

               

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 бројем од 6 до 9 стекли су право уписа у прву годину 

основних академских студија у оквиру броја самофинансирајућих студената. 

Учесник Конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току 

спровођења Конкурса за које сматра да нису у складу са Законом о високом 

образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Статутом Факултета уметности у Нишу 

или Заједничким конкурсом Универзитета у Нишу за упис студената у прву годину 



мастер академских студија за школску 2020/2021. годину, 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 са позивом на број 742 121-02, 

учесник конкурса подноси Комисији за упис Факултета, искључиво лично преко 

Секретаријата Факултета. Декан, на предлог Комисије за упис доноси решење по 

приговору у року од 24 сата од пријема приговора.  

Након одлучивања по приспелим приговорима, Факултет утврђује и објављује 

Коначну ранг листу, која је основ за  упис студената.    

 

 
 

                                                                Председник Комисије за упис студената 
 

   

                                                                          Проф. спец Ана Величковић Игић, с. р. 


