Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Број: 1094
Датум: 6.7.2022. године
НИШ

На основу чланова 97., 99. и 100. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“
број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон), члана 95. Статута Факултета уметности
Универзитета у Нишу – пречишћен текст број 1970/2 од 28.12.2021. године, чланова 15. и 16.
Општих одредаба Заједничког конкурса Универзитета у Нишу за упис студената у прву годину
студијских програма основних академских, интегрисаних академских и основних струковних
студија на факултетима Универзитета у Нишу за школску 2022/2023. годину, члана 28. ставови
6. – 9. Правилника о упису студената на студијске програме Факултета уметности у Нишу број
454/1 од 8.4.2022. године, Факултет уметности Универзитета 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 2022/2023. години,
у првом конкурсном року на

Студијском програму – Сликарство
са редоследом према стеченом укупном броју бодова, и то:

Редни
број

Презиме и име

Успех у средњој
школи

Успех на испиту за
проверу склоности
и способности
II

Укупан
број
бодова
I + II

I

1

Златановски Јулија

20,00

77,26

97,26

2

Ничић Ива

17,72

77,26

94,98

3

Ђорђевић Снежана

19,22

75,48

94,70

4

Андрејевић Емилија

19,26

74,59

93,85

5

Миловановић Јелена

16,38

75,48

91,86

6

Милојевић Петра

17,72

62,16

79,88

7

Јовановић Стефан

18,59

61,27

79,86

8

Денић Дуња

18,26

57,72

75,98

9

Стевановић Марко

18,52

52,39

70,91

10

Јотов Мартин

11,77

55,94

67,71

11

Митровић Матија

16,69

48,84

65,53

Кандидати почев од редног броја 1 закључно са редним бројем 5 стекли су право уписа
у прву годину основних академских студија на Студијском програму – Сликарство у оквиру
броја студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Кандидати почев од редног броја 6 закључно са редним бројем 10 стекли су право
уписа у прву годину основних академских студија на Студијском програму – Сликарство у
оквиру броја самофинансирајућих студената.
Упис кандидати који су стекли право уписа у прву годину Студијског програма
основних академских студија – Сликарство вршиће се 8, 11. и 12. јула 2022. године, у
периоду од 900 до 1300 сати, у Служби за наставу и студентска питања.
Кандидати приликом уписа подносе:
 оверене фотокопије докумената
 доказ о уплати 3.000,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број: 8402012666-89, са позивом на број: 742 121-02, сврха уплате: Упис, индекс и накнада за
обраду oбрасца ШВ-20 (ШВ-20 обрасце кандидати добијају на Факултету).
 индекс, који кандидати добијају на Факултету и попуњавају ћириличним писмом.
 2 (две) фотографије формата 4,5 x 3,5 cm.
 доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте у износу од
30.000,00 динара, у корист текућег рачуна Факултета број: 840-2012666-89, са
позивом на број: 742 121-02 (другу, трећу и четврту рату школарине у износу од по
30.000,00 динара студенти уплаћују: октобра 2022. године, јануара 2023. године и
марта 2023. године.
 доказ о уплати 300,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број: 840-201266689, са позивом на број: 742 121-06, Сврха уплате: Осигурање.
Ако се кандидат који је остварио право на упис по Конкурсу, не упише у предвиђеном
року Факултет уметности Универзитета у Нишу ће уместо њега уписати следећег
кандидата, према редоследу на Коначној ранг-листи кандидата, у року утврђеним Конкурсом.
Кандидати су дужни да мапе радова које су поднели приликом конкурисања преузму у
периоду од петка, 8. јула 2022. године до петка, 15. јула 2022. године, у времену од 9 00 до 1300
сати у просторијама Факултета, Улица кнегиње Љубице 10.
Декан Факултета уметности у Нишу
Проф. др ум. Милена Ињац, с. р.

