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Конкурс за упис студената на студијске програме за које се тражи дозвола за рад – плански 

документ 

 
УНИВЕРЗИТЕТ "УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД 

 

ФАКУЛТЕТ  ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА У НИШУ 

 

У складу са законом о високом образовању Републике Србије (Сл.Гласник РС бр.88/17) и 

одредбама Статута Факултета примењених наука у Нишу, Универзитет "Унион - Никола 

Тесла" Београд, расписује 

 

 

К О Н К У Р С 
 

за упис студената у прву годину  

мастер академских студија за школску 2018/2019. годину  

 

 

На Факултет примењених наука у Нишу се може уписати укупно 45 студената који сами 

плаћају школарину. 
 

На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 

 
 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
БРОЈ 

СТУДЕНАТА 
ШКОЛАРИНА 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 15 75.000 
ПОСЛОВНО ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА 15 75.000 
САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ 15 75.000 

 

 

 

За упис на мастер студије може се пријавити лице које је завршило основне студије 

остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова. 

Процедуру уписа студената на мастер академске студије спроводи комисија од три члана, 

коју именује Декан Факултета. 
 

Рангирање кандидата обавља се на основу успеха, односно просечне оцене на основним 

студијама, броја признатих ЕСПБ бодова и дужине трајања студирања. 
 

Кандидат има право приговора на објављену јединствену ранг листу у року од 36 часова од 

тренутка објављивања. О приговору одлучује декан Факултета по прибављеном мишљењу 

комисије за спровођење уписа у року од 24 часа од добијања приговора. Кандидат може 

изјавити жалбу Савету Универзитета у року од 24 часа од пријема одлуке. Савет решава по 

жалби у року од два дана од дана њеног пријема. 
 

 



 

Кандидат може бити уписан ако се налази на јединственој ранг листи за студијски програм, 

до броја одобреног за упис, који је одређен овим конкурсом. 
 

Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама, утврђује се и објављује 

коначна ранг листа. 
 

Право уписа стиче кандидат који је испунио услове и на коначној ранг листи се налази у 

оквиру броја за упис утврђеног конкурсом. 
 

Јединствена и коначна листа кандидата за упис на мастер академске студије се објављује на 

огласној табли и интернет страници Факултета. 
 

Ако се кандидат који је стекао право уписа,  не упише  у предвиђеном року, уместо њега се 

уписује наредни кандидат са коначне ранг листе, а према редоследу утврђеном на коначној 

ранг листи. 
 

Уписни рок на мастер академске студије  25.10. - 15.11.2018. год. 
 

Објављивање ранг листе ће бити извршено 16.11. 2018.год 
 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз 

пријавни лист подносе фотокопије ових докумената: 
 

-  Диплому о завршеним основним академским студијама, 

-  Личну карту, 

-  Доказ о уплати накнаде за упис у износу од 3.000 дин. на жиро рачун бр. 105-10909-88 

 

Кандидати који стекну право на упис подносе: 
 

-  Оригинална документа (Диплома о завршеним основним академским студијама,   

   Додатак  дипломи): 

-  Две фотографије 4,5 x 3,5 цм,  

-  Доказ о уплати прве рате школарине на жиро рачун Факултета, ж. р. бр. 105-10909-88 

 

Пријаве се подносе Студентској служби Факултета  - на адресу Душана Поповића 22а,     

18000 Ниш. 

 

 Информације:  
 

 062 8687025, 064 9414015 
 

 www.fpn.rs 

 

У Нишу, март 2018. год.    

           Декан Факултета: 
 

Проф. др Благоје Нешић 

  
 

http://www.fpn.rs/

