
СЛОБОДНА МЕСТА  

ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК  У ШК. 2018/2019. ГОДИНИ 

НА СЛЕДЕЋИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА: 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
БРОЈ 

СТУДЕНАТА 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 21 

ПОСЛОВНО ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА 14 

САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ 19 

ПРИМЕЊЕНА ЕКОЛОГИЈА 20 

НОВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 20 

 

Лица која конкуришу за упис у прву годину основних академских студија на 

студијским програмима полажу пријемни испит из једног изборног предмета за 

који се изјасне приликом аплицирања на конкурс. 

 
Факултет примењених наука у Нишу врши упис студената који сами плаћају школарину  у 

износу од 75. 000 динара, уз могућност плаћања у 10 месечних рата. 
 

ПРЕДМЕТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 
 

 

САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ И ПРИМЕЊЕНА ЕКОЛОГИЈА 

   Математика, Физика, Биологија, Хемија, Микробиологија, 

   Биохемија, Екологија и заштита животне средине. 
 

ДРУМСКИ  САОБРАЋАЈ  И  НОВИ  ИЗВОРИ  ЕНЕРГИЈЕ 

   Математика, Физика, Електротехника, Машински елементи, 

   Материјали, Механика, Термодинамика. 
 

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА 

   Математика, Информатика, Основи економије, Пословна економија, 

   Монеторна економија, Маркетинг, Банкарско пословање. 

 
 

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на 

пријемном испиту и општем успеху постигнутом у средњој школи. Ранг-листа се сачињава 

према укупном броју бодова сваког кандидата. Кандидат може освојити највише 100 бодова. 

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета 

у свим разредима помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а 

највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се на две децимале. 



  

 

 

Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова. Факултет 

утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ за сваки студијски програм посебно. 

 

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није 

утврђен на начин предвиђен конкурсом, може поднети приговор декану у року од 24 часа од 
објављивања јединствене ранг-листе. Декан доноси одлуку по приговору у року од 24 часа од 

подношења приговора. Кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета у року од 24 часа 

од пријема одлуке. Савет  решава по жалби у року од два дана од дана њеног пријема. 

 

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

коначна ранг листа. 

Кандидат може бити уписан ако се налази на КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ  за студијски 

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

 

За упис на основне студије може се пријавити лице које је завршило средње образовање у 

четворогодишњем трајању. 
 

-  Пријављивање кандидата за упис од 27. августа до 14. септембра 2018.године 

-  Полагање пријемног испита 17. септембра 2018. године 

-  Објављивање јединствене ранг листе 18.септембра 2018.године 

-  Објављивање коначне ранг листе 20.септембра 2018.године 

-  Упис примљених кандидата од 24. до 27.септембра 2018.год 

 
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид личну карту оригинална 

документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената: 
 

-  Сведочанства свих разреда средње школе 

-  Диплому о положеном матурском испиту 

-  Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3000,00 динара на  

    жиро рачун Факултета бр. 105-10909-88 

 

Кандидати који стекну право на упис подносе: 
 

-  Оригинална документа 

-  два обрасца ШВ-20 

-  попуњен индекс 

-   две фотографије 4,5 x 3,5 цм  

-   доказ о уплати прве рате школарине на жиро рачун Факултета бр. 105-10909-88 

 

Пријаве се подносе Студентској служби Факултета – на адресу Душана Поповића 22а и 

Обреновићева 46, Калча, 1 спрат Д - 115, 18000 Ниш. 
 
Информације:  

 

062 8687025,  064 9414015 

 

www.fpn.rs 
 

 


