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На основу члана 98. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017, 73/2018, 

27/2018 – др. закон, 67/2019 и 6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 

67/2021 – др. закон) и Статута Факултета примењених наука у Нишу, расписује 

 
 

К О Н К У Р С 
 

за упис студената у прву годину основних академских студија  

за школску 2022/2023. годину  

 
У прву годину основних академских студија у школској 2022/2023. години, Факултет примењених   

наука у Нишу уписује укупно 145 студената који се сами финансирају на следећим студијским 

програмима: 
 
 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
БРОЈ 

СТУДЕНАТА 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 50 

НОВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 40 
САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ 20 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 20 

ПОСЛОВНA ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА 15 
 

 

     Услoви уписа:  
 

Право уписа на Факултет примењених наука у Нишу имају кандидати који су завршили  

средње образовање у четворогодишњем  трајању. 
     
     Мерила за утврђивање редоследа кандида: 
 

Факултет сачињава јединствену ранг листу пријављених кандидата за упис у прву годину  

основних академских   студија - посебно  за сваки студијски програм, на основу:         
                                                                                  

                                              l. општег успеха постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем трајању  и 

     2. резултата постигнутог на  пријемном  испиту. 
 

Под општим успехом  у средњем образовању подразумева се збир просечних оцена у првом, 

другом, трeћем и четвртом разреду (из свих предмета) помножен са 2 (два). По овом основу  

кандидат може стећи најмање 16 а највише 40 бодова. 
 

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

Ранг листа се  сачињава према укупном броју бодова, тако да кандидат може освојити највише 100 

бодова. 
  

     Рок  за подношење жалбе на редослед кандидата 
 

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

начин предвиђен конкурсом, може поднети жалбу декану Факултета у року од 24 часа од 

објављивања јединствене ранг листе. Декан Факултета је дужан да донесе решење у року од 24 

часа од подношења жалбе.        
 

     Пријемни испит 
 

Кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит, односно тест који обухвата 

програмске садржајe који се изучавају у средњој школи, за студијски програм за који 

кандидат конкурише  и то: 
 

     -  Друмски саобраћај  

     -  Нови извори енергије 

  -  Савремене технологије хране  

  -  Заштита животне средине 

-  Пословна информатичка 

економија 

     -  Математика   -  Математика 
  -  Основи економије    

  -  Информатика 
 

 



     

 
     Школарина 
 

Школарина за упис у прву годину основних академских студија за све студијске програме         

износи 75.000 динара. 
 

- Издавања индекса и пратеће документације за упис, уџбеничкa литературa, реализацијa 

стручне праксе, oсигурањe студената, упис и оверa семестара и пријава испита на студијским 

програмима основних академских студија ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ и НОВИ ИЗВОРИ  

ЕНЕРГИЈЕ  износи  105.000 динара. 
 

- Издавања индекса и пратеће документације за упис, уџбеничкa литературa, реализацијa    

стручне праксе, oсигурањe студената, упис и оверa семестара и пријава испита на студијским 

програмима основних академских студија САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ,  ПОСЛОВНА 

ИНФОРМАТИЧКА  ЕКОНОМИЈА  и  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ износи 75.000 динара. 
 

    Уписни рокови: 
 

      Први уписни рок од 22. јуна до 22. јула 2022. год. 
 

-  Подношење пријава кандидата  од  22.06. до 07.07.2022. год.,  

-  Полагање пријемног испита 08.07.2022.  у  10 часова, 

-  Објављивање јединствене ранг листе 09.07.2022. год., 

      -  Рок за подношење жалбе на редослед кандидата 11.07.2022.године,   

-  Објављивање коначне ранг листе 13.07.2022. год., 

-  Упис примљених кандидата 14.07.2022 - 22.07.2022. год. 
               

      Кандидат  на  конкурс  за  упис  у  прву  годину  студија  подноси  на  увид  оригинална   

      документа, a уз пријавни лист доставља копије следећих докумената: 
 

1. Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 

2. Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,  

3. Личну карту 
 

     Полагање пријемног испита је бесплатно (припремна настава за полагање пријемног 

испита, пријава за полагање, полагање пријемног испита, жалба на редослед на ранг листи). 
              

     Кандидат који стекне право на упис подноси: 
 

1. Оригиналну диплому о положеном  завршном, односно матурском испиту, 

2. Оригинална сведочанства од првог до четвртог разреда средње школе, 

3. Две фотографије  4,5  x  3,5 цм,  

4. Два обрасца ШВ-20  (добија на Факултету), 

5. Индекс (добија на Факултету). 

6. Очитану личну карту,  

7. Доказ о уплати прве рате школарине на жиро рачун Факултета број: 105- 10909- 88. 
 

      Други уписни рок од 01. 09. до 23. 09.2022. год. 
 

1. Подношење пријава на конкурс од 01. септембра до 14.септембра 2022.године, 

2. Полагање пријемног испита 15. септембра 2022. године, 

3. Објављивање јединствене ранг листе 16. септембра 2022. године, 

4. Рок за подношење жалбе на редослед кандидата 17. септембра 2022.године 

5. Објављивање коначне ранг листе 19. септембра 2022.године, 

6. Упис примљених кандидата од 20. до 23. септембра 2022. године. 
                                                                                                                                    
    Пријаве се подносе Студентској служби Факултета – на адресу Душана Поповића 22а, 18000 Ниш. 
 

    Информације: 018 553 000, 069 8014 250 и  069 8014 260, сваког радног дана од 10 – 15 часова.  

    За више информација посетите сајт: www.fpn.rs 
 

     

    

http://www.fpn.rs/

