
 

Универзитет „Унион – Никола Тесла“ Београд 
ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА У НИШУ 

 

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 нака у Нишу, Универзитет "Унион - Никола 

Тесла" Београд, расписује 

 
 

К О Н К У Р С 
 

за упис студената на мастер академским студијама  

за школску 2022/2023. годину  

 

На мастер академским студијама у школској 2022/2023. години, Факултет примењених наука у 

Нишу уписује укупно 80 студената који се сами финансирају на следећим студијским програмима: 
 
 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
БРОЈ 

СТУДЕНАТА 

МАС ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 30 

МАС НОВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 20 
МАС САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ХРАНЕ 10 

МАС ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 10 
МАС ПОСЛОВНA ИНФОРМАТИЧКА ЕКОНОМИЈА 10 

 

 

     Услoви уписа:  
 

Право уписа на мастер академске студије на Факултету примењених наука у Нишу имају 

кандидати који су завршили: 

1. одговарајуће акредитоване основне академске студије (и остварили 240 ЕСПБ бодова) или 

четворогодишње студије (VII1 степен стручне спреме) према прописима који су важили пре 

ступања на снагу Закона о високом образовању; 

2. акредитоване основне академске студије или четворогодишње студије на другим 

универзитетима у иностранству уз претходну нострификацију дипломе; 

3. акредитоване основне академске студије (и остварили 240 ЕСПБ бодова) или 

четворогодишње студије (VII1 степен стручне спреме) у сродној области у оквиру 

одговарајућег образовно научног поља.   
   
     Мерила за утврђивање редоследа кандида: 
 

Факултет сачињава прелиминарну ранг листу пријављених кандидата за упис на мастер академске   

студије - посебно  за сваки студијски програм, на основу:  

                           l. опште просечне оцене остварене на основним академским студијама  и 

      2. дужине студирања на тим студијама. 

 

Након објављивања прелиминарне ранг листе, учесник конкурса може поднети образложени 

писани приговор на резултат прелиминарне ранг листе у року од 24 сата од објављивања исте. О 

приговору учесника конкурса одлучује Декан факултета у року од 24 сата од пријема приговора. 

Коначну ранг листу пријављених кандидата за полагање пријемног испита Факултет објављује 

након истека рока за одговор на приговор.  
 

Након полагања пријемног испита, Факултет објављује јединствену ранг листу. 

 

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 одлуку по жалби у року  

од 24 часа од подношења жалбе. Након истека рока за доношење одлуке по жалби Факултет 

објављује коначну ранг листу кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске 

студије.       
 

 



     

      Пријемни испит 
 

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

програмске садржајe који се изучавају на основним академским студијама, у области за коју 

кандидат конкурише  и то: 
 

 

 

 

МАС Друмски 

саобраћај 

 

МАС Нови извори 

енергије 

 

 

МАС Савремене 

технологије хране 

 

 

 МАС Заштита  

животне средине 

МАС Пословна 

информатичка економија 

-  Безбедност 

саобраћаја 
  - Термодинамика 

 

- Хемија 
 

- Биологија 
- Пословна информатика 

  -  Базе података 
 

 

     Школарина 
 

Школарина за упис мастер академских студија за све студијске програм износи 75.000 динара 

(трошкови овере семестра, уџбеника, осигурања, праксе и пријаве испита, издавање индекса и 

пратеће документације за упис, обезбеђивање одговрајућих учила и наставних средстава, уписа 

семестара, издавање потврда, тачног и благовременог информисања студената о времену и месту 

одржавања наставе, методама и садржајима наставе, критеријумима за оцењивање и начину 

полагања испита, начину остваривања предиспитних обавеза и начину увида у резултате испита 

износе 135.000,00). 

Школарину за студије на мастер академским студијама могуће је извршити на десет месечних       

рата. 

 

    Уписни рокови: 
 

      Први уписни рок од 15.09.2022. до 07.10.2022. године 

 

-  Прелиминарна ранг листа кандидата  22.09.2022. године,  

-  Полагање пријемног испита 23.09.2022. у 10 часова, 

-  Објављивање јединствене ранг листе 26.09.2022. године, 

      -  Рок за подношење жалбе на редослед кандидата до 28.09.2022.године,   

-  Објављивање коначне ранг листе 30.09.2022. године, 

-  Упис примљених кандидата 03.10.2022 - 07.10.2022. године. 
               

Други уписни рок од 24.10.2022. до 12.11.2022. године 

 

-  Прелиминарна ранг листа кандидата  31.10.2022. године,  

-  Полагање пријемног испита 03.11.2022. у 10 часова, 

-  Објављивање јединствене ранг листе 04.11.2022. године, 

      -  Рок за подношење жалбе на редослед кандидата до 07.11.2022. године,   

-  Објављивање коначне ранг листе 08.11.2022. године, 

-  Упис примљених кандидата 09.11.2022 - 12.11.2022. године. 
 

Кандидат  приликом пријаве на  конкурс  подноси  документа у оригиналу или фотокопије уз увид 

оригиналних докумената и то: 
 

1. Пријаву на конкурс; 

2. Фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном образовању; 

3.  Додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима; 

4. Очитану биометријску личну карту или фотокопију личне карте; 

 

Документа потребна за упис кандидата који су стекли право на упис на мастер академске студије: 

 

   1. Индекс (добија се на Факултету); 

   2. Оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеном претходном образовању; 

   3. Две фотографије формата 3,5 cm х 4,5 cm; 

   4. Образац ШВ – 20 (добија се на Факултету).  
 



 

Полагање пријемног испита је бесплатно (пријава за полагање, полагање пријемног испита, 

жалба на редослед на ранг листи).  
   
                                                                                                                                
Пријаве се подносе студентској служби Факултета примењених наука у Нишу, у ул. Душана       

Поповића 22а, 18000 Ниш. 
 

    

     Информације: 018 553 000, сваког радног дана од 09 – 16 часова или на сајту: www.fpn.rs. 

http://www.fpn.rs/

