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1 Introduction 

Report on defined admission requirements and enrolled students summarizes information 
regarding defined admission requirements and enrolled students in WB partner HEIs in the 
framework of work package 4 “Implementation of developed master curricula and trainings” 
and activity A4.1 “Defining of admission requirements and enrolment of students“ of the 
Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher Education project „Development of master 
curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries“ (NatRisk). 
 

In the table below the name institution and accredited study programme, ECTS and the number 
of enrolled students are summarized. 
 
Institution Study programme ECTS Number of 

enrolled students 

University of Nis – 
Faculty of Civil 
Engineering and 
Architecture 

Engineering Management for Natural 
Disasters Risk 

60 16 

University of Nis – 
Faculty of 
occupational safety 

Management of Emergency Situations 60 22 

University of 
Sarajevo, Center for 
Interdisciplinary 
Studies 

Natural Disaster Protection 60 23 

University of Banja 
Luka, Faculty of 
Security Science 

Natural Disaster Risk Management 60 15 

University of 
Criminal 
Investigation and 
Police Studies  

Managing Security in Natural Disasters 60 16 

University of 
Defence 

Risk Management in case of Natural 
Catastrophe 

60 10 

University of 
Pristina in 
KosovskaMitrovica, 
Faculty of Technical 
Sciences 

Risk Management of Natural Disasters 60 10 

Technical College of 
Applied Sciences 
Urosevac with 
temporary seat in 
Leposavic 

Disasters Risk Management and Fire 
Safety 

60 12 

Total 124 
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2 Admission requirements  

University of Nis – Faculty of Civil Engineering and Architecture  

 
* Certificate of accreditation of study programme 
* Call for student enrolment 
* List of enrolled students 
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На основу члана 98. и 100. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 88/2017, 
27/2018 и 73/18), члана 126. и 133. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» 
број 8/17, 6/18, 7/18, 2/19 и 3/19), члана 10. и 15-18. Правилника о упису студената на 
студијске програме Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета у Нишу» број 1/2019) и 
у складу са Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину 
студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета за 
високошколске установе чији је оснивач Република за школску 2019/2020. годину 
(«Службени гласник РС» број 36/2019) и Одлуке Сената Универзитета у Нишу о броју 
студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се 
самофинансирају, број СНУ 8/16-01-001/19-037 од 18.02.2019. године, број СНУ 8/16-01-
004/19-009 од 03.06.2019. године број СНУ 8/16-01-007/19-006 од 10.07.2019. године за 
школску 2019/2020.годину  
 

У Н И В Е Р З И Т Е Т  У  Н И Ш У 
О Б Ј А В Љ У Ј Е 

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС   
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 
 

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ    
 1.1. У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које jе: 

- завршило основне академске студије утврђене студијским програмом и остварило 
најмање 180 ЕСПБ бодова- ако мастер студије имају 120 ЕСПБ бодова; 

- завршило основне академске студије утврђене студијским програмом и оставрило 
најмање 240 ЕСПБ бодова- ако мастер студије трају 60 ЕСПБ бодова. 

1.2. У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је 
завршило основне академске студије и остварило 180 ЕСПБ бодова и мастер академске 
студије и остварило 120 ЕСПБ бодова, под условом да је писани захтев за упис поднело 
најкасније до истека рока за упис у наредну школску годину и ако факултет има 
просторне и друге услове и ако укупан број студената за ту годину студија није попуњен. 
Лице које је претходно завршило мастер академске студије може се уписати у статусу 
студента који се сам финансира. 
 1.3. Студијским програмом мастер академских студија одређују се области 
претходно завршених студија које се сматрају одговарајућим за упис на мастер 
академске студије и број претходно остварених бодова. 

1.4. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу 
опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија, дужине студирања и на 
основу других услова из конкурса за упис на студије другог степена за ту школску 
годину. 

1.5. Упис на мастер академске студије може се условити претходно положеним 
пријемним испитом, односно испитом за проверу склоности и способности у складу са 
општим актом факултета. 

1.6. Наставно-научно веће факултета може одредити стручну комисију која ће дати 
мишљење о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које морају савладати 
студенти у случајевима када студијски програми претходно завршених студија нису 
одговарајући. 

1.7. Учесник конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току 
спровођења овог конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и 
Факултета или овим конкурсом, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на 
факултету. 

1.8. Приговор се подноси комисији за упис студената одговарајућег факултета, на чији 
предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

1.9. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року утврђеном у 
конкурсу, уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на 
коначној ранг листи. 
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  1.10. Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као 
и домаћи држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави признату диплому о 
претходном образовању и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског 
језика односно енглеског језика ако се акредитовани мастер студијски програм реализује на 
енглеском језику, осим учесника конкурса држављана република бивше СФРЈ, као и доказ о 
здравственом осигурању. 
 
  2. БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА 
 2.1. Број студената које ће факултети у саставу Универзитета у Нишу уписати у 
прву годину мастер академских студија одређен је овим конкурсом. 

2.2. Висину школарине утврђује сваки факултет. 

 3. КОНКУРСНИ РОКОВИ 
3.1. Први уписни рок 
3.1.1. Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије обавиће се у 

периоду од 30.септембра 2019. године до 04.октобра 2019.  године.  
3.1.2. Полагања пријемних испита, сачињавање и објављивање јединствене ранг 

листе, решавање приговора учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и 
упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије обавиће 
се у периоду од: 07.октобра 2019. до 10. октобра 2019. године. 
 3.1.3. Факултети објављују ранг листе пријављених кандидата на огласној табли и 
интернет страници факултета. За тачност података из ранг листе факултета одговоран је 
декан.  

3.1.4. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја 
утврђеног за упис.  

3.1.5. За непопуњена места у првом уписном року, факултети ће на огласним 
таблама и својим интернет страницама објавити други уписни рок.  

 
3.2. Други уписни рок  

3.2.1. Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије обавиће се у 
периоду од 14. oктобра 2019. године до 17.октобра 2019.  године. 

3.2.2. Полагања пријемних испита, сачињавање и објављивање јединствене ранг 
листе, решавање приговора учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и 
упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије обавиће 
се у периоду од: 18. октобра  2019. до 23. октобра 2019. године. 
 3.2.3. Факултети објављују ранг листе пријављених кандидата на огласној табли и 
интернет страници факултета. За тачност података из ранг листе факултета одговоран је 
декан.  

3.2.4. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја 
утврђеног за упис.  

3.2.5. За непопуњена места у другом уписном року, факултети ће на огласним 
таблама и својим интернет страницама објавити трећи уписни рок. 

 

3.3. Трећи уписни рок 

3.3.1. Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије обавиће се у 
периоду од 28. октобра 2019. године до 08. новембра 2019. године. 

3.3.2. Полагања пријемних испита, сачињавање и објављивање јединствене ранг 
листе, решавање приговора учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и 
упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије обавиће 
се у периоду од: 12. новембра 2019. до 15. новембра 2019. године. 
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 3.3.3. Факултети објављују ранг листе пријављених кандидата на огласној табли и 
интернет страници факултета. За тачност података из ранг листе факултета одговоран је 
декан.  

3.3.4. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја 
утврђеног за упис.  

 
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ 

 4.1. Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:  
- фотокопије стечених диплома на претходним нивоима академских студија, 
- фотокопије додатка дипломи или уверење о положеним испитима на 
претходним нивоима академских студија, 

- очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте 
(лична карта без чипа). 

 4.2. Документација која се подноси приликом уписа: 
- оверена фотокопија стечених диплома на претходним нивоима академских 

студија, 
- оверена фотокопија додатка дипломи или уверења о положеним испитима 

на претходним нивоима академских студија, 
- очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте 

(лична карта без чипа). 
- два обрасца ШВ-20, 
- индекс, 
- две фотографије формата 4,5 х 3,5 см и једну формата 2,5 х 2 и 
- доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају. 

  Фотокопијe докумената кандидата који нису стекли право уписа се не враћају. 

Ближа обавештења о условима уписа и полагања пријемног испита налазе се на 
огласним таблама и интернет странама факултета Универзитета у Нишу. 

Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на огласној табли одговарајућег 
факултета и на интернет страници  Универзитета у Нишу  www.ni.ac.rs. 
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ  
Ул. Универзитетски Трг бр.2, 

Тел. 018/258-500, фах:018/257-950 
E-mail: uniuni@ni.ac.rs 

http://www. ni.ac.rs 
 

На студијски програм мастер академских студија Инжењерство иновација може се 
уписати 25 самофинасирајућих  студената: 

Студијски програм буџет самофинансирање укупно 
школарина 

домаћи странци 

Инжењерство иновација 0  25 25 100.000 3.000 € 

За упис на мастер академске студије студијског програма Инжењерство иновација, 
могу конкурисати лица са завршеним основним академским студијама у трајању од 
најмање четири године са најмање 240 ЕСПБ на неком од факултета из образовно 
научног поља техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или природно-
математичких наука. 

Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на мастер академске студије 
студијског програма Инжењерство иновација се пријављују на конкурс.  

Након истека рока за пријављивање кандидата за упис на мастер акдемске студије 
студијског програма Инжењерство иновација Комисија за упис, коју одређује Ректор 
Универзитета у Нишу, сачињава и објављује јединствену ранг листу  на основу успеха на 
претходном нивоу студија (80 поена) и дужине трајања студија (20 поена). Учесник 
конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току спровођења овог 
конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета или овим 
конкурсом, у року од 36 сати од објављивања јединствене ранг листе. Приговор се подноси 
Комисији за упис студената на чији предлог Ректор Универзитета у Нишу доноси решење по 
приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року утврђеном у конкурсу, 
уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на коначној ранг 
листи. 

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећа документа: 
 Пријавни лист 
 Фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању, 
 Додатак дипломи или уверење о положеним испитима 
 Очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте 

(лична карта без чипа) 

За све додатне информације заинтересовани кандидати могу се обратити 
Универзитету у Нишу, Служби за наставу и образовање, канцеларија број 18, тел. 
018/258-500 или на емаил: milovancevic@masfak.ni.ac.rs , milica@ni.ac.rs , rastkop@ni.ac.rs. 

Заинтересовани кандидати подносе пријаву на конкурс у терминима дефинисаним 
општим одредбама у конкурсним роковима заједничког конкурса за упис студената у 
прву годину мастер академских студија на факултетима Универзитета у Нишу за школску 
2019/2020. годину. 

Документа потребна за упис на мастер академске студије студијског програма 
Инжењерство иновација: 

 Индекс 
 Оверене фотокопије дипломе или уверења о завршеном претходном образовању, 
 Две фотографије формата 4.5 х 3.5 cm 
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Упис страних држављана 
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и 

домаћи држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави нострификовану диплому 
о претходном образовању и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског 
језика у складу са Статутом Универзитета, осим учесници конкурса држављани из република 
бивше СФРЈ, као и доказ о здравственом осигурању. Страни држављанин плаћа школарину у 
току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним 
споразумом универзитета није другачије одређено. Страни држављанин и држављанин 
Србије који је завршио претходно образовање у иностранству, може условно да  се 
упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске 
односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис. У 
случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране јавне 
исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће 
се да условни упис није ни извршен.     

 
 
 

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Ул. Александра Медведева 14, 

тел. 018/588-212, 588-215, 588-277, 588-230, 588-202, фаx:588-202 
E-mail: upis@gaf.ni.ac.rs 
http://www.gaf.ni.ac.rs 

 
 

Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу ће у школској 2019/20 години на 
студијским програмима мастер академских студија уписати следећи број студената: 
 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
Број студената који 
се финансира из 

буџета 

Број 
самофинанс. 
студената 

УКУПНО 

Грађевинарство 50 30 80 
Инжењерски менаџмент 
ризика од природних 

катастрофа 
14 2 16 

УКУПНО 64 32 96 
 

МАС Грађевинарство могу да упишу кандидати који су стекли најмање 240 ЕСПБ 
бодова током претходног школовања из области Грађевинарства. 

МАС Инжењерски менаџмент ризика од природних катастрофа могу да упишу 
кандидати који су стекли најмање 240 ЕСПБ бодова током претходног школовања из неке 
од области образовно-научног поља техничко-технолошких наука. 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину МАС Инжењерски менаџмент 
ризика од природних катастрофа не полажу пријемни испит, већ се редослед утврђује на 
основу просечне оцене и дужине студирања на основним академским студијама.  

Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на 
завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну 
оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво 
студија. Висина школарине за самофинансирајуће студентe износи 70.000 динара.  

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као 
и домаћи држављанин. 

Висина школарине за студенте стране држављане за МАС Грађевинарство и МАС 
Инжењерски менаџмент ризика од природних катастрофа износи 1.500 ЕВРА у динарској 
противвредности на дан уплате. 

Ближа обавештења о условима уписа можете наћи на огласној табли и сајту 
Факултета. 
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Ниш, Трг Краља Александра Ујединитеља бр. 11 

Телефон: 018/528-667: факс: 018/4523-859, 018-4523-268 
E-mail:   master@eknfak.ni.ac.rs 

http://www.eknfak.ni.ac.rs 
 

Економски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије 245 студената, од 
којих 205 плаћа школарину, а 40 се финансира из буџета Републике Србије. 

Студенти на мастер академским студијама уписују студијски програм ЕКОНОМИЈА, 
односно један од следећих седам модула: 

 Општа економија (35 студената) 
 Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање (35 студената) 
 Финансије, банкарство и осигурање (35 студената) 
 Менаџмент предузећа (35 студената) 
 Маркетинг (35 студената) 
 Међународни менаџмент (35 студената) 
 Менаџмент у туризму (35 студената) 

 
Школарина за школску 2019/2020. годину износи 100.000,00 динара, уз могућност 

плаћања у више рата. Уплате извршити на жиро рачун факултета 840-1683666-17. 
Школарина за стране држављане износи 2.500 €. 

 
На мастер академске студије могу се уписати: 
 лица која су завршила основне академске студије на економском факултету и 

остварила 240 ЕСПБ бодова као и лица која су завршила основне студије на 
економском факултету по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању, 

 лица која су завршила основне академске студије на неекономским факултетима и 
остварила 240 ЕСПБ бодова, под условом да положе пријемни испит, 

 лица која су завршила основне студије на неекономским факултетима, по 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, под 
условом да положе пријемни испит. 

Страни држављанин може да се упише на Студијски програм под истим условима 
као и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о 
завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и ако је 
здравствено осигуран. 

Ближи критеријуми за рангирање кандидата и листа предмета који се полажу на 
пријемном испиту дати су у Правилнику о упису студената на мастер академске студије 
Економског факултета у Нишу (доступан у служби за мастер студије Факултета и на сајту 
Факултета:  http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/Master-studije.php ) 
 

Потребна документација уз пријаву:  

  фотокопија дипломе/уверења о завршеном претходном образовању,  
 Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте, 
 Пријавни лист који се купује у књижари Економског факултета, 
 Доказ о уплати накнаде на име пријаве на конкурс и рангирања за упис у износу 
од 2.000 динара,  
 Кандидати који полажу пријемни испит плаћају накнаду од 7.000,00 динара на 
име полагања пријемног испита (3.500 динара по предмету).  

 
Конкурсни рокови 
Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије обавиће се у 

периоду од 30.09.2019. до 04.10.2019. године. 
Пријемни испит одржаће се 05.10.2019. године у 10.00 часова. 
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Сачињавање и објављивање јединствене ранг листе, решавање приговора 
учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и упис кандидата који су 
стекли право да се упишу на мастер академске студије обавиће се у периоду од 
07.10.2019. до 10.10.2019. године. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи 
рангиран у оквиру броја утврђеног за упис. 

Ближа обавештења о термину уписа и потребној документацији биће дата 
приликом објављивања ранг листе за упис на интернет презентацији Факултета и 
огласним таблама Факултета.  

Све евентуалне исправке конкурса биће објављене на огласној табли Факултета и 
на интернет презентацији Факултета и Универзитета у Нишу. 

За непопуњена места у првом уписном року, Факултет ће на интернет презентацији 
и огласним таблама објавити други уписни рок. 

 
 

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
18000 Ниш, Александра Медведева 14 

Тел. 018/529-105, 529-623, 
E-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs 

http://www.elfak.ni.ac.rs 
 

Електронски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије (једногодишње 
студије) школске 2019/2020. године 270 студената који се финансирају из буџета 
Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у 
прву годину мастер академских студија у школској 2019/2020. године (“Службени 
гласник РС”, број 36/19) и 82 самофинансирајућа студента сагласно актима Факултета, 
на следећим акредитованим студијским програмима: 

 

Студијски програм број студената из 
буџета РС 

број 
самофинансирајућих 

студената 
Укупно 

Електроенергетика 49 15 64 
Електроника и 
микросистеми 

48 16 64 

Рачунарство и 
информатика 

76 20 96 

Телекомуникације 49 15 64 
Управљање системима 48 16 64 
УКУПНО 270 82 352 

 
  На мастер академске студије може се уписати лице које има: 
 1. завршене акредитоване студијске програме основних академских студија у 
земљи и иностранству остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова на Електронском или 
сродним факултетима који реализују акредитоване студијске програме у области 
Електротехнике и рачунарства; 
 2. завршене основне студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на 
Електронском или сродним факултетима који су реализовали наставне програме у 
области Електротехнике и рачунарства. 
 Кандидати који су завршили претходне студије које нису у потпуности 
компатибилне студијском програму мастер академских студија за који конкуришу могу 
полагати допунске испите чији садржај је утврђен општим актом Факултета, а на основу 
курикулума студијских програма акредитованих мастер академских студија на 
Факултету. 
 Рангирање кандидата којима је одобрен упис се обавља на основу успеха (општа 
просечна оцена) на основним академским студијама и осталих критеријума утврђених 
Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу (“Гласник 
Универзитета у Нишу”, број 1/19) и Правилником о мастер академским студијама 
Електронског факултета у Нишу. 
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 Пријављивање кандидата је од 30.09. до 04.10.2019. године. 
 Годишња школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће 
студенте држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за остале студенте 
стране држављане 2.000 евра.  
 Све додатне информације заинтересовани кандидати могу наћи на интернет 
страници https://www.elfak.ni.ac.rs/upis-mas, или се обратити Служби за студентска 
питања на телефон: +381 (18) 529-623, +381 (18) 529-615, +381 (18) 588-414,  или на 
е-mail: upis@elfak.ni.ac.rs. 

 
 

 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
18000 Ниш, Александра Медведева 14 
Телефон: 018/588-228 и 500-673 

http://www.masfak.ni.ac.rs 
 

I  
студијски програм  

 ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА 
  
Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  

студијски програм Енергетика и процесна техника, школске 2019/2020. године: 
 

- 20  студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, 
- 4 самофинансирајућих студената. 

 
Студијски програм мастер академских студија Енергетика и процесна техника 

вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe 
сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског 
назива Мастер инжењер машинства – Енергетика и процесна техника. У међународним 
односима ова титула одговара титули Master in Mechanical Engineering (M.M.Eng.). У 
Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив студијског програма. 

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске 
студије. На студијски програм Енергетика и процесна техника мастер академских 
студија могу се уписати: 

 кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на неком 
од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или 
природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на 
неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких 
или природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или 
петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или 
природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре 
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/2005...87/2016),. 

 Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Енергетика 
и процесна техника мастер академских студија не полажу пријемни испит, већ се 
редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним 
академским студијама. Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном 
оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту 
просечну оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни 
ниво студија. 
 Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара. 
 Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00 €. 
 Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара. 
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II 
студијски програм  

 ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
  

 Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  
студијски програм Производно-информационе технологије, школске 2019/20. 
године: 
 

- 20 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, 
- 4 самофинансирајућих студената. 

 
Студијски програм мастер академских студија Производно-информационе 

технологије вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa 
чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe 
академског назива Мастер инжењер машинства – Производно-информационе 
технологије. У међународним односима ова титула одговара титули Master in Mechanical 
Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив 
студијског програма. 

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске 
студије. На студијски програм Производно-информационе технологије мастер 
академских студија могу се уписати: 

 кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на неком 
од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или 
природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на 
неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких 
или природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или 
петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или 
природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре 
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/2005...87/2016). 

 Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма 
Производно-информационе технологије мастер академских студија не полажу 
пријемни испит, већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања 
на основним академским студијама. Предност приликом уписа имају кандидати са већом 
просечном оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата 
имају исту просечну оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио 
претходни ниво студија. 
 Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара. 
 Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00 € . 
 Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара. 
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III 
студијски програм  

 МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, РАЗВОЈ И ИНЖЕЊЕРИНГ  
  

 Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  
студијски програм Машинске конструкције, развој и инжењеринг, школске 2019/20. 
године: 
 

- 20  студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, 
- 4 самофинансирајућих студената. 

 
Студијски програм мастер академских студија Машинске конструкције, развој и 

инжењеринг вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa 
чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe 
академског назива Мастер инжењер машинства – Машинске конструкције, развој и 
инжењеринг. У међународним односима ова титула одговара титули Master in Mechanical 
Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив 
студијског програма. 

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске 
студије. На студијски програм Машинске конструкције, развој и инжењеринг мастер 
академских студија могу се уписати: 

 кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на неком 
од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или 
природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на 
неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких 
или природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или 
петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или 
природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре 
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/2005...87/2016). 

 Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Машинске 
конструкције, развој и инжењеринг мастер академских студија не полажу пријемни 
испит, већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на 
основним академским студијама. Предност приликом уписа имају кандидати са већом 
просечном оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата 
имају исту просечну оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио 
претходни ниво студија. 
 Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара. 
 Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00 € . 
 Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара. 
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IV 
студијски програм  

 МЕХАТРОНИКА И УПРАВЉАЊЕ  
  

 Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  
студијски програм Мехатроника и управљање, школске 2019/20. године: 
 

- 20  студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, 
- 4 самофинансирајућих студената. 

 
Студијски програм мастер академских студија Мехатроника и управљање вреди 

60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм 
oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Мастер 
инжењер машинства – Мехатроника и управљање. У међународним односима ова титула 
одговара титули Master in Mechanical Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломе, уз 
титулу, обавезно се додаје и назив студијског програма. 

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске 
студије. На студијски програм Мехатроника и управљање мастер академских студија 
могу се уписати: 

 кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на неком 
од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или 
природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на 
неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких 
или природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или 
петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или 
природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре 
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/2005...87/2016). 

 Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма 
Мехатроника и управљање мастер академских студија не полажу пријемни испит, већ 
се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним 
академским студијама. Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном 
оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту 
просечну оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни 
ниво студија. 
 Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара. 
 Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00 € . 
 Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12

V 
студијски програм  

 САОБРАЋАЈНО МАШИНСТВО, ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА  
  

 Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  
студијски програм Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, школске 
2019/20. године: 
 

- 20  студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, 
- 4 самофинансирајућих студената. 

 
Студијски програм мастер академских студија Саобраћајно машинство, 

транспорт и логистика вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних 
прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa 
стицaњe академског назива Мастер инжењер машинства – Саобраћајно машинство, 
транспорт и логистика. У међународним односима ова титула одговара титули Master in 
Mechanical Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и 
назив студијског програма. 

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске 
студије. На студијски програм Саобраћајно машинство, транспорт и логистика 
мастер академских студија могу се уписати: 

 кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на неком 
од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких или 
природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ на 
неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких 
или природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или 
петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или 
природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре 
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/2005...87/2016). 

 Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма 
Саобраћајно машинство, транспорт и логистика мастер академских студија не 
полажу пријемни испит, већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине 
студирања на основним академским студијама. Предност приликом уписа имају 
кандидати са већом просечном оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у 
случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност ће имати кандидат који је 
у краћем року завршио претходни ниво студија. 
 Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара. 
 Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00 € . 
 Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара. 
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VI 
студијски програм  

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
 

  Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских 
студија,  студијски програм Инжењерски менаџмент, школске 2019/20. године: 

 

- 50 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, 
- 78 самофинансирајућих студената. 

 

Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент, који се 
реализује у оквиру пет модула: 

- Енергетски менаџмент, 
 - Индустријски менаџмент, 
 - Менаџмент транспорта и логистике, 
 - Међународни пројектни менаџмент и предузетништво, 
 - Менаџмент иновацијама и развојем производа 
 

 Максимални број студената који се могу уписати на једном модулу је 26.   
 

Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент вреди 60 
ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм 
oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива 
Мастер инжењер менаџмента. У међународним односима ова титула одговара титули 
Master in Engineering Management (M.Eng.Mgmt.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно 
се додаје и назив модула. 

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске 
студије. Право уписа у прву годину мастер академских студија студијског програма 
Инжењерски менаџмент имају лица са завршеним основним академским студијама са 
најмање 240 ЕСПБ на неком од факултета из образовно-научног поља техничко-
технолошких, друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука, односно 
лица са завршеним факултетом из образовно-научног поља техничко-технолошких, 
друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука у четворогодишњем или 
петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/2005...87/2016). 

 

 Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм мастер 
академских студија Инжењерски менаџмент су: 

- успех на претходном нивоу студија (максимално 30 поена), 
- дужина трајања студија (максимално 10 поена), 
- успех на класификационом испиту из области Математика у инжењерском 

менаџменту (максимално 12 поена), 
- успех на класификационом испиту из области Пословна статистика (максимално 

12 поена), 
- успех на класификационом испиту из области Увод у менаџмент (максимално 18 

поена), 
- успех на класификационом испиту из области Стратегијски менаџмент 

(максимално 18 поена). 
 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину мастер академских студија 
полажу класификациони испит два дана, и то:  

- првог дана из области Инжењерске математике и Пословне статистике у трајању 
од два сата, 

- другог дана из области Увод у менаџмент и Стратегијског менаџмент у трајању 
од два сата. 
 Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  60.000,00 динара. 
 Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00 € . 
 Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 5.000,00 динара. 
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Општи услови конкурса и термини 
 Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећа документа: 

 пријавни лист (добија се на Факултету), 
 оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању, 
 додатак дипломе или уверење о положеним испитима, 
 формулар очитане електронске личне картe, 
 доказ о извршеној уплати накнаде за пријаву на конкурс (на текући рачун 

Факултета број 840-1745666-63). 
 Све потребне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска 
питања Факултета (телефони: 018/500-673, 018/500-773 и 018/500-620). 

Пријава на Конкурс је од 30.09.2019. до 04.10.2019. године на шалтеру Одсека 
за наставна и студентска питања, у периоду од 11-13 часова. 
 Пријемни испит (за кандидате који конкуришу за упис на студијски програм 
Инжењерски менаџмент) ће се обавити по следећој динамици: 

- прве две области (Инжењерска математика и Пословна статистика) у петак, 
04.10.2019. са почетком од 15 часова; 

- друге две области (Увод у менаџмент и Стратегијски менаџмент) у суботу, 
05.10.2019. са почетком од 10 часова. 
 Прелиминарна ранг листа ће бити објављена 05.10.2019. године. 
 Учесник Конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току 
спровођења овог Конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом 
Универзитета и Факултета или овим Конкурсом, у року од 24 сати од објављивања 
јединствене ранг листе на Факултету. 

Приговор се подноси Комисији за упис студената Факултета, на чији предлог декан 
доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 
 Коначна ранг листа ће бити објављена 08.10.2019. године. 
 Упис ће се обавити 09. и 10. октобра 2019. године на шалтеру Одсека за наставна 
и студентска питања у периоду од 11-13 часова. 
 Лица са инвалидитетом, односно припадници ромске националности, која су 
применом афирмативних мера уписала и завршила основне студије у статусу студента 
чије су студије финансиране из буџета, у прву годину студијских програма мастер 
академских студија који се финансирају из буџета Републике на универзитетима и 
факултетима у њиховом саставу на којима су завршили те студије, у школској 
2019/2020. години уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са 
програмом примене афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, 
односно припадника ромске националне мањине. 
 Уколико на неком од студијских програма мастер академских студија на 
Машинском факултету у Нишу у школској 2019/20. године не буду попуњен број 
студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, могућа је 
прерасподела броја студената чије се образовање финансира из буџета Републике 
Србије на остале студијске програме мастер академских студија Машинског факултета у 
Нишу, и то до укупног броја од 150 студената на основу Одлуке Владе Републике Србије 
број 612-4985/2019 од 23. маја 2019. године. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ 
Врање, Партизанска 14; 
 тел.017/422-962, 21-633 

  www.ucfaк.ni.ac.rs 
   

Педагошки факултет у Врању Универзитета у Нишу на мастер академске студије у 
шк. 2019/2020. години уписује 128 студената, и то:  

          Студијски програм за образовање – мастер учитеља (60 ЕСПБ) 
– 35 студената на терет буџета и 
– 65 самофинансирајућих студената 

 Студијски програм за образовање – мастер васпитача (60 ЕСПБ) 
–   5 студента на терет буџета и 
– 23 самофинансирајућа студента 

 

 Мастер академске студије може уписати лице које је завршило одговарајуће 
основне академске студије, тј. студије из области друштвено-хуманистичких наука 
наставничког смера на којима је остварило најмање 240 ЕСПБ бодова, као и лице које је 
стекло високо образовање по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању. 
 Страни држављани имају право уписа на Студијски програм  као и домаћи 
држављани,  под условима прописани заједничким  конкурсом за  упис страних 
држављана на државне факултете. 
 Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу 
опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на 
основним студијама.  

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 80.000,00 динара (могућност 
плаћања у више рата), а за стране држављане 1500 евра. 

Упис на мастер академске студије спроводи се у складу са Заједничким конкурсом 
Универзитета у Нишу, Правилником о упису студената на студијске програме 
Универзитета у Нишу и Правилником о упису Педагошког факултета у Врању. 

 
 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Ниш, Трг Краља Александра 11 

тел. 018/ 500-215 
E-mail: pravni@prafak.ni.ac.rs 

http://www.prafak.ni.ac.rs 
 

   
I 

Правни факултет у Нишу, у школској 2019/2020. години, у прву годину мастер 
академских студија уписује: 

А) на Студијски програм мастер академских студија права, ради стицања стручног 
називa мастер правник, укупно 100 студенaта, и то: 

 - 25 студената који се финансирају из буџета, и 
 - 75 студената који плаћају школарину 

 Приликом конкурисања за овај студијски програм, кандидати се опредељују за 
једну од следећих ужих научних области: 

1. Правнотеоријскa научна област; 
2. Јавноправна научна област; 
3. Кривичноправна научна област; 
4. Грађанскоправна научна област; 
5. Трговинскоправна научна област; 
6. Међународноправна научна област; 
7. Правноисторијска научна област; 
8. Правноекономска научна област. 
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 Студијски програм мастер академских студија права доступан је на интернет 
страници Факултета: http://www.prafak.ni.ac.rs/files/studije/Studijski-program-master-
studija-prava-iz-2013-opsti.pdf 

 
Б) на Студијски програм мастер академских студија права - унутрашњи послови, 

ради стицања стручног називa мастер правник унутрашњих послова, укупно 50 
студенaта, и то: 

-10 студената који се финансирају из буџета, и 
-40 студената који плаћају школарину. 

 
 Студијски програм мастер академских студија права – унутрашњи послови 
доступан је на интернет страници Факултета: 
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/studije/Studijski-program-master-studija-prava-iz-2013.-
SUP.pdf 

 
II 

Мастер академске студије на Правном факултету у Нишу може уписати лице које је 
завршило: 

 одговарајуће акредитоване основне академске студије права или 
четворогодишње студије права на акредитованој високошколској установи (и 
остварило 240 ЕСПБ);  
 акредитоване основне студије права или четворогодишње студије права (VII1 
степен стручне спреме) према прописима који су важили пре ступања на снагу 
Закона о високом образовању; 
 акредитоване основне академске студије права или четворогодишње студије 
права на другим универзитетима у иностранству уз претходну нострификацију 
дипломе, 
 акредитоване основне студије (240 ЕСПБ) или четворогодишње студије (VII1 
степен стручне спреме) у сродној области у оквиру поља друштвено-
хуманистичких наука.  

Одговарајућим за упис на мастер академске студије права сматрају се 
акредитовани студијски програми основних (академских) студија права, као и раније 
четворогодишње студије права (VII1 степен стручне спреме) које се у довољној мери по 
садржини и обиму подударају са студијским програмом основних (академских) студија 
права, односно ранијим четворогодишњим студијама права на Факултету. Подударност и 
комплементарност студијских програма утврђује Веће другог и трећег степена студија, на 
предлог одговарајуће Катедре. Кандидати који су завршили акредитоване студијске 
програме који се не сматрају одговарајућим, пре уписа на мастер академске студије на 
Факултету морају положити претходни допунски испит.  

Кандидати који су завршили акредитоване основне студије у сродној области у 
оквиру поља друштвено-хуманистичких наука могу се уписати на мастер академске 
студије без додатних услова и то на следећи начин: 
 

Завршен факултет /смер (модул, 
група) 

Студијски програм и ужа научна област 
(смер, група) која се уписиује на Правном 

факултету 
Криминалистичка полицијска 
академија/сви смерови 

МАС-унутрашњи послови 
МАС-општи смер/кривичноправна научна 
област 

Факултет безбедности/сви 
смерови 

МАС-унутрашњи послови 
МАС-општи смер/кривичноправна научна 
област 
МАС-општи смер/ужа јавноправна научна 
област 
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Факултет политичких 
наука/међународни смер 
(одељење за међународне односе) 

МАС-општи смер/међународноправна 
научна област 
МАС-општи смер/ужа јавноправна научна 
област 
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска 
научна област 

Факултет политичких 
наука/политиколошко одељење 

МАС-општи смер/ужа јавноправна научна 
област 
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска 
научна област 

Факултет политичких 
наука/Одељење за социјалну 
политику и социјални рад 
Филозофски факултет/основне 
академске студије социјалне 
политике и социјалног рада 

МАС-општи смер/ужа јавноправна научна 
област 
МАС-општи смер/кривичноправна научна 
област 
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска 
научна област 

Филозофски факултет-група за 
социологију и група за 
филозофију 

МАС-општи смер/ужа правнотеоријска 
научна област 

Филозофски факултет-група за 
историју 

МАС-општи смер/ужа правноисторијска 
научна област 

илозофски факултет-основне 
академске студије новинарства, 
основне академске студије 
комуницирања и односа са 
јавношћу 

МАС-општи смер/ужа јавноправна научна 
област 
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска 
научна област 

Факултет за специјалну едукацији 
и рехабилитацију 
(смер:превенција и третман 
поремећаја понашања) 

МАС-унутрашњи послови 
МАС-општи смер/кривичноправна научна 
област 

Економски факултет МАС-општи смер/ужа правноекономска 
научна област 
МАС-општи смер/ужа трговинскоправна 
научна област 
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска 
научна област 

Пољопривредни факултет (одсек: 
Агроекономски) 

МАС-општи смер/ужа правноекономска 
научна област 

Православнo богослoвски 
факултет 

МАС-општи смер/ужа правноисторијска 
научна област, ужа јавноправна научна 
област, ужа правнотеоријска научна 
област 

Војна академија МАС-општи смер/ужа јавноправна научна 
област 
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска 
научна област 

 
Наведени кандидати имају обавезу полагања претходног допунског испита уколико 

се определе за модуле на којима није утврђена директна проходност.  
Детаљни услови уписа уређени су општим актима Правног факултета Универзитета 

у Нишу, и то Правилником о мастер академским студијама права и Одлуком о 
прецизирању услова за упис на мастер академске студије права (бр.01-1739/170 од 
15.09.2017.): 
http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/preciziranje-uslova-master-15sep2017.pdf 
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III 
На мастер академске студије може се уписати и страни држављанин, уз прилагање 

уверења о држављанству, под истим условима као и домаћи држављанин, уз обавезу 
плаћања школарине, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом 
Универзитета није другачије одређено. Упис лица које је завршило претходно 
образовање или део образовања у иностранству спровешће се након спроведеног 
поступка признавања стране високошколске исправе, у складу са одредбама закона и 
општих аката Универзитета у Нишу и Правног факултета.  
 

IV 
Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа у оригиналу или 

оверене фотокопије уз увид оригиналних докумената, и то: 
a) Пријаву на конкурс (образац преузети са сајта Факултета); 
б) Фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању и 
додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима; 
в) Очитану биометријску личну карту; 
г) Доказ о уплати накнаде од 3.000,00 динара за административне трошкове уписа 
(уплата на жирорачун Факултета: 840-1734666-83). 

 
V 

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу 
опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на тим 
студијама. Кандидат по основу висине опште просечне оцене и дужине студирања укупно 
може остварити највише 100 поена. Поени по основу висине опште просечне оцене 
израчунавају се тако што се општа просечна оцена помножи коефицијентом 9. Поени по 
основу дужине студирања израчунавају се тако што се број месеци који Закон о високом 
образовању предвиђа за редовну реализацију тог студијског програма (без 
апсолвентског стажа) подели бројем започетих месеци студирања и добијени количник 
помножи бројем 10. 

VI 
Пријављивање на конкурс за упис на мастер академске студије права врши се од 

30. септембра до 04. октобра 2019. године. Након окончања рока за пријављивање, 
Факултет 07. октобра 2019. године утврђује прелиминарну ранг листу кандидата који 
испуњавају услове за упис, са означењем укупног броја бодова. Учесник конкурса може 
поднети приговор на своје место на ранг листи, у року од 36 сати од објављивања 
прелиминарне ранг листе. Приговор се подноси надлежној комисији, на чији предлог 
декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. Коначна 
ранг листа биће објављена 09. октобра 2019. године, а упис кандидата вршиће се 09. и 
10. октобра 2019. године. 

Уколико преостане слободних места, спровешће се II уписни рок. Пријављивање 
на конкурс врши се од 14. до 17. октобра 2019. године. Прелиминарна ранг листа се 
објављује 18. октобра 2019. године, а коначна ранг листа 21. октобра 2019. године. Упис 
кандидата вршиће се 22. и 23. октобра. 

Уколико преостане слободних места и након II уписног рока, спровешће се III 
уписни рок. Пријављивање на конкурс врши се од 28. октобра до 08. новембра 2019. 
године. Прелиминарна ранг листа се објављује 12. новембра 2019. године, а коначна 
ранг листа 14. новембра 2019. године. Упис кандидата вршиће се 15. новембра. 

VII 
Школарина за самофинансирајуће студенте који имају држављанство Републике 

Србије износи 105.000,00 динара, уз могућност плаћања у више рата; за стране 
држављане школарина износи 1200,00 евра у динарској противвредности, по средњем 
курсу Народне банке Србије. 
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Ниш, Вишеградска бр. 33,  

телефони 018/533-015 
Е-маил:pmfinfo@pmf.ni.ac.rs 

www.pmf.ni.ac.rs 
 
I 

Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину мастер академских 
студија школске 2019/2020. године 160 студената чије ће се образовање финансирати из 
буџета, и 123 самофинансирајућих студената за студијске програме и у броју како следи: 
 

Студијски програм Буџет Самофинансирање 

Математика 32 22 
Рачунарске науке 17 37 

Физика 15 12 
Хемија 12 8 

Примењена хемија 12 8 
Биологија 18 9 

Екологија и заштита 
природе 18 9 

Географија 18 9 
Туризам 18 9 

УКУПНО 160 123 

 
II 

 У прву годину мастер академских студија према Правилнику о мастер академским студијама 
(Природно-математички факултет у Нишу, број 1101/1-01 од 14.10.2015. год.) може се уписати 
лице: 

 које има завршене одговарајуће или сродне акредитованe основне академске студије, 
и остварених најмање 180 ЕСПБ бодова; 

 које има завршене одговарајуће или сродне четворогодишње или интегрисане студије 
пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/2005); 

 које студира одговарајуће студије по наставним плановима и програмима који су 
важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању ((„Службени гласник РС“, 
број 76/2005). Ово лице мора имати положене испите на претходним студијама које 
носе најмање 180 ЕСПБ бодова. 

 
III 

Ако кандидат није завршио одговарајуће основне академске студије, већ је 
завршио сродне студије, онда овај кандидат полаже пријемни испит. Редослед кандидата 
за упус у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу одговарајућих 
правилника који су доступни на интернет страници Факултета: 
http://www.pmf.ni.ac.rs/akta-fakulteta/. 
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IV 
 Подношење пријава кандидата је од 30. септембра 2019. године у до 04. октобра 2019. 
године у периоду од 11 до 13 часова. 

 Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе: 
 пријаву; 
 неоверену фотокопију дипломе и додатка дипломе претходног нивоа студија или 

уверење о дипломирању; 
 уверење о пложеним испитима са претходног нивоа студија (за студенте који нису 

завршили ПМФ у Нишу); 
 оригинална документа на увид; 
 неоверена копија извода из матичне књиге рођених; 
 очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте; 
 доказ о уплати за пријаву на конкурс МАС-а у износу од 3.000,00 динара (три хиљаде 

динара); 
 доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.000,00 динара 

(шест хиљада динара) за студенте који полажу пријемни испит. 

Уплата се може извршити и на факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жито рачун 
Факултета бр. 840-1789666-80 са позивом на број 714. 

Индетификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је очитана 
биометријска лична карта. 

Прелиминарно рангирање кандидата за упис, као и одређивање кандидата који су 
обавезни да полажу пријемни испит, обавиће се 04. октобра 2019. године. 

Пријемни испит, за кандидате који су обавезни да исти полажу, обавиће се 07. 
октобра 2019. године у 10 часова. 

Увид у резултате пријемног испита је 08. октобра 2019. године у 13 часова. 
Јединствена ранг листа објављује се најкасније 08. октобра 2019. године до 14 

часова. 

V 
 Подношење приговора декану на јединствену ранг листу 08. октобра 2019. године 
до 14.30 часова. 
 Одговор декана 08. октобра 2019. године до 15 часова. 
 Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 08. октобра 2019. године до 
15.30 часова. 
 Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 09. октобра 2019. године до 11 
часова. 
 Коначна ранг листа 09. октобра 2019. године до 12 часова. 
 Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину мастер академских 
студија  обавиће се 10. октобра 2019. године  од 09 до 13 часова. 
 Упис кандидата испод црте на мастер академске студије обавиће се 10. октобра 
2019. године од 13 до 14 часова. 
 Кандидат који је испунио услове за упис на студије и не упише се у прописаном 
року, сматраће се да је одустао од уписа. 
 

 
VI 

 Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима 
као и домаћи држављанин у погледу претходног образовања ако пружи доказ о 
познавању српског језика и ако има нострификовану диплому. Страни држављанин 
плаћа школарину у току целог школовања осим ако међународним споразумом или 
билатералним споразумом Универзитета није другачије одређено. Страни држављанин 
може се уписати на студије ако је здравствено осигуран. 

 
 
 



 

 21

VII 
 Лица са инвалидитеом, односно припадници ромске националности, који су 
применом афирмативних мера уписла и завршила основне студије у статусу студената 
чије су студије финансиране из буџета, у прву годину студијских програма мастер 
академских студија који су финансирани из буџета Републике на универзитетима и 
факултетима у њиховом саставу на којима су завршили те студије, у школској 
2019/2020. години уписују се применом афирмативних мера које се спроводе у складу са 
програмом афирмативних мера за упис на студије лица са инвалидитетом, односно 
припадника ромске националне мањине. 

VIII 
 Висина школарине за самофинасирајуће студенте (60ЕСПБ) износи 75.000,00 
динара. 
 Студенти који се сами финансирају могу платити школарину у једнократном изосу 
приликом уписа, или у ратама у складу са Уговором који ће потписати са Факултетом. 
 Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања  
Факултета на телефон: 018/533-015 лок. 112 и на сајту Факултета – www.pmf.ni.ac.rs 

 
 

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ  
Лесковац, Булевар ослобођења 124,  

Централа 016/247-203,  242-560,  246-001  
  Е-маил: tehfak@ni.ac.rs   http://tehfin.tehfak.ni.ac.rs 

 
 

Технолошки факултет у Лесковцу уписује у прву годину мастер академских студија 
у школској 2019/2020. годину укупно 48 студената: 

A. 32 студента која се финансирају из буџета РС на следећим студијским 
програмима: 

- ХЕМИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ        16 студената 
- ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА             8 студената 
- ТЕКСТИЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ          8 студената 

Б.  16 самофинансирајућих студената на студијском програму: 
- УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА (MATERIAL AND 

ENERGY FLOWS MANAGEMENT)      
Студијски програм је акредитован за студије на српском и енглеском језику.  

Настава се одвија на енглеском језику. 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило 
основне академске студије и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова на Технолошком 
факултету у Лесковцу, и то: 
 - на студијски програм Хемијске технологије могу се уписати студенти који су на 
основним академским студијама завршили студијски програм Хемијске технологије, 
 - на студијски програм Прехрамбенa технологијa и биотехнологија могу се уписати 
студенти који су на основним академским студијама завршили студијски програм 
Прехрамбенa технологијa и биотехнологија, и 
 - на студијски програм Текстилнe технологије могу се уписати студенти који су на 
основним академским студијама завршили студијски програм Текстилне технологије, 

- на студијски програм УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА 
(MATERIAL AND ENERGY FLOWS MANAGEMENT) могу се уписати студенти који су на 
основним академским студијама завршили студијски програм Хемијске технологије или 
Прехрамбенa технологијa и биотехнологија или Текстилне технологије и познају 
енглески језик. 
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За упис судената, на свим студијским програмима, до потребног броја за које је 
Факултет акредитован, најпре се рангирају студенти који су завршили наведене 
студијске програме. Уколико је број пријављених кандидата мањи од броја за које је 
Факултет акредитован, за преостала места могу конкурисати кандидати који су завршили 
одговарајуће, односно сродне студијске програме и остварили најмање 240 ЕСПБ бодова. 
Наставно-научно веће Факултета, на предлог Комисије за наставу, утврђује који су 
студијски програми одговарајући, односно сродни за наставак студија на одређеном 
студијском програму. 
 Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се 
на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања 
на основним студијама. 

 Број остварених бодова израчунава се на следећи начин:  
 
 дужина трајања претходних студија изражена у месецима 
Број бодова = --------------------------------------------------------------------- x просечна 
оцена 
 дужина студирања кандидата изражена у месецима 

 Дужина трајања студија, односно студирања, као и просечна оцена, рачунају се 
заокруживањем на две децимале. 
 У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило 
одговарајуће, односно сродне студијске програме основних академских студија и 
остварило најмање 180 ЕСПБ бодова, уз накнадно савладавање садржаја, односно 
предмета одговарајућих студијских програма првог степена академских студија у обиму 
од најмање 60 ЕСПБ бодова. Веће Факултета, на предлог Комисије за наставу, утврђује 
који су студијски програми одговарајући, односно сродни за наставак студија на 
одређеном студијском програму, као и предмете, односно допунске програмске садржаје 
које морају савладати студенти у случајевима када студијски програми нису 
одговарајући, односно немају 240 ЕСПБ бодова. 
 Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана 
ступања на снагу Закона о високом образовању имају право на упис у прву годину 
мастер академских студија, под условима и на начин прописан општим актима Факултета 
и то: 

 лица која имају стечено високо образовање у трајању од најмање осам 
семестара имају право да упишу мастер академске студије у обиму од најмање 
60 ЕСПБ бодова; 

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 
или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг 
листе на Факултету. 

Приговор се подноси Комисији за упис и рангирање кандидата, на чији предлог 
декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

Факултет објављује коначну ранг листу на интернет страници Факултета. 
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном 

у конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном 
по коначној ранг листи. 

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима 
као и домаћи држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави 
нострификовану диплому о претходном образовању и оствареном броју ЕСПБ бодова, 
пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и доказ о 
здравственом осигурању. 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 54.000 динара, а за стране 
држављане 1.600 ЕUR-а. 
  За непопуњена места у првом уписном року, факултети ће на огласним таблама и 
својим интернет страницама објавити други уписни рок. 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ: 
 Пријава на конкурс (купује се у Скриптарници), 
 Доказ о уплати накнаде за пријављивање у износу од 5.000,00 динара, 
 Фотокопија дипломе, 
 Уверење о положеним испитима са бројем остварених ЕСПБ бодова, 
 Очитана биометријска лична карта/фотокопија личне карте, 
 Потврда о познавању енглеског језика (за кандидате из тачке Б.). 

 
 Ближа обавештења о условима уписа налазе се и на огласним таблама и сајтовима 
Технолошког факултета у Лесковцу и Универзитета у Нишу: http://www.tf.ni.ac.rs/  и   
http://www.ni.ac.rs/ 

 
 

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
Ниш, ул. Чарнојевића 10 а 

Тел: (018) 529-701 и 529-805,  
E-mail: studentskasluzba@znrfak.ni.ac.rs 

Интернет адреса: http://www.znrfak.ni.ac.rs 
 

 
Факултет заштите на раду у Нишу уписује у прву годину мастер академских студија 

школске 2019/2020. године 65 студената који се финансирају из буџета и 120 
самофинансирајућих студената на следеће акредитоване студијске програме: 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно 
Инжењерство заштите на 
раду  13 19 32 

Инжењерство заштите од 
пожара 13 19 32 

Инжењерство заштите 
животне средине 13 19 32 

Управљање ванредним 
ситуацијама 13 19 32 

Управљање комуналним 
системом 13 19 32 

Управљање заштитом 
животне средине - 25 25 

УКУПНО 65 120 185 

Мастер академске студије трају једну школску годину, обима 60 ЕСПБ бодова. 
Савладавањем студијског програма мастер академских студија студент стиче академски 
назив: 

 Мастер инжењер заштите на раду (Инжењерство заштите на раду);  
 Мастер инжењер заштите животне средине (Инжењерство заштите животне 

средине или Управљање комуналним системом);  
 Мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара (Инжењерство 

заштите од пожара или Управљање ванредним ситуацијама); 
 Мастер менаџер (Управљање заштитом животне средине). 

У прву годину мастер академских студија на Факултету може се уписати лице које 
је: 

 завршило основне академске студије у одговарајућој, односно сродној 
научној области, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова; 

 стекло високо образовање у одговарајућој, односно сродној научној области, 
у трајању од најмање четири године (осам семестара) по прописима који су 
важили до дана ступања на снагу Закона о високоом образовању. 
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  Кандидати који су завршили основне студије на Факултету заштите на раду у 
Нишу у трајању од четири године (осам семестара) према прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању могу да упишу одговарајуће мастер 
академске студије, према одлуци Наставно-научног већа Факултета бр. 03-163/13, 03-
163/14 и 03-163/15 од 10.4.2019. године. Одлуке се могу преузети са линка: 
https://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/011-03-01-MAS-OglasnaTabla.html. 

 У прву годину  мастер академских студија може се уписати и лице које је 
завршило основне академске студије обима 180 ЕСПБ бодова и мастер академске студије 
обима 120 ЕСПБ бодова, остваривши на тај начин најмање 300 ЕСПБ бодова у 
одговарајућој, односно сродној научној области, под условом: 

 да је писани захтев за упис поднело најкасније до истека рока за упис у наредну 
школску годину; 
 да Факултет има просторне и друге услове,  
 да није попуњен укупан број студената за студијски програм.  

  Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима 
као и домаћи држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави признату 
диплому о претходном образовању и оствареном броју ЕСПБ бодова, односно доказ о 
започетом поступку признавања дипломе, пружи доказ о познавању српског језика у 
складу са Статутом Универзитета, осим учесници конкурса држављани из република 
бивше СФРЈ, као и доказ о здравственом осигурању. 

 Услови за упис на студијски програм, одговарајућа или сродна научна област, 
рангирање кандидата и утврђивање коначне ранг листе дефинисани су Правилником о 
мастер академским студијама Факултета заштите на раду у Нишу (бр. 03-230/4 од 2. 7. 
2019. год.) који се може преузети са линка: http://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/009-1-
08-ZAKONI_Fakultet.html. 
 
ШКОЛАРИНА 

Самофинансирајући студент приликом уписа потписује уговор са Факултетом о 
висини и роковима уплате школарине.  

Висина школарине за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије 
износи 72.000,00 динара (1.200,00 динара по ЕСПБ боду) за школску 2019/2020. годину, 
а за студенте стране држављане износи 900 еура (15 еура по ЕСПБ боду).  

Школарина се може уплатити у целости приликом уписа или у више рата. 
 

Детаљне информације о условима конкурса биће објављене на огласној табли и 
интернет страници Факултета http://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/012-UPIS.html. 

За све додатне информације кандидати се могу обратити студентској служби на 
телефон: 018/529–850 или 018/529-805 или путем електронске поште: 
studentskasluzba@znrfak.ni.ac.rs. 
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ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ 
Ниш, Чарнојевићева бр. 10-а     
телефони  018/ 510-900 локал 214 

E-mail: info@fsfv.ni.ac.rs                                                               
http: www.fsfv.ni.ac.rs 

  
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу уписује у прву 

годину: 

‐ Мастер академских студија - физичко васпитање и спорт, за школску 
2019/2020. годину: 

 25 студената чије се школовање финансира из буџета (за класично 
студирање); 

 125 самофинансирајућих студената (за класично студирање); 
 48 самофинансирајућих студената (за студирање на даљину); 

    за стицање академског назива Мастер професор физичког васпитања  и спорта. 

‐ Мастер академских студија-физичко васпитање, физичка активност и здравље, 
за школску 2019/2020. годину: 

 25 самофинансирајућих студената (за класично студирање); 
за стицање стручног назива Мастер професор физичког васпитања и 
кинезитерапије. 

 
Мастер академске студије може уписати лице које је завршило основне академске 

студије на неком од факултета спорта и физичког васпитања и остварило најмање 240 
ЕСПБ бодова. 

Право уписа имају и лица која имају стечено образовање на неком од факултета 
спорта и физичког васпитања, према прописима који су важили до ступања на снагу 
Закона о високом образовању, у трајању од најмање 8 семестара, под условима и на 
начин прописаним Правилником о упису студената Универзитета у Нишу и општим актом 
Факултета. 

На мастер академске студије могу се уписати и страни држављани под истим 
условима као и домаћи, уз обавезно плаћање школарине, осим ако међународним или 
билатералним споразумом није другачије одређено. 

Школарина за студенте држављане Републике Србије износи 110.000, 00 динара, 
за стране држављане 1.500,00 Еура. 
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ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ 
Ниш, Кнегиње Љубице бр. 10 

Тел/факс: 018/522-396 
E-mail: info@ artf.ni.ac.rs 

 
 

Ред. 
број 

 
Студијски програм 

Број студената 
финансираних 

из буџета 

Број 
студената 

који плаћају 
школарину 

Укупан 
број 

студената

1. Сликарство 5 5 10 
 

2. Графички дизајн  5 5 10 
 

3. 
 

Музичка теорија  10 10 20 

4. Извођачке уметности  
(модули: Клавир, Виолина, 
Виола, Виолончело, Контрабас, 
Кларинет, Флаута, Хорна, Соло 
певање, Гитара, Хармоника и 
Удараљке) 

 
 

10 

 
 

16 
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            У К У П Н О: 30 36 66 
 

Висина школарине за упис самофинансирајућих студената на студијске програме 
мастер академских студија износи 120.000,00 динара. 

Висина школарине за упис страних држављана на студијске програме мастер 
академских студија износи 2.500 €, у динарској противвредности, по курсу Народне банке 
Србије, на дан уплате. 

Студент може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа или у 4 
(четири) једнаке рате. 

На студијске програме мастер академских студија може се уписати лице које је 
завршило одговарајуће основне академске студије, остварило најмање 240 ЕСПБ бодова и 
које положи пријемни испит. 

На студијске програме мастер академских студија може се уписати лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање по прописима који су важили до 10. септембра 2005. 
године, у трајању од најмање осам семестра и које положи пријемни испит. 

Страни држављанин може се уписати на студијске програме мастер академских 
студија под условима предвиђеним одредбама Заједничког конкурса Универзитета у Нишу 
за упис студената у прву годину мастер академских студија. 

На Студијски програм мастер академских студија – Музичка теорија може се уписати и 
лице које је завршило основне академске студије – Извођачке уметности и које положи 
допунске испите и пријемни испит. 

Допунски испит се састоји из главног предмета за који се аплицира на пријемном 
испиту и писане припреме за практичан час из једног од следећих наставних предмета: 

 Методика наставе музичке културе, 
 Методика наставе солфеђа. 

 
Главни предмети за које се аплицира на пријемном испиту су: 

 Хармонија са хармонском анализом, 
 Контрапункт, 
 Музички облици, 
 Вокална литература, 
 Методика наставе музичке културе, 
 Методика наставе солфеђа. 
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Захтеви за полагање допунских испита  из главних предмета  одговарају 
наставним садржајима ових предмета на Студијском програму основних академских 
студија  - Музичка теорија. 

На Студијски програм мастер академских студија – Графички дизајн може се 
уписати и лице које је завршило основне академске студије из области ликовних и 
области примењених уметности и које положи допунске испите и пријемни испит. 
Допунски испити се састоје из три предмета графичког дизајна: Плаката, Графичких 
комуникација и Просторне графике. Захтеви за полагање допунских испита одговарају 
наставним садржајима ових предмета на Студијском програму основних академских 
студија – Графички дизајн. 

Кандидати који конкуришу за упис на студијске програме мастер академских 
студија, приликом пријављивања на конкурс подносе: 

 Пријавни лист (добија се у Служби за наставу и студентска питања) 
 Фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном образовању 
 Очитану личну карту (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична 

карта без чипа) 
 Уверење о положеним испитима  
 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 10.000,00 

динара, на текући рачун Факултета: 840-2012666-89, са позивом на број: 742 
121-021  

 Доказ о уплати накнаде за полагање допунских испита (по испиту) у износу од 
2.000,00 динара, на текући рачун Факултета: 840-2012666-89, са позивом на 
број: 742 121-021  

 Доказ да су здравствено осигурани за академску 2019/2020. годину (само за 
стране држављане)  

 Уверење о познавању српског језика (само за стране држављане) 
 5 (пет) оригиналних дела из области и мапу са 10 (десет) цртежа у дигиталном 

облику (Студијски програм – Сликарство) 
 5 (пет) оригиналних дела из области у дигиталном облику (Студијски програм – 

Графички дизајн) 
 2 (два) приступна рада (Студијски програм – Музичка теорија) 
 Откуцан текст биографије (Студијски програм – Извођачке уметности)  
 Откуцан текст програма испита (Студијски програм – Извођачке уметности) 
 Списак значајнијих јавних наступа и добијених награда, са одговарајућом 

документацијом која доказује наведено  
 Лекарско уверење издато од стране надлежне здравствене установе, не старије од 

шест месеци (Студијски програм – Извођачке уметности, модули: Кларинет, 
Флаута, Хорна и Соло певање) 

  Нотни материјал (за кандидате који нису ангажовали корепетитора) 
 

Ближи критеријуми за упис студената на студијске програме мастер академских 
студија, програм пријемног испита, начин полагања и спровођења пријемног испита 
предвиђени су одредбама Правилика о упису студената на студијске програме Факултета 
и Правилника о мастер академским студијама Факултета.  

 
КОНКУРСНИ РОКОВИ 
ПРВИ УПИСНИ РОК  

        Пријављивање кандидата обавиће се  у периоду од 30. септембра до 04. октобра  
2019. године од 0900 до 1400 сати, у просторијама Факултета, у Улици кнегиње Љубице 
број 10. 
        Полагање пријемних испита обавиће се од 05. до 07. октобра 2019. године према 
утврђеном распореду који ће бити објављен на огласној табли и Интернет страници 
Факултета.  
    08. октобра 2019. године објављивање ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ    
    10. октобра 2019. године објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ 
    11. октобра 2019. године  упис кандидата. 
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        ДРУГИ УПИСНИ РОК  
        Пријављивање кандидата обавиће се  у периоду од 14. октобра до 17. октобра  
2019. године од 0900 до 1400 сати, у просторијама Факултета, у Улици кнегиње Љубице 
број 10. 
         Полагање пријемних испита обавиће се од 18. до 20. октобра 2019. године према 
утврђеном распореду који ће бити објављен на огласној табли и Интернет страници 
Факултета.  
    21. октобра 2019. године објављивање ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ    
    23. октобра 2019. године објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ 
    24. октобра 2019. године  упис кандидата 
 
ТРЕЋИ УПИСНИ РОК  
        Пријављивање кандидата обавиће се  у периоду од 28. октобра до 08. новембра  
2019. године од 0900 до 1400 сати, у просторијама Факултета, у Улици кнегиње Љубице 
број 10. 
        Полагање пријемних испита обавиће се од 09. до 12. новембра 2019. године према 
утврђеном распореду који ће бити објављен на огласној табли и Интернет страници 
Факултета.  
    13. новембра 2019. године објављивање ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ    
    15. новембра 2019. године објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ 
    16. новембра 2019. године  упис кандидата 
 
За све додатне информације кандидати се могу обратити Служби за наставу и студентска 
питања на телефон: 018/522–396 или путем електронске поште: snezanam@artf.ni.ac.rs 
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ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Ул. Ћирила и Методија бр. 2 

Телефони: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141 или 
514-311 локал 105, Телефакс: 514-310 

www.filfak.ni.ac.rs 
 

 
Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину мастер 

академских студија (једногодишње студије) школске 2019/2020. године 362 студената: 
97 буџетских студената и 265 самофинансирајућих. 

 

Ред. 
бр. Студијски програм из 

буџета 

самоф-
инанси-
рање 

укупно 

1. Мастер академске студије филозофије 2    10 12 
2. Мастер академске студије историје 9   15 24 
3. Мастер академске студије психологије  

     Модул: Клиничка психологија 
     Модул: Социјална психологија 
     Модул: Развојно-педагошка психологија 
     Модул: Психологија рада 

19   40 59 

4. Мастер академске студије педагогије 
     Модул: Педагогија 
     Модул: Социјална педагогија 

10  40 50 

5. Мастер академске студије социологије 
     Модул: Социјална политика  
     Модул: Васпитно-образовни  
     Модул: Научноистраживачки  
     Модул: Културолошки  

3   15 18 

6. Мастер академске студије социјалног рада  8   15 23 
7. Мастер академске студије комуникологије 7  15 22 
8. Мастер академске студије англистике 19  30 49 
9. Мастер академске студије филологије 

Модул: Српска и компаративна књижевност 
Модул: Српски језик 
Модул: Методика наставе српског језика и књиж. 
Модул: Књижевност и филм 

9   
 

50 
 

59 

10. Мастер академске студије руског језика и 
књижевности 

 3 5 8 

11. Мастер академске студије француског језика и 
књижевности 

 2 15 17 

12. Мастер академске студије предметне наставе  3   10 13 
13. Мастер академске студије социолог у социјалној 

заштити 
 3 5 8 

 Укупно:                                                        97 265 362 
 
*На Студијском програму мастер академске студије француског језика и 

књижевности у јунском уписном року уписана су 3 студента на буџету. 

 

 



 

 30

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 79.000,00  динара за 
држављане Србије и за стране држављане. 

Студент мастер академских студија може уплатити школарину у једнократном 
износу, приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата. 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:  
На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили 

одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године, односно кандидати који 
су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова. 

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија одређује се 
на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама. 
 Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима  
као и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о 
завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и здравственом 
осигурању.  

Диференцијални испит кандидати полажу на следећим студијским програмима: 
1. Мастер академске студије Филозофије 

 Кандидати који нису завршили Основне академске студије  филозофије полажу 
тест знања  који обухвата садржаје предмета: Историја филозофије I – IV, Увод у логику, 
и Логику. 
         2. Мастер академске студије Историје 
         Кандидати који нису завршили Основне академске студије историје полажу тест 
знања који обухавта садржаје  предмета: Историја старог, средњег и новог века, Општа 
и Национална историја. 

3. Мастер академске студије Психологије 
Кандидати који нису завршили Основне академске студије психологије полажу тест 

знања из следећих области: Психопатологија, Социјална психологија, Основе развојне 
психологије, Психологија рада, Психологија менаџмента, Методологија психолошких 
истраживања и Психометрија.  

4. Мастер академске студије Педагогије 
            Кандидати који нису завршили Основне академске студије педагогије полажу 
тест знања  који обухвата садржаје предмета: Предшколска педагогија, Школска 
педагогија, Дидактика, Методологија пеадгогије, Историја педагогије, Породична 
педагогије, Социјална педагогија. 

5. Мастер академске студије Социологије 
            Кандидати који нису завршили Основне академске студије социологије полажу 
тест знања који обухвата садржаје предмета: Oпштa социологијa, Социолошке теорије и 
Методологија социолошких истраживања. 

6. Мастер академске студије Социјални рад 
Кандидати који нису завршили Основне академске студије социјалне политике и 

социјалног рада, а конкуришу за упис на мастер академске студије социјалног рада 
полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Теорија социјалног рада, 
Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници, 
Професионална етика социјалног рада, Социјални рад са старима, Основи саветовања, 
Заступање у социјалном раду.  

Кандидати који имају најмање две године радног искуства на пословима 
социјалног рада полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Теорија 
социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом и Социјални рад 
у заједници. 

7. Мастер академске студије Комуникологије 
Вреднује се усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат 

завршио и програма Мастер академских студија комуникологије са  5 бодова.  
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8. Мастер академске студије Филологија 
Кандидати који нису завршили Основне академске студије србистике полажу тест 

знања: 
            а) На модулу Српска и компаративна књижевност из области: Теорија 
књижевности, Историја српске књижевности, Општа и компаративна књижевност; 
            б)  На модулу Методика наставе језика и књижевности из области: Методика 
наставе књижевности, Теорија књижевности, Увод у методику наставе,  Методике 
наставе српског језика и Општа лингвистика. 
           в) На модулу спски језик полажу кандидати полажу тест знања из следећих 
области: Увод у општу лингвистику, Старословенски језик, Дијалектологија, Фонетика и 
Фонологија, Морфологија, Синтакса, Историја језика, и Историја књижевног језика. 

  г) На модулу књижевност и филм из следећих области: Теорија књижевности, 
Историја српске књижевности, Општа и компаративна књижевност. 
 9.Мастер академске студије англистике 
 Кандидати који нису завршили Основне академске студије англистике полажу тест 
знања енглеског језика на нивоу C1 Заједничког европског оквира за језике. Такође се 
вреднује усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат завршио 
и програма Мастер академских студија англистике са 10 бодова. 
 10. Мастер академске студије Руског језика и књижевности 

Кандидати који нису завршили Основне академске студије руског језика, полажу 
тест знања из следећих области: Фонологија руског језика, Морфологија руског језика,  
лексикологија руског језика, Синтакса руског језика,  Руска књижевност XVIII века,  
Руска књижевност XIX века,  Руска књижевност XX века, Савремена руска књижевност. 

11. Мастер академске студије Француског језика и књижевности 
Кандиати који нису завршили Основне академске студије француског језика и 

књижевности на неком од универзитета у Србији или иностранству  полажу  тест знања  
из следећих   области: 

 а) француски језик (фонетика и фонологија, морфосинтакса, синтакса просте и 
сложене реченице, фразеологија, традуктологија); 

 б) француска књижевност (општи преглед епоха и праваца од старофранцуске до 
савремене књижевности, велики аутори и њихова дела, истакнути поетски манифести); 

 в) дидактика француског језика (разумевање писаног текста). 

Литература за полагање пријемних и диференцијалних испита налази се на Сајту 
Факултета.  

Додатне информације могу се добити у Служби за наставу и студентска питања 
Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141. и на сајту 
Факултета – www.filfak.ni.ac.rs 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ: 
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе оригинална документа на увид и 

предају следећу документацију: 
  - пријавни лист (преузима се у Канцеларији за развој каријере и подршку 

студентима, канцеларија бр. 22 у приземљу Факултета) 
  - неоверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном 

образовању,  
- неоверену фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима, 
- очитану биометријску личну карту, 
- доказ о уплати накнаде за полагање диференцијалног испита (за кандидате који 

полажу диференцијални испит) у износу од 5.000,оо динара, текући рачун Факултета 
број 840-1818666-89 са позивом на број 742121028, 

- доказ о уплати накнаде за пријаву за упис на мастер академске студије у износу 
од 5.000,оо динара. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са 
позивом на број 742121028. 
 
 



На основу члана 57. Статута Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, Заједничког 

конкурса за упис студената у прву годину мастер академских студија за шк. 2019/2020. 

годину и Одлуке о спровођењу уписа на студијске програме на Грађевинско-

архитектонском факултету у Нишу, Факултет објављује 

 

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

за упис на мастер академске студије за шк. 2019/2020. годину 
 

Студијски програм ГРАЂЕВИНАРСТВО 

 

1. Буквић М. Марко          8,94 

2. Игњатовић З. Драган    8,45 

3. Ђокић В. Никола           8,19 

4. Алексић С. Ивана          8,10 

5. Јеротијевић Д. Душан   8,02 

6. Бадић И. Вахид              7,78 

7. Стефановић Б. Ненад    7,63 

8. Гарић Д. Никола            7,33 

9. Раденковић М. Раде       7,33 

10. Ђорђевић Д. Немања     7,14 

11. Јовановић Т. Стефан  6,74 
 

Право на упис студијског програма ГРАЂЕВИНАРСТВО имају кандидати са редним 

бројем од 1. до 11.  

 

 

Студијски програм ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА ОД 

ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА 
 

1. Симовић В. Милица       9,20 

2. Самарџић Р. Вујадин      9,05 

3. Илић С. Александра       8,45 

4. Ранчић Ђ. Стефан           8,32 

5. Николић М. Срђан          8,24 

6. Димитријевић Ј. Милан  7,90 

7. Ранђеловић С. Ненад       7,57 

8. Станковић Л. Бранимир  7,05 
 

Право на упис студијског програма ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА ОД 

ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА остварили су кандидати са редним бројем од 1. до 8. 

 

 

04.10.2019. год.        Комисија за упис 



На основу члана 57. Статута Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, Заједничког 

конкурса за упис студената у прву годину мастер академских студија за шк. 2019/2020. 

годину и Одлуке о спровођењу уписа на студијске програме на Грађевинско-

архитектонском факултету у Нишу, Факултет објављује 

 

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТА 
ДРУГИ УПИСНИ РОК 

за упис на мастер академске студије за шк. 2019/2020. годину 

Студијски програм ГРАЂЕВИНАРСТВО 

 

1. Савић Н. Војин         9,38 

2. Николић Г. Душан       8,52 

3. Икић Х. Селвер            7,76 

4. Брничанин И. Фарис    7,33 

5. Стајић С. Никола          7,18 

6. Николић М. Душан       7,14 

7. Новосел М. Срђан       6,71   
 

Право на упис студијског програма ГРАЂЕВИНАРСТВО имају кандидати са редним 

бројем од 1. до 7.  

 

Студијски програм ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА ОД 

ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА 
 

1. Смиљанић Б. Соња     9,63 

2. Ћирић Д. Ненад             9,00 

3. Панчић Д. Анђелина   8,67 

4. Петковић Д. Милица     8,56 

5. Трајковић Г. Милош     8,05 

6. Ђорђевић Д. Љубиша    8,00 

7. Костић М. Марија          7,94 

8. Глишић М. Милош        6,82 
 

Право на упис студијског програма ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА ОД 

ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА остварили су кандидати са редним бројем од 1. до 8. 

 

 

21.10.2019. год.        Комисија за упис 



На основу члана 57. Статута Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, Заједничког
конкурса за упис студената  у прву годину мастер академских студија за шк. 2019/2020.
годину и Одлуке о прерасподели за буџетске и самофинансирајуће студенте  за упис на
мастер  академске  студије  Грађевинско-архитектонског  факултета  у  Нишу  за  школску
2019/2020.годину, Факултет објављује

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТА

за упис на мастер академске студије за шк. 2019/2020. годину

Студијски програм ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА ОД ПРИРОДНИХ
КАТАСТРОФА

1. Ћирић Д. Ненад           9,00
2. Петковић Д. Милица   8,56
3. Илић С. Александра       8,45
4. Николић М. Срђан          8,24
5. Ђорђевић Д. Љубиша  8,00
6. Костић М. Марија        7,94
7. Димитријевић Ј. Милан  7,90
8. Станковић Л. Бранимир  7,05
9. Глишић М. Милош      6,82
10. Смиљанић Б. Соња   9,63
11. Симовић В. Милица       9,20
12. Самарџић Р. Вујадин      9,05
13. Панчић Д. Анђелина 8,67
14. Ранчић Ђ. Стефан           8,32
15. Трајковић Г. Милош   8,05
16. Ранђеловић С. Ненад       7,57

Право  на  упис  студијског  програма  ИНЖЕЊЕРСКИ  МЕНАЏМЕНТ  РИЗИКА  ОД
ПРИРОДНИХ  КАТАСТРОФА  остварили  су  кандидати  са  редним  бројем  од  1.  до  16.
Кандидати са редним бројем од 1. до 9. студираће као буџетски студенти, а кандидати под
редним бројем од 10. до 16. као самофинансирајући студенти.

НАПОМЕНА: Настава на студијском програму ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА
ОД  ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА почиње у понедељак 18.11.2019. године.  Студенти  су
дужни да редовно похађају наставу по објављеном распореду.

Ниш, 13.11.2019. КОМИСИЈА ЗА УПИС



 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  
О УПИСУ 

 
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА ОД 
ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА 

 ( ПРВИ УПИСНИ РОК)  
ЗА ШК. 2019/20 год. 

 
 Обавештавају се студенти Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу да је 
пријављивање за упис на МАСТЕР АКАДЕМСКИЕ СТУДИЈЕ  СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И МАСТЕР АКАДЕМСКИЕ СТУДИЈЕ  СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА ОД ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА почиње 
30.09.2019.год. и да ће трајати до 21.10.2019.год.  

  
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Број студената који се 

финансира из буџета 
Број самофинанс. 

студената 
УКУПНО 

Грађевинарство 50 30 80 

Инжењерски менаџмент ризика 
од природних катастрофа 

14 2 16 

УКУПНО 64 32 96 

 
МАС Грађевинарство могу да упишу кандидати који су стекли најмање 240 ЕСПБ бодова током 
претходног школовања из области Грађевинарства. 
МАС Инжењерски менаџмент ризика од природних катастрофа могу да упишу кандидати који 
су стекли најмање 240 ЕСПБ бодова током претходног школовања из неке од области 
образовно-научног поља техничко-технолошких наука. 
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину МАС Инжењерски менаџмент ризика од 
природних катастрофа не полажу пријемни испит, већ се редослед утврђује на основу 
просечне оцене и дужине студирања на основним академским студијама.  
Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на завршеном 
претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност ће 
имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво студија. Рангирање се врши на 
основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија и дужине студирања.  
 
Пријављивање се врши на шалтерима Службе за наст. и студ. питања у времену од 1000 – 1200. 
 

За пријаву је потребно следеће 

1. Копија Уверења о завршеним основним академским студијама (оригинал на увид) у 
обиму најмање 240 ЕСПБ. 

2. Копија личне карте (оригинал на увид) 

3. Признаница о уплати 2000,оо динара на жиро рачун Грађевинско-архитектонског 
факултета у Нишу, број 840-1746666-70  

 
 

НАПОМЕНА: Студенти су дужни да редовно похађају наставу по објављеном распореду.  
 
 
 11.09.2019. год.      ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА 



 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  
О УПИСУ 

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  
СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА ОД 

ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА 
 ( ДРУГИ УПИСНИ РОК)  

ЗА ШК. 2019/20 год. 
 

 Обавештавају се студенти Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу да је 
пријављивање за упис у ДРУГОМ уписном року на МАСТЕР АКАДЕМСКИЕ СТУДИЈЕ  
СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ГРАЂЕВИНАРСТВО И МАСТЕР АКАДЕМСКИЕ СТУДИЈЕ  
СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА ОД ПРИРОДНИХ 
КАТАСТРОФА почиње 14.10.2019.год. и да ће трајати до 17.10.2019.год.  
Број слободних места: 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Број студената који се 
финансира из буџета 

Број самофинанс. 
студената 

УКУПНО 

Грађевинарство 39 30 69 

Инжењерски менаџмент ризика 
од природних катастрофа 

6 2 8 

УКУПНО 45 32 77 

 
МАС Грађевинарство могу да упишу кандидати који су стекли најмање 240 ЕСПБ бодова 
током претходног школовања из области Грађевинарства. 
МАС Инжењерски менаџмент ризика од природних катастрофа могу да упишу кандидати 
који су стекли најмање 240 ЕСПБ бодова током претходног школовања из неке од области 
образовно-научног поља техничко-технолошких наука. 
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину МАС Инжењерски менаџмент ризика од 
природних катастрофа не полажу пријемни испит, већ се редослед утврђује на основу 
просечне оцене и дужине студирања на основним академским студијама.  
Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на завршеном 
претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност ће 
имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво студија. Рангирање се врши на 
основу опште просечне оцене остварене на претходном нивоу студија и дужине студирања.  
 
Пријављивање се врши на шалтерима Службе за наст. и студ. питања у времену од 1000 – 1200. 
 

За пријаву је потребно следеће 

1. Копија Уверења о завршеним основним академским студијама (оригинал на увид) у 
обиму најмање 240 ЕСПБ. 

2. Копија личне карте (оригинал на увид) 

3. Признаница о уплати 2000,оо динара на жиро рачун Грађевинско-архитектонског 
факултета у Нишу, број 840-1746666-70  

 
 

НАПОМЕНА: Студенти су дужни да редовно похађају наставу по објављеном распореду.  
 
 
 11.10.2019. год.      ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА 
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Конкурс Универзитета у Нишу за упис у прву годину
мастер академских студија школске 2018/2019.
године

Универзитет у Нишу објављује заједнички конкурс за упис студената у прву годину мастер академских
студија за школску 2018/2019. годину.

Први конкурсни рок трајаће од 1. до 26. октобра 2018. године.
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Текст конкурса погледајте овде. (/images/KONKURS-ZA-UPIS-Master-akademske-studije-skolske-2018-2019.pdf)

Објављено у  Упис (/novosti-i-dogadjaji/upis)

Таговано  #мастер студије (/novosti-i-dogadjaji/upis/tag/мастер%20студије)  #конкурси (/novosti-i-dogadjaji/upis/tag/конкурси)
#Универзитет (/novosti-i-dogadjaji/upis/tag/Универзитет)  #упис (/novosti-i-dogadjaji/upis/tag/упис)

назад на врх

Твитуј ДелиСвиђа ми се 13 Share

Универзитет

https://www.ni.ac.rs/
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/upis
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/vesti
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/dogadjaji-i-najave/cat.listevents/2018/10/21/-
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/alumni
https://www.ni.ac.rs/
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/itemlist
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/upis
https://www.ni.ac.rs/images/KONKURS-ZA-UPIS-Master-akademske-studije-skolske-2018-2019.pdf
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/upis
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/upis/tag/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/upis/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/upis/tag/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/upis/tag/%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%81
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.ni.ac.rs%2Fnovosti-i-dogadjaji%2Fupis%2Fkonkurs-univerziteta-u-nisu-za-upis-u-prvu-godinu-master-akademskih-studija-skolske-2018-2019-godine&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%83%20%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%B2%D1%83%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5%202018%2F2019.%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20-%20%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%83%20%D0%9D%D0%B8%D1%88%D1%83&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.ni.ac.rs%2Fnovosti-i-dogadjaji%2Fupis%2Fkonkurs-univerziteta-u-nisu-za-upis-u-prvu-godinu-master-akademskih-studija-skolske-2018-2019-godine&via=BowThemes
https://plus.google.com/share?app=110&url=https%3A%2F%2Fwww.ni.ac.rs%2Fnovosti-i-dogadjaji%2Fupis%2Fkonkurs-univerziteta-u-nisu-za-upis-u-prvu-godinu-master-akademskih-studija-skolske-2018-2019-godine
javascript:void(0);


10/21/2018 Конкурс Универзитета у Нишу за упис у прву годину мастер академских студија школске 2018/2019. године - Универзитет у Нишу

https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/upis/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-upis-u-prvu-godinu-master-akademskih-studija-skolske-2018-2019-godine 2/3

Реч ректора (/univerzitet/o-univerzitetu/rec-rektora) 
Руководство (/univerzitet/o-univerzitetu/rukovodstvo) 
Издаваштво (/univerzitet/o-univerzitetu/izdavastvo) 
Почасни доктори наука (/univerzitet/o-univerzitetu/p-c-sni-d-ri-univ-rzi) 
Емеритуси 
(/univerzitet/nastavnici/emeritusi)Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу 
(/univerzitet/centri-univerziteta/centar-za-naucna-istrazivanja)Библиотека "Никола Тесла" (/univerzitet/organizacione-
jedinice/univerzitetksa-biblioteka-nikola-tesla)

 (/univerzitet/otvorena-nauka/otvoreni-pristup)

Корисни линкови

Отворена учионица (http://asaotvorenaucionica.com/)  
Услови за пријављивање на конкурсе за мобилност студената (/saradnja/uslovi-za-prijavljivanje-na-konkurse)

 
Информатор о раду (/dokumenti/category/217-informator-o-radu)  
(/dokumenti/category/217-informator-o-radu)Гласник Универзитета 
(/dokumenti/glasnik-univerziteta)Преглед активности Универзитета (/dokumenti/pregled-aktivnosti-univerziteta) 
Конкурси Универзитета у Нишу 
(/dokumenti/konkursi-univerziteta-u-nisu)Преглед кандидата за избор у звања наставника
(http://ni.ac.rs/servisi/servisi-za-akademske-radnike/pregled-kandidata-za-izbor-u-zvanja-nastavnika) 
Јавне набавке (/dokumenti/javne-nabavke)  
------------------------------------------------------------ 
Посао на претраживачу послова Jooble (http://rs.jooble.org)

Алумни група

У циљу облежавања годишњице формирана је Алумни групу на LinkedIn -у која за циљ има да окупи све
алумнисте нашег Универзитета. Повежите се, размените сећања, искуства и подржите Ваш Универзитет. 
 
Придружите се нашој Алумни групи (https://www.linkedin.com/groups/Univerzitet-u-Ni%C5%A1u-Alumni-
6969507/about)

Контакт

Универзитет у Нишу 
Универзитетски трг 2, 18106 Ниш 
ел.пошта: uniuni@ni.ac.rs (mailto:uniuni@ni.ac.rs) 
 
тел: (+381)18 257970; 257956;  
факс: (+381)18 257950; 
 
Универзитет на друштвеним мрежама 
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 На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 
88/17), члана 126. И 133. Статута Универзитета у Нишу  («Гласник Универзитета у Нишу» број 8/17),  
члана 13. и 14.  Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу 
(«Гласник Универзитета у Нишу» број 6/2007 и 4/2011), Одлуке Владе Републике Србије 
о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија 
који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач Република 
Србија за школску 2018/2019. годину («Службени гласник РС» број 37/2018) и одлука Сената 
Универзитета у Нишу од 26.03.2018. године и 04.06.2018. године 
  

У Н И В Е Р З И Т Е Т  У  Н И Ш У 
О Б Ј А В Љ У Ј Е 

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС   
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 
 

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ    
 1.1. У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које jе 
завршило одговарајуће основне академске студије утврђене акредитованим студијским 
програмом и то: 

- на мастер академске студије које имају 60 ЕСПБ бодова, могу се уписати 
кандидати који су претходно остварили обим акредитованих основних академских 
студија од најмање 240 ЕСПБ бодова; 

- на мастер академске студије које имају 120 ЕСПБ бодова, могу се уписати 
кандидати који су претходно остварили обим акредитованих основних академских 
студија од најмање 180 ЕСПБ бодова. 
 1.2. Студијским програмом односно одлуком наставно-научног већа факултета 
утврђује се који су програми акредитованих основних академских студија одговарајући 
за наставак студија на одређеном студијском програму мастер академских студија. 

1.3. Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује 
се на основу опште просечне оцене остварене на акредитованим основним академским 
студијама и дужине студирања на  акредитованим основним академским студијама. 

1.4. Упис на мастер академске студије може се условити претходно положеним 
пријемним испитом, односно испитом за проверу склоности и способности у складу са 
општим актом факултета. 

1.5. Наставно-научно веће факултета прописује ближа мерила за утврђивање 
редоследа кандидата за упис у прву годину мастер академских студија. 

1.6. Учесник конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току 
спровођења овог конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета и 
Факултета или овим конкурсом, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на 
факултету. 

1.7. Приговор се подноси комисији за упис студената одговарајућег факултета, на чији 
предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

1.8. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року утврђеном у 
конкурсу, уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на 
коначној ранг листи. 
  1.9. Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као 
и домаћи држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави признату диплому о 
претходном образовању и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског 
језика односно енглеског језика ако се акредитовани мастер студијски програм реализује на 
енглеском језику, осим учесника конкурса држављана република бивше СФРЈ, као и доказ о 
здравственом осигурању.  

 2. БРОЈ СТУДЕНАТА И ШКОЛАРИНА 
 2.1. Број студената које ће факултети у саставу Универзитета у Нишу уписати у 
прву годину мастер академских студија одређен је овим конкурсом. 

2.2. Висину школарине утврђује сваки факултет. 
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3. КОНКУРСНИ РОКОВИ 

3.1. Први уписни рок 

 3.1.1. Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије обавиће се у 
периоду од 01.10.2018. године до 19.10.2018.  године.  

 3.1.2. Полагање пријемних испита, сачињавање и објављивање јединствене ранг 
листе, решавање приговора учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и 
упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије обавиће се 
у периоду од 22.10.2018. године до 26.10.2018. године. 

 
          3.1.3. Факултети објављују ранг листе пријављених кандидата на огласној табли и 
интернет страници факултета. За тачност података из ранг листе факултета одговоран је 
декан.  

3.1.4. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја 
утврђеног за упис.  

3.1.5. За непопуњена места у првом уписном року, факултети ће на огласним 
таблама и својим интернет страницама објавити обавештење о другом уписном року.  

 
3.2. Други уписни рок  

3.2.1. Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије обавиће се у 
периоду од 29.10.2018. године до 06.11.2018. године. 

3.2.2. Полагање пријемних испита, сачињавање и објављивање јединствене ранг 
листе, решавање приговора учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и 
упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије обавиће се 
у периоду од: 08.11.2018. до 15.11.2018. године. 

3.2.3. Факултети објављују ранг листе пријављених кандидата на интернет 
страници факултета. За тачност података из ранг листе факултета одговоран је декан.  

3.2.4. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја 
утврђеног за упис. 

 
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ 

4.1. Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс: 

- Фотокопија дипломе или уверења о завршеном претходном образовању; 

- Очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте 
(лична карта без чипа) 

-  Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у зависности од 
факултета. 

  Ближа обавештења о условима уписа и полагања пријемног испита налазе се на 
огласним таблама и интернет странама факултета Универзитета у Нишу. 
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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ  
Ул. Универзитетски Трг бр.2, 

Тел. 018/258-500, фах:018/257-950 
E-mail: uniuni@ni.ac.rs 

http://www. ni.ac.rs 
 
 

На студијски програм мастер академских студија Инжењерство иновација може се 
уписати 25 самофинасирајућих  студената: 

Студијски програм буџет самофинансирање укупно 
школарина 

домаћи странци 

Инжењерство иновација 0  25 25 100.000 3.000 € 

За упис на мастер академске студије студијског програма Инжењерство иновација, 
могу конкурисати лица са завршеним основним академским студијама у трајању од 
најмање четири године са најмање 240 ЕСПБ на неком од факултета из образовно 
научног поља техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких или природно-
математичких наука. 

Сви кандидати који желе да конкуришу за упис на мастер академске студије 
студијског програма Инжењерство иновација се пријављују на конкурс.  

Након истека рока за пријављивање кандидата за упис на мастер акдемске студије 
студијског програма Инжењерство иновација Комисија за упис, коју одређује Ректор 
Универзитета у Нишу, сачињава и објављује јединствену ранг листу  на основу успеха на 
претходном нивоу студија (80 поена) и дужине трајања студија (20 поена). Учесник 
конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току спровођења овог 
конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом Универзитета или овим 
конкурсом, у року од 36 сати од објављивања јединствене ранг листе. Приговор се подноси 
Комисији за упис студената на чији предлог Ректор Универзитета у Нишу доноси решење по 
приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у року утврђеном у конкурсу, 
уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на коначној ранг 
листи. 

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећа документа: 
 Пријавни лист 
 Фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању, 
 Додатак дипломи или уверење о положеним испитима 
 Очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте 

(лична карта без чипа) 

За све додатне информације заинтересовани кандидати могу се обратити 
Универзитету у Нишу, Служби за наставу и образовање, канцеларија број 18, тел. 
018/258-500 или на емаил: milovancevic@masfak.ni.ac.rs , milica@ni.ac.rs , rastkop@ni.ac.rs. 

Заинтересовани кандидати подносе пријаву на конкурс у пероду од 01.10.2018. 
године до 19.10.2018. године на Универзитету у Нишу, Служби за наставу и образовање, 
канцеларија 18 у периоду од 11 до 14h. 

Јединствена ранг листа биће објављена 22.10.2017. године до 15. часова. 
Кандидати имају право жалбе на објављену јединствену ранг листу до 24. октобра 2018. 
године до 12 сати. Коначна листа кандидата који су стекли право уписа на мастер 
академске студије Инжењерство иновација биће објављена 25. октобра 2018. године до 
12 часова. 

Упис кандидата који су стекли право на упис на мастер академске студије 
студијског програма Инжењерство иновација обавиће се 26. октобра 2018. године у 
периоду од 11 до 14 часова. 
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Документа потребна за упис на мастер академске студије студијског програма 
Инжењерство иновација: 

 Индекс 
 Оверене фотокопије дипломе или уверења о завршеном претходном образовању, 
 Две фотографије формата 4.5 х 3.5 cm 

Подношење примедби и њихово решавање врши се у стриктно одређеним 
временским терминима. Скреће се пажња кандидатима да се строго придржавају 
наведених рокова, јер се неблаговремено поднете примедбе неће уважавати.  
 

Упис страних држављана 
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и 

домаћи држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави нострификовану диплому 
о претходном образовању и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског 
језика у складу са Статутом Универзитета, осим учесници конкурса држављани из република 
бивше СФРЈ, као и доказ о здравственом осигурању. Страни држављанин плаћа школарину у 
току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним 
споразумом универзитета није другачије одређено. Страни држављанин и држављанин 
Србије који је завршио претходно образовање у иностранству, може условно да  се 
упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске 
односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис. У 
случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране јавне 
исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће 
се да условни упис није ни извршен.     

 
 
 

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Ул. Александра Медведева 14, 

тел. 018/588-212, 588-215, 588-277, 588-230, 588-202, фаx:588-202 
E-mail: gaf@ni.ac.rs 

http://www.gaf.ni.ac.rs 
 

 
Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу ће у школској 2018/2019. години на 

студијским програмима мастер академских студија уписати следећи број студената: 
 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ Број студената који се 
финансира из буџета 

Број самофинанс. 
студената УКУПНО 

Грађевинарство 64 32 96 
УКУПНО 64 32 96 

 
 
 Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 70.000 динара. 
 Висина школарине за студенте стране држављане износи 1.500€ у динарској 
противвредности на дан уплате. 
 Ближа обавештења о условима уписа можете наћи на огласној табли и сајту 
Факултета. 
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Ниш, Трг Краља Александра Ујединитеља бр. 11 

Телефон: 018/528-667: факс: 018/4523-859, 018-4523-268 
E-mail:   master@eknfak.ni.ac.rs 

http://www.eknfak.ni.ac.rs 
 

 
Економски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије 245 студената, од 

којих 205 плаћа школарину, а 40 се финансира из буџета Републике Србије. 
 

Студенти на мастер академским студијама уписују студијски програм ЕКОНОМИЈА, 
односно један од следећих седам модула: 

 Општа економија (35 студената) 
 Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање (35 студената) 
 Финансије, банкарство и осигурање (35 студената) 
 Менаџмент предузећа (35 студената) 
 Маркетинг (35 студената) 
 Међународни менаџмент (35 студената) 
 Менаџмент у туризму (35 студената) 

 
Школарина за школску 2018/2019. годину износи 100.000,00 динара, уз могућност 

плаћања у више рата. Уплате извршити на жиро рачун факултета 840-1683666-17. 
Школарина за стране држављане износи 2.500€. 

На мастер академске студије могу се уписати: 
 лица која су завршила основне академске студије на економском факултету и 

остварила 240 ЕСПБ бодова као и лица која су завршила основне студије на 
економском факултету по прописима који су важили до ступања на снагу Закона 
о високом образовању, 

 лица која су завршила основне академске студије на неекономским 
факултетима и остварила 240 ЕСПБ бодова, под условом да положе пријемни 
испит, 

 лица која су завршила основне студије на неекономским факултетима, по 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, 
под условом да положе пријемни испит. 

Страни држављанин може да се упише на Студијски програм под истим условима 
као и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о 
завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и ако је 
здравствено осигуран. 

Ближи критеријуми за рангирање кандидата и листа предмета који се полажу на 
пријемном испиту дати су у Правилнику о упису студената на мастер академске студије 
Економског факултета у Нишу (доступан у служби за мастер студије Факултета и на сајту 
Факултета:  http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/Master-studije.php ) 

Потребна документација уз пријаву:  
 Фотокопија дипломе/уверења о завршеном претходном образовању,  
 Очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте 

(лична карта без чипа), подноси се на увид, 
 Пријавни лист који се купује у књижари Економског факултета, 
 Доказ о уплати накнаде на име пријаве на конкурс и рангирања за упис у 

износу од 2.000 динара,  
 Кандидати који полажу пријемни испит плаћају накнаду од 7.000,00 динара на 

име полагања пријемног испита (3.500 динара по предмету).  
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Конкурсни рокови: 
Пријављивање на Конкурс за упис на мастер академске студије обавиће се у 

периоду од 01.10.2018. године до 19.10.2018. године. 

Пријемни испит одржаће се 19.10.2018. године у 17.00 часова. 

Сачињавање и објављивање јединствене ранг листе, решавање приговора 
учесника конкурса, објављивање коначне ранг листе, као и упис кандидата који су 
стекли право да се упишу на мастер академске студије обавиће се у периоду од 
22.10.2018. до 26.10.2018. године. Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи 
рангиран у оквиру броја утврђеног за упис. 

Ближа обавештења о термину уписа и потребној документацији биће дата 
приликом објављивања ранг листе за упис на интернет презентацији Факултета и 
огласним таблама Факултета.  

Све евентуалне исправке конкурса биће објављене на огласној табли Факултета и 
на интернет презентацији Факултета и Универзитета у Нишу. 

За непопуњена места у првом уписном року, Факултет ће на интернет презентацији 
и огласним таблама објавити други уписни рок. 

 
 

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
18000 Ниш, Александра Медведева 14 

Тел. 018/529-105, 529-623, 
E-mail: efinfo@elfak.ni.ac.rs 

http://www.elfak.ni.ac.rs 
 

Електронски факултет у Нишу уписује на мастер академске студије (једногодишње 
студије) школске 2018/2019. године 270 студената који се финансирају из буџета 
Републике Србије (према Одлуци Владе Републике Србије о броју студената за упис у 
прву годину мастер академских студија школске 2018/2019. године (Службени гласник 
РС број 37/18) и 82 самофинансирајућа студента сагласно актима Универзитета у Нишу и 
Факултета, на следећим акредитованим студијским програмима: 

 

Студијски програм број студената из 
буџета РС 

Број самофинансирајућих 
студената Укупно 

Електроенергетика 50 14 64 
Електроника и микросистеми 45 19 64 
Рачунарство и информатика 90 6 96 
Телекомуникације 35 29 64 
Управљање системима 50 14 64 
УКУПНО 270 82 352 

 

 На мастер академске студије може се уписати лице које има: 
 завршене одговарајуће акредитоване основнe академскe студијe у земљи и 

иностранству остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова; 
 завршене одговарајуће основне студије за стицање VII-1 степен стручне спреме 

према прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о високом 
образовању на Електронском или сродним факултетима. 

 Кандидати чије претходно завршене студије нису у потпуности одговарајуће 
студијском програму мастер академских студија за који конкуришу, могу се уписати 
уколико испуњавају услове и на начин предвиђен Правилником о мастер академским 
студијама Електронског факултета у Нишу. 

Редослед кандидата се утврђује на основу критеријума дефинисаних Правилником 
о мастер академским студијама Електронског факултета у Нишу. 
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Лица заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом 
документацијом: 

- Фотокопија дипломе или уверења о дипломирању,  
- уверење о положеним испитима и 
- очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична 

карта без чипа). 
 Школарина на свим студијским програмима за самофинансирајуће студенте 
држављане Републике Србије износи 89.000,00 динара, а за студенте стране држављане 
2.000€.  
 Додатне информације могу се добити у Служби за студентска питања, телефон: 
018/529-623 и на интернет страници Факултета www.elfak.ni.ac.rs или на E-mail: 
efinfo@elfak.ni.ac.rs. 
 

 
 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
18000 Ниш, Александра Медведева 14 

Телефон: 018/588-228 и 500-673 
http://www.masfak.ni.ac.rs 

 
I 

 Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  
студијски програм Енергетика и процесна техника, школске 2018/2019. године: 

- 18  студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, 
- 6 самофинансирајућих студената. 
Студијски програм мастер академских студија Енергетика и процесна техника 

вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe 
сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског 
назива Мастер инжењер машинства – Енергетика и процесна техника. У међународним 
односима ова титула одговара титули Master in Mechanical Engineering (M.M.Eng.). У 
Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив студијског програма. 

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске 
студије. 
 На студијски програм Енергетика и процесна техника мастер академских студија 
могу се уписати: 

 кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на 
неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких 
или природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ 
на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-
технолошких или природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или 
петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или 
природно-математичких наука завршеним по правилима која су важила пре 
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/2005...87/2016). 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Енергетика и 
процесна техника мастер академских студија не полажу пријемни испит, већ се редослед 
утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним академским 
студијама.  

Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на 
завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну 
оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво 
студија. 
 Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара. 
 Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00€ . 
 Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара. 



 

 8

II 

 Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  
студијски програм Производно-информационе технологије, школске 2018/2019.  
године: 

- 18  студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, 
- 6 самофинансирајућих студената. 

Студијски програм мастер академских студија Производно-информационе 
технологије вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa 
чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe 
академског назива Мастер инжењер машинства – Производно-информационе 
технологије. У међународним односима ова титула одговара титули Master in Mechanical 
Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломи, уз титулу, обавезно се додаје и назив 
студијског програма. 

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске 
студије. 

На студијски програм Производно-информационе технологије мастер академских 
студија могу се уписати: 

 кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на 
неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких 
или природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ 
на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-
технолошких или природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или 
петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или 
природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре 
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/2005...87/2016). 

 Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Производно-
информационе технологије мастер академских студија не полажу пријемни испит, већ се 
редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним 
академским студијама. Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном 
оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту 
просечну оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни 
ниво студија. 

 Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара. 

 Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00€ . 

 Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара. 
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III 
 

 Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  
студијски програм Машинске конструкције, развој и инжењеринг, школске 
2018/2019. године: 

- 18  студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, 
- 6 самофинансирајућих студената. 

Студијски програм мастер академских студија Машинске конструкције, развој и 
инжењеринг вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa 
чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe 
академског назива Мастер инжењер машинства – Машинске конструкције, развој и 
инжењеринг. У међународним односима ова титула одговара титули Master in Mechanical 
Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив 
студијског програма. 

 Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске 
студије. 

На студијски програм Машинске конструкције, развој и инжењеринг мастер 
академских студија могу се уписати: 

 кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на 
неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких 
или природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ 
на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-
технолошких или природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или 
петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или 
природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре 
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/2005...87/2016). 

 Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Машинске 
конструкције, развој и инжењеринг мастер академских студија не полажу пријемни 
испит, већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на 
основним академским студијама.  

Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на 
завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну 
оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво 
студија. 

 Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара. 

 Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00€ . 

 Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара. 
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IV 
  

 Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  
студијски програм Мехатроника и управљање, школске 2018/2019. године: 

- 18  студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, 
- 6 самофинансирајућих студената. 

Студијски програм мастер академских студија Мехатроника и управљање вреди 60 
ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм 
oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Мастер 
инжењер машинства – Мехатроника и управљање. У међународним односима ова титула 
одговара титули Master in Mechanical Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломе, уз 
титулу, обавезно се додаје и назив студијског програма. 

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске 
студије. 

 На студијски програм Мехатроника и управљање мастер академских студија могу 
се уписати: 

 кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на 
неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких 
или природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ 
на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-
технолошких или природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или 
петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или 
природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре 
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/2005...87/2016). 

 Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Мехатроника 
и управљање мастер академских студија не полажу пријемни испит, већ се редослед 
утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним академским 
студијама. Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на 
завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну 
оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво 
студија. 

 Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара. 
 Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00€ . 
 Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара. 

 
V 
 

 Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  
студијски програм Саобраћајно машинство, транспорт и логистика, школске 
2018/2019. године: 

- 18  студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, 
- 6 самофинансирајућих студената. 

Студијски програм мастер академских студија Саобраћајно машинство, транспорт и 
логистика вреди 60 ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим 
сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe 
академског назива Мастер инжењер машинства – Саобраћајно машинство, транспорт и 
логистика.  
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У међународним односима ова титула одговара титули Master in Mechanical 
Engineering (M.M.Eng.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив 
студијског програма. 

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске 
студије. 

 На студијски програм Саобраћајно машинство, транспорт и логистика мастер 
академских студија могу се уписати: 

 кандидати са већ завршеним мастер академским студијама од 300 ЕСПБ на 
неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-технолошких 
или природно-математичких наука, 

 кандидати са завршеним основним академским студијама са најмање 240 ЕСПБ 
на неком од сродних факултета из образовно-научног поља техничко-
технолошких или природно-математичких наука, 

    кандидати са завршеним сродним факултетом у четворогодишњем или 
петогодишњем трајању из образовно-научног поља техничко-технолошких или 
природно-математичких наука, завршеним по правилима која су важила пре 
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 
76/2005...87/2016). 
 

 Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студијског програма Саобраћајно 
машинство, транспорт и логистика мастер академских студија не полажу пријемни испит, 
већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на основним 
академским студијама.  

 
Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на 

завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну 
оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво 
студија. 

 Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  45.000,00 динара. 
 Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00€ . 

 Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 2.000,00 динара. 
 

VI 
 

 Машински факултет у Нишу уписаће у прву годину мастер академских студија,  
студијски програм Инжењерски менаџмент, школске 2018/2019. године: 

- 60 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, 
- 68 самофинансирајућих студената. 

Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент, који се 
реализује у оквиру пет модула: 

- Енергетски менаџмент,  
 - Индустријски менаџмент, 
 - Менаџмент у транспорту и логистици, 
 - Међународни пројектни менаџмент и предузетништво, 
 - Менаџмент иновацијама и развојем производа 

 Максимални број студената који се могу уписати на једном модулу је 26.   

Студијски програм мастер академских студија Инжењерски менаџмент вреди 60 
ЕСПБ бодова, састављен је из oбaвeзних и избoрних прeдмeтa чијим сe сaвлaдaвaњeм 
oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa и вeштинe зa стицaњe академског назива Мастер 
инжењер менаџмента.  
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У међународним односима ова титула одговара титули Master in Engineering 
Management (M.Eng.Mgmt.). У Додатку дипломе, уз титулу, обавезно се додаје и назив 
модула. 

Завршетком мастер академских студија студенти могу уписати докторске академске 
студије. 

Право уписа у прву годину мастер академских студија студијског програма 
Инжењерски менаџмент имају лица са завршеним основним академским студијама са 
најмање 240 ЕСПБ на неком од факултета из образовно-научног поља техничко-
технолошких, друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука, односно 
лица са завршеним факултетом из образовно-научног поља техничко-технолошких, 
друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука у четворогодишњем или 
петогодишњем трајању по правилима која су важила пре ступања на снагу Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/2005...87/2016). 

 Мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на студијски програм мастер 
академских студија Инжењерски менаџмент су: 

- успех на претходном нивоу студија (максимално 30 поена), 
- дужина трајања студија (максимално 10 поена), 
- успех на класификационом испиту из области Математика у инжењерском 

менаџменту (максимално 12 поена), 
- успех на класификационом испиту из области Пословна статистика (максимално 

12 поена), 
- успех на класификационом испиту из области Увод у менаџмент (максимално 18 

поена), 
- успех на класификационом испиту из области Стратегијски менаџмент 

(максимално 18 поена). 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину мастер академских студија 
полажу класификациони испит два дана, и то:  

- првог дана из области Инжењерске математике и Пословне статистике у трајању 
од два сата, 

- другог дана из области Увод у менаџмент и Стратегијског менаџмент у трајању 
од два сата. 
 
 Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи  60.000,00 динара. 
 Висина школарине за студенте страног држављанства износи  2.000,00€ . 
 Кандидати који се пријављују на конкурс плаћају накнаду од 5.000,00 динара. 

 
VII 

 
Општи услови конкурса и термини 
 

 Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећа документа: 
 пријавни лист (добија се на Факултету), 
 оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању, 
 додатак дипломе или уверење о положеним испитима, 
 формулар очитане електронске личне картe, 
 доказ о извршеној уплати накнаде за пријаву на конкурс (на текући рачун 
Факултета број 840-1745666-63). 

 Све потребне информације могу се добити у Одсеку за наставна и студентска 
питања Факултета (телефони: 018/500-673, 018/500-773 и 018/500-620). 

Пријава на Конкурс је од 01.10.2018. до 19.10.2018. године на шалтеру Одсека за 
наставна и студентска питања, у периоду од 11-13 часова. 
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Пријемни испит (за кандидате који конкуришу за упис на студијски програм 
Инжењерски менаџмент) ће се обавити по следећој динамици: 

- прве две области (Инжењерска математика и Пословна статистика) у суботу, 
20.10.2018. са почетком од 10 часова; 

- друге две области (Увод у менаџмент и Стратегијски менаџмент) у петак, 
19.10.2018. са почетком од 15 часова. 
 Прелиминарна ранг листа ће бити објављена 20.10.2018. године. 
 Учесник Конкурса може поднети приговор у вези са радњама и поступцима у току 
спровођења овог Конкурса за које сматра да нису у складу са Законом, Статутом 
Универзитета и Факултета или овим Конкурсом, у року од 24 сати од објављивања 
јединствене ранг листе на Факултету. 

Приговор се подноси Комисији за упис студената Факултета, на чији предлог декан 
доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 
 Коначна ранг листа ће бити објављена 24.10.2018. године. 
 Упис ће се обавити 25.10.2018. и 26.10.2018. године на шалтеру Одсека за 
наставна и студентска питања у периоду од 11-13 часова. 
 Уколико на неком од студијских програма мастер академских студија на 
Машинском факултету у Нишу у школској 2018/19. године не буду попуњен број 
студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије, могућа је 
прерасподела броја студената чије се образовање финансира из буџета Републике 
Србије на остале студијске програме мастер академских студија Машинског факултета у 
Нишу, и то до укупног броја од 150 студената на основу Одлуке Владе Републике Србије 
број 612-4161/2018 од 10. маја 2018. године. 

 
 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ 
Врање, Партизанска 14; 
 тел.017/422-962, 21-633 

  www.ucfaк.ni.ac.rs 
   

Универзитет у Нишу, Педагошки факултет у Врању на мастер академске студије за 
школску 2018/2019. годину уписује 128 студената, и то:  

           Студијски програм – мастер учитељ (60 ЕСПБ) 
 35  студената на терет буџета 
 65  самофинансирајућа студента 

Студијски програм – мастер васпитач (60 ЕСПБ) 
 5  студената на терет буџета 
 23  самофинансирајућа студента 

 Мастер академске студије може уписати лице које је завршило одговарајуће 
основне академске студије, тј. студије из области друштвено-хуманистичких наука 
наставничког смера на којима је остварило најмање 240 ЕСПБ бодова, као и лице које је 
стекло високо образовање по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању. 
 Страни држављани имају право уписа на Студијски програм  као и домаћи 
држављани,  под условима прописани заједничким  конкурсом за  упис страних 
држављана на државне факултете. 
 Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу 
опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на 
основним студијама.  

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 80.000,00 динара (могућност 
плаћања у више рата), а за стране држављане 1500€. 

Упис на мастер академске студије спроводи се у складу са Заједничким конкурсом 
Универзитета у Нишу и Правилником о упису Педагошког факултета у Врању, који је 
објављен на интернет страници Факултета. 
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 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Ниш, Трг Краља Александра 11 

тел. 018/ 500-215, 500-221, 500-203, телефакс 4523-747; 
E-mail: pravni@prafak.ni.ac.rs 
http://www.prafak.ni.ac.rs  

 
I 

 

 Правни факултет Универзитета у Нишу,у школској 2018/2019. години, у прву 
годину мастер академских студија уписује: 
 

А) на Студијски програм мастер академских студија права, ради стицања стручног 
називa мастер правник, укупно 100 студенaта, и то: 

 - 25 студената који се финансирају из буџета, и 
 - 75 студената који плаћају школарину. 

 Приликом конкурисања за овај студијски програм, кандидати се опредељује 
заједну од следећих ужих научних области: 

1. Правнотеоријскa научна област; 
2. Јавноправна научна област; 
3. Кривичноправна научна област; 
4. Грађанскоправна научна област; 
5. Трговинскоправна научна област; 
6. Међународноправна научна област; 
7. Правноисторијска научна област; 
8. Правноекономска научна област. 

 
 Студијски програм мастер академских студија права доступан је на интернет 

страници Факултета: http://www.prafak.ni.ac.rs/files/studije/Studijski-program-master-
studija-prava-iz-2013-opsti.pdf 

 
Б) на Студијски програм мастер академских студија права - унутрашњи послови, 

ради стицања стручног називa мастер правник унутрашњих послова, укупно 50 
студенaта, и то: 

-10 студената који се финансирају из буџета, и 
-40 студената који плаћају школарину. 

 
 Студијски програм мастер академских студија права – унутрашњи пословидоступан 
је на интернет страници Факултета:http://www.prafak.ni.ac.rs/files/studije/Studijski-
program-master-studija-prava-iz-2013.-SUP.pdf 

 
II 

 

Мастер академске студије на Правном факултету Универзитета у Нишу може 
уписати лице које је завршило: 

 одговарајуће акредитоване основне академске студије права или четворогодишње 
студије права на акредитованој високошколској установи (и остварило 240 ЕСПБ)  

 акредитоване основне студије права или четворогодишње студије права (VII1 
степен стручне спреме) према прописима који су важили пре ступања на снагу 
Закона о високом образовању; 

 акредитоване основне академске студије права или четворогодишње студије права 
на другим универзитетима у иностранству уз претходну нострификацију дипломе, 

 акредитоване основне студије (240 ЕСПБ) или четворогодишње студије (VII1 
степен стручне спреме) у сродној области у оквиру поља друштвено-
хуманистичких наука.  
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Одговарајућим за упис на мастер академске студије права сматрају се 
акредитовани студијски програми основних (академских) студија права, као и раније 
четворогодишње студије права (VII1 степен стручне спреме) које се у довољној мери по 
садржини и обиму подударају са студијским програмом основних (академских) студија 
права, односно ранијим четворогодишњим студијама права на Факултету. Подудуарност и 
комплементарност студијских програма утврђује Комисија за доктoрске и мастер студије, 
на предлог одговарајуће катедре. Кандидати који су завршили акредитоване студијске 
програме који се не сматрају одговарајућим, пре уписа на мастер академске студије на 
Факултету морају положити претходни допунски испит.  

Кандидати који су завршили акредитоване основне студије у сродној области у 
оквиру поља друштвено-хуманистичких науке могу се уписати на мастер академске 
студије без додатних услова и то на следећи начин: 

Завршен факултет /смер (модул, 
група) 

Студијски програм и ужа научна област (смер, 
група) која се уписиује на Правном факултети 

Криминалистичка полицијска 
академија/сви смерови 

МАС-унутрашњи послови 
МАС-општи смер/кривичноправна научна област 

Факултет безбедности/сви смерови МАС-унутрашњи послови 
МАС-општи смер/кривичноправна научна област 
МАС-општи смер/ужа јавноправна научна област 

Факултет политичких 
наука/међународни смер 
(одељење за међународне односе) 

МАС-општи смер/међународноправна научна 
област 
МАС-општи смер/ужа јавноправна научна област 
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска научна 
област 

Факултет политичких 
наука/политиколошко одељење 

МАС-општи смер/ужа јавноправна научна област 
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска научна 
област 

Факултет политичких 
наука/Одељење за социјалну 
политику и социјални рад 
Филозофски факултет/основне 
академске студије социјалне 
политике и социјалног рада 

МАС-општи смер/ужа јавноправна научна област 
МАС-општи смер/кривичноправна научна област 
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска научна 
област 

Филозофски факултет-група за 
социологију и група за 
филозофију 

МАС-општи смер/ужа правнотеоријска научна 
област 

Филозофски факултет-група за 
историју 

МАС-општи смер/ужа правноисторијска научна 
област 

Филозофски факултет-основне 
академске студије новинарства, 
основне академске студије 
комуницирања и односа са 
јавношћу 

МАС-општи смер/ужа јавноправна научна област 
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска научна 
област 

Факултет за специјалну едукацији 
и рехабилитацију 
(смер:превенција и третман 
поремећаја понашања) 

МАС-унутрашњи послови 
МАС-општи смер/кривичноправна научна област 

Економски факултет МАС-општи смер/ужа правноекономска научна 
област 
МАС-општи смер/ужа трговинскоправна научна 
област 
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска научна 
област 

Пољопривредни факултет (одсек: 
Агроекономски) 

МАС-општи смер/ужа правноекономска научна 
област 
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Православнo богослoвски 
факултет 

МАС-општи смер/ужа правноисторијска научна 
област, ужа јавноправна научна област, ужа 
правнотеоријска научна област 

Војна академија МАС-општи смер/ужа јавноправна научна област 
МАС-општи смер/ужа правнотеоријска научна 
област 

 
Наведени кандидати имају обавезу полагања претходног допунског испита уколико 

се определе за модуле на којима није утврђена директна проходност.  

Детаљни услови уписа уређени су општим актима Правног факултета Универзитета 
у Нишу, и то Правилником о мастер академским студијама права и Одлуком о 
прецизирању услова за упис на мастер академске студије права (бр.01-1739/170 од 
15.09.2017.): 

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/master/preciziranje-uslova-master-15sep2017.pdf 

III 

На мастер академске студије може се уписати и страни држављанин, уз прилагање 
уверења о држављанству, под истим условима као и домаћи држављанин, уз обавезу 
плаћања школарине, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом 
Универзитета није другачије одређено. Упис лица које је завршило претходно 
образовање или део образовања у иностранству спровешће се након спроведеног 
поступка признавања стране високошколске исправе, у складу са одредбама закона и 
општих аката Универзитета у Нишу и Правног факултета.  

IV 

Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси документа у оригиналу или 
фотокопије уз увид оригиналних докумената, и то: 

a) Пријаву на конкурс (образац преузети са сајта Факултета); 
б) Фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању и 
додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима; 
в) Очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична 
карта без чипа); 
г) Доказ о уплати накнаде од 3.000,00 динара за административне трошкове уписа 
(уплата на жирорачун Факултета: 840-1734666-83). 

V 
Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу 

опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на тим 
студијама. Кандидат по основу висине опште просечне оцене и дужине студирања укупно 
може остварити највише 100 поена. Поени по основу висине опште просечне оцене 
израчунавају се тако што се општа просечна оцена помножи коефицијентом 9. Поени по 
основу дужине студирања израчунавају се тако што се број месеци који Закон о високом 
образовању предвиђа за редовну реализацију тог студијског програма (без 
апсолвентског стажа) подели бројем започетих месеци студирања и добијени количник 
помножи бројем 10. 

Код кандидата који су полагали претходни допунски испит и имају једнак број 
поена на ранг листи, предност имају кандидати који су остварли већи број поена на 
претходном допунском испиту. 

 

VI 
Пријављивање на конкурс и упис на мастер академске студије права врши се у 

року утврђеном Заједничким конкурсом Универзитета у Нишу за упис студената у прву 
годину мастер академских студија за школску 2018/2019. годину.  
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Након окончања рока за пријављивање, Факултет утврђује прелиминарну ранг 
листу кандидата који испуњавају услове за упис, са означењем укупног броја бодова. 
Учесник конкурса може поднети приговор на своје место на ранг листи у року од 36 сати 
од објављивањапрелиминарне ранг листе. Приговор се подноси Комисији за докторске и 
мастер студије, на чији предлог декан доносирешење по приговору у року од 24 сата од 
пријема приговора. 

VII 
Школарина за самофинансирајуће студенте који имају држављанство Републике 

Србије износи 105.000,00 динара, уз могућност плаћања у више рата; за стране 
држављане школарина износи 1200,00 евра у динарској противвредности, по средњем 
курсу Народне банке Србије. 

 
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Ниш, Вишеградска бр. 33,  
телефони 018/533-015 

Е-маил:pmfinfo@pmf.ni.ac.rs 
www.pmf.ni.ac.rs 

 
Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину мастер академских 

студија школске 2018/2019. године 160 студената чије ће се образовање финансирати из 
буџета, и 123 самофинансирајућих студената за студијске програме и у броју како следи: 

Студијски програм Буџет Самофинансирање 

Математика 32 22 
Рачунарске науке 17 37 
Физика 15 12 
Хемија 12 8 
Примењена хемија 12 8 
Биологија 18 9 
Екологија и заштита 
природе 18 9 

Географија 18 9 
Туризам 18 9 
УКУПНО 160 123 

За упис у прву годину мастер академских студија  може се пријавити лице које је 
завршило одговарајуће основне академске студије са остварених најмање 180 ЕСПБ 
бодова.  

Рангирање пријављених кандидата се врши према одговарајућим актима 
Природно-математичког факултета. 

 Висина школарине за самофинансирајуће студенте (60 ЕСПБ)  износи 75.000 
динара. 

Студенти који се сами финансирају могу платити школарину у једнократном износу 
приликом уписа,  или у ратама у складу са Уговором који ће потписати са Факултетом.    
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ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ  
Лесковац, Булевар ослобођења 124,  
Централа 016/247-203,  242-560,  246-001  

  Е-маил: tehfak@ni.ac.rs   http://tehfin.tehfak.ni.ac.rs 
 
Технолошки факултет у Лесковцу уписује у прву годину мастер академских студија 

у школској 2017/2018. годину укупно 48 студената: 
 

 А. 32 студента која се финансирају из буџета РС на следећим студијским 
програмима: 

 Хемијске технологије                16 студената 
 Прехрамбена технологија и биотехнологија    8 студената 
 Текстилне технологије        8 студената 

 
 Б.  16 самофинансирајућих студената на студијском програму: Управљање 
материјалним и енергетским токовима (Material and energy flows management)
      

Студијски програм је акредитован за студије на српском и енглеском језику. 
Настава се одвија и на енглеском језику. 

Пријављивање на конкурс за упис од 01.10. до 19.10.2018. године од 9-13 сати 
Oбјављивање прелиминарне ранг листе 22.10.2018. године у 11 сати 
Објављивање коначне ранг листе 24.10.2018. године у 9 сати 
Упис кандидата који су стекли право да се упишу на мастер академске студије је 

од 24.10.2018. године до 26.10.2018. године од 10 - 13 сати. 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило 
основне академске студије и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова на Технолошком 
факултету у Лесковцу, и то: 
 - на студијски програм Хемијске технологије могу се уписати студенти који су на 
основним академским студијама завршили студијски програм Хемијске технологије, 
 - на студијски програм Прехрамбенa технологијa и биотехнологија могу се уписати 
студенти који су на основним академским студијама завршили студијски програм 
Прехрамбенa технологијa и биотехнологија, и 
 - на студијски програм Текстилнe технологије могу се уписати студенти који су на 
основним академским студијама завршили студијски програм Текстилне технологије, 

- на студијски програм Управљање материјалним и енергетским токовима (Material 
and energy flows management) могу се уписати студенти који су на основним академским 
студијама завршили студијски програм Хемијске технологије или Прехрамбенa 
технологијa и биотехнологија или Текстилне технологије и познају енглески језик. 

 За упис судената, на свим студијским програмима, до потребног броја за које је 
Факултет акредитован, најпре се рангирају студенти који су завршили наведене 
студијске програме. Уколико је број пријављених кандидата мањи од броја за које је 
Факултет акредитован, за преостала места могу конкурисати кандидати који су завршили 
одговарајуће, односно сродне студијске програме и остварили најмање 240 ЕСПБ бодова. 
Наставно-научно веће Факултета, на предлог Комисије за наставу, утврђује који су 
студијски програми одговарајући, односно сродни за наставак студија на одређеном 
студијском програму. 
 Редослед кандидата за упис на прву годину мастер академских студија утврђује се 
на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања 
на основним студијама. 
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Број остварених бодова израчунава се на следећи начин:  

     дужина трајања претходних студија изражена у месецима 
Број бодова = --------------------------------------------------------------------- x просечна               
оцена 
  

Дужина студирања кандидата изражена у месецима, дужина трајања студија, 
односно студирања, као и просечна оцена, рачунају се заокруживањем на две децимале. 

 У прву годину мастер академских студија може се уписати и лице које је завршило 
одговарајуће, односно сродне студијске програме основних академских студија и 
остварило најмање 180 ЕСПБ бодова, уз накнадно савладавање садржаја, односно 
предмета одговарајућих студијских програма првог степена академских студија у обиму 
од најмање 60 ЕСПБ бодова.  

Веће Факултета, на предлог Комисије за наставу, утврђује који су студијски 
програми одговарајући, односно сродни за наставак студија на одређеном студијском 
програму, као и предмете, односно допунске програмске садржаје које морају савладати 
студенти у случајевима када студијски програми нису одговарајући, односно немају 240 
ЕСПБ бодова. 
 Лица која имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана 
ступања на снагу Закона о високом образовању имају право на упис у прву годину 
мастер академских студија, под условима и на начин прописан општим актима Факултета 
и то: 

 лица која имају стечено високо образовање у трајању од најмање осам 
семестара имају право да упишу мастер академске студије у обиму од 
најмање 60 ЕСПБ бодова; 

 
Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 

или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг 
листе на Факултету. 

Приговор се подноси Комисији за упис и рангирање кандидата, на чији предлог 
декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.  

Факултет објављује коначну ранг листу на интернет страници Факултета. 
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у 

конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по 
коначној ранг листи. 

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима 
као и домаћи држављанин, с тим што уз пријаву на конкурс мора да достави 
нострификовану диплому о претходном образовању и оствареном броју ЕСПБ бодова, 
пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и доказ о 
здравственом осигурању. 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 54.000 динара, а за 
стране држављане 1.600€. 
 За непопуњена места у првом уписном року, факултет ће на огласној табли и својој 
интернет страници објавити други уписни рок. 
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ: 

 Пријава на конкурс (купује се у Скриптарници) 
 Доказ о уплати накнаде за пријављивање у износу од 5.000,00 динара 
 Фотокопија дипломе 
 Уверење о положеним испитима са бројем остварених еспб бодова 
 Очитану личну карту (лична карта са чипом) или фотокопију личне карте 

(лична карта без чипа) 
 Потврда о познавању енглеског језика (за кандидате из тачке Б.)   

Ближа обавештења о условима уписа налазе се и на огласним таблама и сајтовима 
Технолошког факултета у Лесковцу и Универзитета у Нишу: http://www.tf.ni.ac.rs/  и   
http://www.ni.ac.rs/ 
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ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 
Ниш, ул. Чарнојевића 10 а 

Тел: (018) 529-701, 529-850 и 529-805,  
E-mail: studentskasluzba@znrfak.ni.ac.rs 

Интернет адреса: http://www.znrfak.ni.ac.rs 
 
 

Факултет заштите на раду у Нишу уписује у прву годину мастер академских студија 
школске 2018/2019. године 65 студената који се финансирају из буџета и 120 
самофинансирајућих студената на следеће акредитоване студијске програме: 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно 
Инжењерство заштите на 
раду  13 19 32 

Инжењерство заштите од 
пожара 13 19 32 

Инжењерство заштите 
животне средине 13 19 32 

Управљање ванредним 
ситуацијама 13 19 32 

Управљање комуналним 
системом 13 19 32 

Управљање заштитом 
животне средине - 25 25 

УКУПНО 65 120 185 

Мастер академске студије трају једну школску годину, обима 60 ЕСПБ бодова. 
Савладавањем студијског програма мастер академских студија студент стиче академски 
назив: 

 Мастер инжењер заштите на раду (Инжењерство заштите на раду);  
 Мастер инжењер заштите животне средине (Инжењерство заштите животне 

средине или Управљање комуналним системом);  
 Мастер инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара (Инжењерство 

заштите од пожара или Управљање ванредним ситуацијама); 
 Мастер менаџер (Управљање заштитом животне средине). 

На мастер академске студије може се уписати лице које је завршило основне 
академске студије у одговарајућој или сродној научној области, остваривши најмање 240 
ЕСПБ бодова, као и лице које је стекло високо образовање у одговарајућој или сродној 
научној области у трајању од четири године (осам семестара) по прописима који су 
важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању (VII-1). 

 Услови за упис на студијски програм, одговарајућа или сродна научна област, 
рангирање кандидата и утврђивање коначне ранг листе дефинисани су Правилником о 
мастер академским студијама Факултета заштите на раду у Нишу (бр. 03-236/4 од 
11.05.2016. год.) и Правилником о изменама и допунама Правилника о мастер 
академским студијама Факултета заштите на раду у Нишу (бр. 03-371/4 од 05.09.2016. 
год.). 

 Пречишћен текст Правилника о мастер академским студијама на Факултету заштите 
на раду у Нишу се налази на линку: 

 http://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/009-1-08-ZAKONI_Fakultet.html. 

Висина школарине за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије 
износи 72.000,00 динара (1.200,00 динара по ЕСПБ боду). 

За студенте стране држављане 900 еура (15 евра по ЕСПБ боду).  
Школарина се може уплатити у целости приликом уписа или у више рата. 
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Детаљне информације о условима конкурса биће објављене на огласној табли и 
интернет страници Факултета http://www.znrfak.ni.ac.rs/SERBIAN/012-UPIS.html. 
За све додатне информације кандидати се могу обратити студентској служби на телефон: 
018/529–850 или 018/529-805 или путем електронске поште: 
studentskasluzba@znrfak.ni.ac.rs 
 
 

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ 
Ниш, Чарнојевићева бр. 10-а     
телефони  018/ 510-900 локал 214 

E-mail: info@fsfv.ni.ac.rs                                                               
http: www.fsfv.ni.ac.rs 

 
 Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу уписује у прву 
годину: 

- Мастер академских студија  - физичко васпитање и спорт, за школску  
2018/2019. годину: 

 25 студената чије се школовање финансира из буџета Р.С. (за 
класично студирање); 

 125 самофинансирајућих  студената (за класично студирање); 
 48 самофинансирајућих  студената (за студирање на даљину) 

за стицање академског назива Мастер професор физичког васпитања и спорта. 
 

- Мастер академских студија – физичко васпитање, физичка активност  и 
здравље, за школску  2018/2019. годину: 

 25 самофинансирајућих  студената (за класично студирање); 

за стицање академског назива Мастер професор физичког васпитања и 
кинезиологије. 
 
Мастер академске студије може уписати лице које је завршило основне академске 

студије на неком од факултета спорта и физичког васпитања и остварило најмање 240 
ЕСПБ бодова. 

Право уписа имају и лица која имају стечено образовање на неком од факултета 
спорта и физичког васпитања према прописиима који су важили до ступања на снагу 
Закона о високом образовању, у трајању од најмање 8 семестра, под условима и на 
начин прописаних Правилником о упису студената Универзитета у Нишу и општим актом 
Факултета. 

На мастер академске студије могу се уписати и страни држављани под истим 
условима као и домаћи, уз обавезно плаћање школарине, осим ако међународним или 
билатералним споразумом није другачије одређено. 

Школарина за студенте држављане Републике Србије износи 110.000,00 динара, а 
за стране држављане износи 1.500€. 
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ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ 
Ниш, Кнегиње Љубице бр. 10 

Тел/факс: 018/522-396 
E-mail: info@ artf.ni.ac.rs 

 
Мастер академске студије 

 
Ред. 
број 

 
Назив студијског програма 

Број студената 
финансираних 

из буџета 

Број студената 
који плаћају 
школарину 

Укупан број 
студената 

1. Сликарство 5 5 10 
2. Графички дизајн  5 5 10 
3. Музичка теорија и педагогија 10 10 20 
4. Студијски програм –  

Извођачке уметности  
(модули: Клавир, Виолина, Виола, 
Виолончело, Контрабас, Кларинет, 
Флаута, Хорна, Соло певање, 
Гитара, Хармоника и Удараљке) 

 
 

10 

 
 

16 

 
 

26 

            У К У П Н О: 30 36 66 
 

Висина школарине за упис самофинансирајућих студената на студијске програме 
мастер академских студија износи 120.000,00 динара. 

Висина школарине за упис страних држављана на студијске програме мастер 
академских студија износи 2.500,00€, у динарској противвредности, по курсу Народне 
банке Србије, на дан уплате. 

Студент може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа или у 4 
(четири) једнаке рате. 

На студијске програме мастер академских студија може се уписати лице које је 
завршило одговарајуће основне академске студије, остварило најмање 240 ЕСПБ бодова 
и које положи пријемни испит. 

На студијске програме мастер академских студија може се уписати лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање по прописима који су важили до 10. септембра 
2005. године, у трајању од најмање осам семестра и које положи пријемни испит. 

Страни држављанин може се уписати на студијске програме мастер академских 
студија под условима предвиђеним одредбама Заједничког конкурса Универзитета у 
Нишу за упис студената у прву годину мастер академских студија. 

На Студијски програм мастер академских студија – Музичка теорија може се 
уписати и лице које је завршило основне академске студије – Извођачке уметности и које 
положи допунске испите и пријемни испит. 

Допунски испит се састоји из главног предмета за који се аплицира на пријемном 
испиту и писане припреме за практичан час из једног од следећих наставних предмета: 

 Методика наставе музичке културе, 
 Методика наставе солфеђа. 

 
Главни предмети за које се аплицира на пријемном испиту су: 

 Хармонија са хармонском анализом, 
 Контрапункт, 
 Музички облици, 
 Вокална литература, 
 Методика наставе музичке културе, 
 Методика наставе солфеђа. 

Захтеви за полагање допунских испита  из главних предмета  одговарају наставним 
садржајима ових предмета на Студијском програму основних академских студија  - 
Музичка теорија. 
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На Студијски програм мастер академских студија – Графички дизајн може се 
уписати и лице које је завршило основне академске студије из области ликовних и 
области примењених уметности и које положи допунске испите и пријемни испит. 
Допунски испити се састоје из три предмета графичког дизајна: Плаката, Графичких 
комуникација и Просторне графике. Захтеви за полагање допунских испита одговарају 
наставним садржајима ових предмета на Студијском програму основних академских 
студија – Графички дизајн. 

 
Кандидати за упис на студијске програме мастер академских студија, приликом 

пријављивања на конкурс подносе: 

 Пријавни лист (добија се у Служби за наставу и студентска питања) 
 Фотокопију дипломе или уверење о завршеном претходном образовању 
 Очитану личну карту (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте (лична 

карта без чипа) 
 Уверење о положеним испитима са ЕСПБ бодовима (ако их има) 
 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 10.000,00 

динара, на текући рачун Факултета: 840-2012666-89, са позивом на број: 742 121-
021  

 Доказ о уплати накнаде за полагање допунских испита (по испиту) у износу од 
2.000,00 динара, на текући рачун Факултета: 840-2012666-89, са позивом на број: 
742 121-021  

 Доказ да су здравствено осигурани за академску 2018/2019. годину (само за 
стране држављане)  

 Уверење о познавању српског језика (само за стране држављане) 
 5 (пет) оригиналних дела из области и мапу са 10 (десет) цртежа у дигиталном 

облику (Студијски програм – Сликарство) 
 5 (пет) оригиналних дела из области у дигиталном облику (Студијски програм – 

Графички дизајн) 
 Приступни рад (Студијски програм – Музичка теорија) 
 Откуцан текст биографије (Студијски програм – Извођачке уметности)  
 Откуцан текст програма испита (Студијски програм – Извођачке уметности) 
 Списак значајнијих јавних наступа и добијених награда, са одговарајућом 

документацијом која доказује наведено  
 Лекарско уверење издато од стране надлежне здравствене установе, не старије од 

шест месеци (Студијски програм – Извођачке уметности, модули: Кларинет, 
Флаута, Хорна и Соло певање) 

 Нотни материјал (за кандидате који нису ангажовали корепетитора) 
 

Ближи критеријуми за упис студената на студијске програме мастер академских 
студија, програм пријемног испита, начин полагања и спровођења пријемног испита 
предвиђени су одредбама Правилика о упису студената на студијске програме Факултета 
и Правилника о мастер академским студијама Факултета.  

Упис кандидата који су остварили право уписа на студијске програме мастер 
академских студија обавиће се према коначним ранг листама које ће бити објављене на 
Интернет страници – www.artf.ni.ac.rs и огласној табли Факултета. 

За све додатне информације кандидати се могу обратити Служби за наставу и 
студентска питања на телефон: 018/522–396 или путем електронске поште: 
snezanam@artf.ni.ac.rs 
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ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
Ул. Ћирила и Методија бр. 2 

Телефони: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141 или 
514-311 локал 105, Телефакс: 514-310 

www.filfak.ni.ac.rs 
 

Филозофски факултет Универзитета у Нишу уписује у прву годину мастер 
академских студија (једногодишње студије) школске 2018/2019. године 314 студената: 
100 буџетских студената и 214 самофинансирајућих. 

Ред 
бр. Студијски програм из буџета самофинан 

сирање укупно 

1. Мастер академске студије филозофије 5 10 15 
2. Мастер академске студије историје 6 10 16 
3. Мастер академске студије психологије  

    Модул: Клиничка психологија 
     Модул: Социјална психологија 
     Модул: Развојно-педагошка психологија 
     Модул: Психологија рада 

18 40 58 

4. Мастер академске студије педагогије 
     Модул: Педагогија 
     Модул: Социјална педагогија 

10 30 40 

5. Мастер академске студије социологије 
     Модул: Социјална политика  
     Модул: Васпитно-образовни  
     Модул: Научноистраживачки  
     Модул: Културолошки  

5 20 25 

6. Мастер академске студије социјалног рада  9 15 24 
7. Мастер академске студије комуникологије 9 15 24 
8. Мастер академске студије англистике 18 20 38 

9. Мастер академске студије филологије 
Модул: Српска и компаративна књижевност 
Модул: Српски језик 
Модул: Методика наставе српског језика и књиж. 

9 28 37 

10. Мастер академске студије руског језика и 
књижевности 

4 6 10 

11. Мастер академске студије француског језика и 
књижевности 

5 10 15 

12. Мастер академске студије предметне наставе 2 10 12 

 Укупно:                                                      100 214 314 

 
Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 79.000,оо динара за 

држављане Србије и за стране држављане. 
Студент држављанин Републике Србије може уплатити школарину у једнократном 

износу, приликом уписа у прву годину студија, или у десет рата. 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:  
На мастер академске студије могу се уписати кандидати који су завршили 

одговарајуће основне академске студије у трајању од 4 године, односно кандидати који 
су остварили најмање 240 ЕСПБ бодова. 

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија одређује се 
на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и броја бодова 
остварених на пријемном испиту уколико је пријемни испит предвиђен студијским 
програмом и актима Факултета. 
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 Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима  
као и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о 
завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и здравственом 
осигурању. 

 Пријемни испит се полаже на следећим студијским програмима:  
1. на студијском програму Мастер академске студије психологије  

     - тест знања из психологије; 
2. на студијском програму Мастер академске студије педагогије  

     - мотовационо писмо које кандидати прилажу уз пријаву; 
            3. на студијском програму Мастер академске студије комуникологије 
      - афирмационо писмо које кандидати прилажу уз пријаву, интервју са 
кандидатом;  

Диференцијални испит кандидати полажу на следећим студијским програмима: 

 1. Мастер академске студије Филозофије 
             Кандидати који нису завршили Основне академске студије  филозофије полажу 
тест знања  који обухвата садржаје предмета: Историја филозофије I – IV, Увод у логику, 
и Логику. 

         2. Мастер академске студије Историје 
            Кандидати који нису завршили Основне академске студије историје полажу тест 
знања који обухавта садржаје  предмета: Историја старог, средњег и новог века, Општа и 
Национална историја. 

3. Мастер академске студије Психологије 
Кандидати који нису завршили Основне академске студије психологије полажу тест 

знања из следећих области: Психопатологија, Социјална психологија, Основе развојне 
психологије, Психологија рада, Психологија менаџмента, Методологија психолошких 
истраживања и Психометрија  

4. Мастер академске студије Педагогије 
         Кандидати који нису завршили Основне академске студије педагогије полажу тест 
знања  који обухвата садржаје предмета: Предшколска педагогија, Школска педагогија, 
Дидактика, Методологија пеадгогије, Историја педагогије, Породична педагогије, 
Социјална педагогија. 

5. Мастер академске студије Социологије 
         Кандидати који нису завршили Основне академске студије социологије полажу тест 
знања који обухвата садржаје предмета: Oпштa социологијa, Социолошке теорије и 
Методологија социолошких истраживања. 
 

6. Мастер академске студије Социјални рад 
Кандидати који нису завршили Основне академске студије социјалне политике и 

социјалног рада, а конкуришу за упис на мастер академске студије социјалног рада 
полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Теорија социјалног рада, 
Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом, Социјални рад у заједници, 
Професионална етика социјалног рада, Социјални рад са старима, Основи саветовања, 
Заступање у социјалном раду.  

Кандидати који имају најмање две године радног искуства на пословима 
социјалног рада полажу тест знања који обухавта садржаје  предмета: Теорија 
социјалног рада, Социјални рад са појединцем, Социјални рад са групом и Социјални рад 
у заједници. 

          7. Мастер академске студије Комуникологије 
          Вреднује се усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат 
завршио и програма Мастер академских студија комуникологије са  5 бодова.  
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8. Мастер академске студије Филологија 
Кандиати који нису завршили Основне академске студије србистике полажу тест 

знања: 
           а) На модулу Српска и компаративна књижевност из области: Теорија 
књижевности, Историја српске књижевности, Општа и компаративна књижевност; 
           б)  На модулу Методика наставе језика и књижевности из области: Методика 
наставе књижевности, Теорија књижевности, Увод у методику наставе,  Методике 
наставе српског језика и Општа лингвистика. 

  в) На модулу спски језика полажу кандидати полажу тест знања из следећих 
области: Увод у општу лингвистику, Старословенски језик, Дијалектологија, Фонетика и 
Фонологија, Морфологија, Синтакса, Историја језика, и Историја књижевног језика. 

 9.Мастер академске студије англистике 
 Кандидати који нису завршили Основне академске студије англистике полажу   
теста знања енглеског језика на нивоу C1 Заједничког европског оквира за језике. 
Такође се вреднује усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат 
завршио и програма Мастер академских студија англистике са 10 бодова. 

         10. Мастер академске студије Руског језика и књижевности 
         Кандидати који нису завршили Основне академске студије руског језика, полажу 
тест знања из следећих области: Фонологија руског језика, Морфологија руског језика,  
лексикологија руског језика, Синтакса руског језика,  Руска књижевност XVIII века,  
Руска књижевност XIX века,  Руска књижевност XX века, Савремена руска књижевност. 

         11. Мастер академске студије Француског језика и књижевности 
         Кандиати који нису завршили Основне академске студије француског језика и 
књижевности на неком од универзитета у Србији или иностранству  полажу  тест знања  
из следећих   области: 

а) француски језик (фонетика и фонологија, морфосинтакса, синтакса просте и 
сложене реченице, фразеологија, традуктологија); 

б) француска књижевност (општи преглед епоха и праваца од старофранцуске до 
савремене књижевности, велики аутори и њихова дела, истакнути поетски манифести); 

в) дидактика француског језика (разумевање писаног текста). 

Литература за полагање пријемних и диференцијалних испита налази се на Сајту 
Факултета.  

Додатне информације могу се добити у Служби за мастер и докторске студије 
Факултета на телефоне: 018/527-649, 514-312, 514-313, 514-244, локал 141. и на сајту 
Факултета – www.filfak.ni.ac.rs 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПОДНОСЕ КАНДИДАТИ: 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе оригинална документа на увид и 
предају следећу документацију: 

  - пријавни лист, који добијају на Факултету  у Служби за мастер и докторске 
студије, 

  - фотокопију дипломе или уверења о завршеном претходном образовању,  
- фотокопију додатка дипломе или уверења о положеним испитима, 
- очитану биометријску личну карту, 
- доказ о уплати накнаде за полагање диференцијалнг испита у износу од 

5.000,оо динара, текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 
742121028. 

- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,оо 
динара. Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на 
број 742121028. 
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- доказ о уплати накнаде за пријаву за упис на мастер академске студије за 
кандидате који не полажу пријемни/диференцијални испит у износу од 5.000,оо динара. 
Уплате се врше на текући рачун Факултета број 840-1818666-89 са позивом на број 
742121028. 
  
 КОНКУРСНИ РОКОВИ 
 Лица заинтересована за упис подносе пријаву Факултету са одговарајућом 
документацијом од 01.10. до 19.10. 2018. године у времену од 9,00 до 12,00 сати у 
канцеларији број 205. 
 Полагање диференцијалних испита обавиће се  20.10.2018. године према 
распореду који ће бити објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета. 
 Пријемни испит ће се обавити 22.10.2018. године према распореду који ће бити 
објављен на огласним таблама Факултета и на Сајту Факултета. 
 Факултет објављује Јединствену ранг-листу пријављених кандидата 23.10.2018. 
године. 
 Кандидати имају право да поднесу приговор декану Факултета на редослед 
утврђен јединственом ранг-листом најкасније 24.10.2018. године до 10,00 сати преко 
Службе за опште и правне послове. 
 Факултет објављује коначну ранг-листу 24.10.2018. године. 
 Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину мастер  академских 
студија  обавиће се 25. и 26.10.2018. године. 
 

 



Ред. бр. Број индекса Презиме Име

1 М1801 Петровић Емилија

2 М1802 Димитријевић Сања

3 М1803 Стојановић Никола

4 М1804 Лукић Бојан

5 М1805 Крстић Миљана

6 М1806 Миловановић Ана

7 М1807 Тодоровић Кристина

8 М1808 Павловић Милица

9 М1809 Савић Марко

10 М1810 Радивојевић Весна

11 М1811 Вучић Марија

12 М1812 Васовић Стефан

13 М1813 Ђорђевић Кристина

14 М1814 Ћировић Милица

15 М1815 Илић Никола

16 М1816 Стојановић Марко

17 М1817 Перић Андријана

18 М1818 Милошевић Малиша

19 М1819 Стојановић Ана

20 М1820 Обрадовић Небојша

21 М1821 Стаменковић Душан

22 М1822 Мирчевић Душан
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О СТУД. ПРОГРАМИМА

  МАС 1 год. Криминалистика (/cms/studije/drugi-stepen/master-kriminalistika)

  МАС 1 год. Форензичко инжењерство (/cms/studije/drugi-stepen/master-forenzika)

  МАС 1 год. Информатика и рачунарство (/cms/studije/drugi-stepen/master-informatika)

  САС 1 год. Специјалистичке студије (/cms/studije/drugi-stepen/specijalisticke-studije)

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

Ул. цара Душана бр. 196, Београд- Земун

Телефони: 3107-967, 3107-129, 3107-218

www.kpu.edu.rs

КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2019/2020
MAСТЕР И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ    09 СЕПТЕМБАР 2019|
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објављује

КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду, у школској 2019/2020. години, расписује конкурс за упис на

студијски програм мастер академских студија

УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОСНИМ РИЗИЦИМА ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА

16 студената који се сами финансирају

Услови уписа

Право уписа имају:

кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ бодова на

акредитованом студијском програму,

кандидати који су завршили основне студије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о

високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05), у трајању од најмање осам семестара.

Поред наведеног, услов је и да су кандидати завршили претходне студије на факултету из друштвено-

хуманистичког поља, природно-математичког поља, техничко-технолошког поља, као и интердисциплинарних

студија области криминалистика, безбедност и заштита животне средине.

Пријемни испит

Пријемни испит не полаже кандидат који је основне академске студије завршио на Криминалистичко-полицијском

универзитету, без обзира на просечну оцену, или је завршио на другој одговарајућој високошколској установи, са

најмањом просечном оценом током студија 8,00 (основне академске студије или је стекао високо образовање по

прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број

76/05), завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара). 

У оквиру пријемног испита кандидат полаже предмет Безбедност у ванредним сутуацијама.

Пријемни испит је елиминациони, без могућности поновног полагања. Кандидат је положио испит уколико је оцењен

са најмање 31 од могућих 60 бодова.

Начин пријављивања

Конкурс је отворен почев од дана 9. 9. 2019. године до 16. 9. 2019. године. Пријаве на конкурс кандидати подносе

лично, радним даном од 10 до 15 часова, у Београду, Улица цара Душана бр. 196, Земун .

Уз пријаву се подноси:

1. диплома или уверење о завршеним студијама (могу и оверене фотокопије);

2. потврда да је студијски програм студија које је кандидат завршио акредитован, (не односи се на кандидате

који су основне студије завршили према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом

образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05)

3. извод из матичне књиге рођених (може и оверена фотокопија);

4. уверење о држављанству (не старије од шест месеци, може и оверена фотокопија);

5. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци) за кандидате из

грађанства, или потврда да су у радном односу у Министарству унутрашњих послова Републике Србије за
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кандидате који су запослени у Министарству.

Начин утврђивања листе редоследа

Ранг листа примљених кандидата објављује се на огласној табли и интернет страници Универзитета.

Рангирање, односно редослед кандидата за упис утврђује се на основу:

успеха оствареног на основним студијама израженог бодовима (до 40 бодова, односно просечнa оцена на

основним студијама помножена са 4) и

успеха оствареног на положеном пријемном испиту (до 60 бодова).

Уколико два или више кандидата остваре исти број бодова, предност ће имати кандидат који је завршио основне

студије у краћем року.

Кандидати који не полажу пријемни испит бодују се са максималних 60 бодова који се односе на пријемни испит,

иако га не полажу.

На утврђену ранг листу може се поднети жалба Комисији за упис у року од три дана од дана објављивања листе.

Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру конкурсом утврђеног броја студената.

Висина школарине

Студенти уписани на мастер академске студије Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа,

ослобођени су плаћања школарине.

Упис

Упис примљених кандидата обавиће се у року од 3 дана од дана коначности листе редоследа примљених кандидата.

КОНТАКТ ПОДАЦИ УСТАНОВА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Адреса: 11080 Земун, Србија

Цара Душана 196

Како је настаo Универзитет
(/cms/akademija/ustanova/istorijat)

Најновије вести
(/cms/akademija/izdvajamo/vesti)

ОСС-3 Криминалистике
(/cms/studije/osnovne-
studije/strukovne-
kriminalistika)
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На основу члана 5. и  6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике 

Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18),  Одлуке Владе Републике Српске, 

број: 04/1-012-2-1068/18 од 03.05.2018. године, о броју редовних студената који се уписују у прву 

годину првог и другог циклуса студија и Одлуке о измјенама Одлуке о броју редовних студената 

који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија број: 

04/1-012-2-2742/18 од 18.10.2018.године, на јавним високошколским установама у академској 

2018/2019. години,  расписује се  

 

КОНКУРС 

за упис студената на други циклус студија за академску 2018/19. годину на 

Факултету безбједносних наука 
 

Факултет Адреса Студијски програм Б С СД В Укупно 

Факултет 

безбједносних наука                            

www.fbn.unibl.org 

Булевар војводе 

Живојин Мишића 

10А 

Управљање 

безбједносним 

ризицима природних 

катастрофа 15 0 0 0 15 

 

Б – буџет  

С – суфинансирање 

СД – страни држављани  

В – ванредни 

 

Уписни рок организоваће се према сљедећим терминима:    

(1) пријављивање кандидата почиње 09.11.2018. а завршава 16.11.2018. године (пријем 

докумената се врши сваки радни дан у ст. служби Факултета);    

(2) полагање пријемног испита обавиће се 17.11.2018. са почетком у 11,00 часова, сала 

130; 

(3) објављивање резултата конкурса је 17.11.2018. године   

(4) упис примљених кандидата почиње 21.11.2018. године, а завршава се 29.11.2018. 

године. 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1.1. Основни услов за упис на студијски програм је завршено четворогодишње високо 

образовање, друштвеног смјера, у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или 

еквивалентно образовање у иностранству. 

1.2. Кандидати који конкуришу на упис, полажу пријемни испит. 

1.3. Пријемни испит се састоји од 3 (три) питања од којих свако питање носи максимално 

10 (десет) бодова. 

1.4. Редослијед кандидата утврђује се на основу: 

- општег успјеха постигнутог на Факултету  

 и 

- резултата постигнутих на пријемном испиту. 

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена 

множи са бројем 2 (два). 

На пријемном испиту, кандидат може остварити од 0 (нула) до 30 (тридесет) бодова. 

По оба мјерила могуће је остварити највише 50 (педесет) бодова. 

1.5. Избор кандидата се врши према укупном броју бодова. 



У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са 

већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту, 

1.6. Пријемни испит није елиминацион. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

2.1. Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем 

пријемног испита за студијске програме организационих јединица Универзитетa у Бањој 

Луци износи 70,00 КМ. 

2.2. Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту 

или пасош). 

2.3. Приликом пријаве на конкурс, кандидат је дужан приложитисљедећа документа: 

(1) извод из матичне књиге рођених (оригинал); 

(2) увјерење о држављанству (оригинал); 

(3) овјерена копија дипломе првог циклуса. 

(4) извод оцјена са просјеком или овјерену копију додатка дипломи. 

(5) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита - 70КМ, 

(6) попуњен образац пријаве на конкурс. 

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи 

то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-

листи. 

2.4. Ранг-листа se објављује на огласној табли, интернет и фејсбук страници Факултета. 

2.5. Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право 

приговора, у року од 48 часова од објављивања ранг-листе. 

 



9/11/2019 Мастер студије: Пријаве до 16.10.2019. године | | Факултет безбједносних наука

https://fbn.unibl.org/2019/07/17/master-studij-prijave-do-16-10-2019-godine/ 1/2

Новости и актуелности     Обавјештења   Мастер студије: Пријаве до 16.10.2019. године

Мастер студије: Пријаве до 16.10.2019.
године
Конкурс за упис студената на други циклус студија, отворен је
од 17.06.2019. године до 16.10.2019. године, до када ће кандидати моћи
предати своје пријаве.

Пријемни испит ће се одржати 17.10.2019. године од  10.00 сати на
Факултету безбједносних наука.

Брошуру за пријени испит можете погледати ОВДЈЕ.

Прелиминарна ранг листа биће објављена 17.10.2019. године, а
коначна листа 21.10.2019. године.

Информације о пријемном испиту, рангирању пријављених кандидата,
коначној ранг-листи и роковима за упис биће доступне најкасније
до  21.10.2019.  године на интернет страницама факултета/академије
умјетности.

Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих
са 60 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први
циклус  академских студија и стекли најмање 240 ECTS бодова.

Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан
поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

1. Попуњен образац за пријаву на конкурс. (Преузмите образац
пријаве).

2. Извод из матичне књиге рођених;
3. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

https://fbn.unibl.org/
https://fbn.unibl.org/category/obavjestenja-cir/
https://fbn.unibl.org/wp-content/uploads/2019/07/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%91%D0%9B-com.pdf
https://fbn.unibl.org/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-19-20-1.docx
https://fbn.unibl.org/
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  Share   Tweet   Plus one   Pin It   Share

Резултати II
колоквијума из
предмета
Прекршајно
право

Резултате можете

погледати ОВДЈЕ.

Групе за вјежбе
из предмета
Основе
безбједносних
наука

Групе за вјежбе из

предмета Основе

безбједносних

наука можете

погледати ОВДЈЕ.

Обавјештење за
студенте III и IV
године – испити
код проф.др Дане
Субошића

Обавјештавају се

студенти III и IV

године, да ће сви

испити,

код проф.др Дане

4. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу
студија, односно основном студију;

5. Извод оцјена са просјеком или овјерена копија додатка дипломи;
6. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио

(уколико је студирао на другом факултету);
7. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита
за провјеру склоности и способности, 70KM.  (Преузмите
инструкцију за уплату).

Уколико имате било каквих питања, контактирајте нас на телефон
051/333-648, или путем е-поште: studentska.sluzba@fbn.unnibl.org

Please Share This

Повезане новости
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https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Ffbn.unibl.org%2F2019%2F07%2F17%2Fmaster-studij-prijave-do-16-10-2019-godine&title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B5%3A%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%2016.10.2019.%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5&summary=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%20%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%81%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%2C%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D1%98%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%C2%A017.06.2019.%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%2016.10.2019.%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%2C%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%9B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%9B%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%20%D1%9B%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%2017.10.2019.%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%BE%D0%B4%C2%A010.00%20%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%80%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82&source=https://fbn.unibl.org/
https://fbn.unibl.org/2018/01/23/rezultati-ii-kolokvijuma-iz-predmeta-prekrsajno-pravo/
https://fbn.unibl.org/2018/10/09/grupe-za-vjezbe-iz-predmeta-osnove-bezbjednosnih-nauka/
https://fbn.unibl.org/2018/02/05/obavjestenje-za-studente-iii-i-iv-godine-ispiti-kod-prof-dr-dane-subosica/
https://fbn.unibl.org/wp-content/uploads/2019/06/naknada_prijemni_ispit_master-1.pdf
mailto:radoslav.ivanis@fbn.unnibl.org
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Redn

i broj 

Naziv studijskog 

programa 

Način 

realizacije 

nastavnog 

procesa 

(redovan, 

vanredan ili 

učenje na 

daljinu/DL-

studij) 

Naziv kvalifikacije 

i odgovarajuća 

titula koja se stiče 

završetkom 

ciklusa studija 

Jezik studija 

Trajanje 

ciklusa studija 

(ECTS) 

Datum saglasnosti za izvođenje 

studija/saglasnosti za izmjene i 

dopune studijskog programa 

 

 

 

 

Školarina 

Link na studijski program na web stranicu 

organizacione jedinice 

1. 

 

Master studij 

Demokratija i ljudska 

prava u jugoistočnoj 

Evropi 

Redovan 

Magistar ljudskih 

prava i 

demokratije 

Engleski 
1 god./60 

ECTS 

08.07.2009. Odluka br. 01-38-

1710/09; 

26.04.2017. Odluka br. 01-

3098/17 

Za studente iz EU, Kavkaza, Rusije i 

ostalih država – 2.000 EUR 

Za studente iz BiH, Albanije, Kosova, 

Crne Gore, Srbije, Makedonije – 

upisnina 200 EUR 

http://cis.unsa.ba/bs/erma-2/ 

 

2. 
Master studij Evropske 

studije 

 

 

Redovan Magistar 

evropskih studija 

BHS/ 

Engleski 

2 god./120 

ECTS; 1 

god./60 

ECTS 

14.07.2010. Odluka br. 01-38-

1962/10; 

26.04.2017. Odluka br. 01-

3099/17 

Za 2 god. – 7.000KM 

Za 1 god. – 5.000KM 

http://cis.unsa.ba/bs/programi/magistarski/evropske-

studije/ 

 

3. 
Master studij 

Jedinstveno zdravlje 

Redovan 
Magistar 

jedinstvenog 

zdravlja 

BHS/ 

Engleski 

1 god./60 

ECTS 

28.10.2015. Odluka br. 0101-

85-1/16 

4.000KM http://cis.unsa.ba/bs/programi/magistarski/jedinstveno

-zdravlje/ 

 

6. 
Master studij 

Nutricionizam 

Redovan Magistar 

nutricionizma 

BHS/ 

Engleski 

2 god./120 

ECTS 

26.04.2017. Odluka br. 01-

3096/17 

6.000KM http://cis.unsa.ba/bs/nutrition/ 

 

7. 

Master studij 

Međunarodna i 

regionalna sigurnost 

Redovan 
Magistar 

međunarodne i 

regionalne 

sigurnosti 

Engleski 

1 god./60 

ECTS 
28.03.2018. 

Odluka br. 01-325/18 

5.000KM http://cis.unsa.ba/bs/medunarodna-i-
regionalna-sigurnost/  
 

8. 
Master studij Zaštita od 

prirodnih katastrofa 

Redovan 
Magistar zaštite 

od prirodnih 

katastrofa 

BHS 

1 god./60 

ECTS 25.04.2018. Odluka br. 01-

479/18 

Bez školarine http://cis.unsa.ba/bs/zastita-od-prirodnih-
katastrofa/  
 

 

http://cis.unsa.ba/bs/erma-2/
http://cis.unsa.ba/bs/programi/magistarski/evropske-studije/
http://cis.unsa.ba/bs/programi/magistarski/evropske-studije/
http://cis.unsa.ba/bs/programi/magistarski/jedinstveno-zdravlje/
http://cis.unsa.ba/bs/programi/magistarski/jedinstveno-zdravlje/
http://cis.unsa.ba/bs/nutrition/
http://cis.unsa.ba/bs/medunarodna-i-regionalna-sigurnost/
http://cis.unsa.ba/bs/medunarodna-i-regionalna-sigurnost/
http://cis.unsa.ba/bs/zastita-od-prirodnih-katastrofa/
http://cis.unsa.ba/bs/zastita-od-prirodnih-katastrofa/
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INTERDISCIPLINARNI MASTER STUDIJ ZAŠTITA OD
PRIRODNIH KATASTROFA
O STUDIJU
Studijski program Zaštita od prirodnih katastrofa je interdisciplinarni akademski master studij, razvijen
kroz Erasmus+ projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju Razvoj master kurikuluma za
upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana (NatRisk). 

Koordinator NatRisk projekta je Univerzitet u Nišu, a Partnerske institucije iz zemalja Zapadnog Balkana su
:

Univerzitet odbrane u Nišu,
Univerzitet u Prištini sa sjedištem u Kosovskoj Mitrovici,
Univerzitet u Sarajevu,
Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, RS
Fakultet bezbjednosnih studija, Univerzitet u Banja Luci
Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Uroševca sa sjedištem u Leposaviću.

Partnerske institucije iz zemalja Europske Unije su:

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austrija),
Middlesex University Higher Education Corporation (Velika Britanija),
University of Messina (Italija),
Óbuda University (Mađarska),
Technical University of Crete, Chania (Grčka),

Pridružena članica

Republički hidrometerološki zavod Srbije

CILJ STUDIJA
Svrha ovog studijskog programa  je obrazovanje magistara zaštite od prirodnih katastrofa u skladu sa
potrebama društva i njihovo akademsko usavršavanje u skladu sa savremenim zahtjevima upravlјanja
rizicima od prirodnih katastrofa. Studijski program je koncipiran tako da obezbjeđuje sticanje kompetencija
i razvoj akademskih vještina iz oblasti upravlјanja rizicima od prirodnih katastrofa.Opći cilj projekta je
obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu Zapadnog Balkana na
osnovu nacionalnih i politika Europske Unije.

STRUKTURA I TRAJANJE STUDIJA
Master studijski program “Zaštita od prirodnih katastrofa” je koncipiran kao jednogodišnji, te je tako
prilagođen za kandidate koji su tokom prvog ciklusa studija ostvarili najmanje 240 ECTS. Jednogodišnji
studij traje dva semestra (60 ECTS), i predviđa 3 obavezna predmeta i tri izborna, te izradu završnog rada.
Nastava se odvija samo u jednom semestru, dok je ljetni semestar predviđen za aktivnu izradu završnog
rada. Jednogodišnji studij se izvodi na jednom od jezika naroda BiH.

DIPLOMA I AKADEMSKA TITULA

http://cis.unsa.ba/bs/
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Nakon odbrane rada, studenti dobijaju diplomu Univerziteta u Sarajevu i Centra za interdisciplinarne
studije – magistar zaštite od prirodnih katastrofa. Student nakon položenih svih ispita predviđenih
Nastavnim planom i programom novog interdisciplinarnog studijskog programa i odbranom Završnog rada
na master akademskom studiju, ostvarivanjem ukupnog, predviđenog broja ECTS-a, po završetku studija,
stiče akademski naziv magistar zaštite od prirodnih katastrofa.

ŠKOLARINA
Implementacija master studija “Zaštita od prirodnih katastrofa” za prvu generaciju polaznika će biti
realizovana kroz Erasmus+ projekat izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju “Razvoj master
kurikuluma za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana (NatRisk)”.

Studij je stoga besplatan za prvu generaciju polaznika sa krajnjim ciljem osiguranja samoodrživosti
studijskog programa na komercijalnoj osnovi za naredne generacije polaznika.

USLOVI ZA UPIS
Na master studij se mogu upisati svi kandidati (sa BH državljanstvom i iz inostranstva) pod istim uvjetima,
a koji imaju završen I ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno koji se vrednuje sa
najmanje 240 ECTS ili imaju završen I i II ciklus studija u trajanju od 3+2 godine, odnosno koji se vrednuje
sa najmanje 300 ECTS kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i
programima.

Utvrđivanje jedinstvene rang-liste svih prijavljenih kandidata vršit će se na osnovu prosječne ocjene koju
su kandidati ostvarili u toku prvog i/ili prvog i drugog ciklusa studija, odnosno nakon završetka studija po
predbolonjskim nastavnim planovima i programima (Pravila studiranja II ciklusa na Univerzitetu u Sarajevu,
član 6).

Potrebno je poznavanje engleskog jezika na nivou koji omogućava komunikaciju, praćenje naučne
literature, pisanje naučnih radova (certifikat o poznavanju engleskog jezika, nivo B2).

NAČIN PRIJAVE
Službeni poziv za prijave i dostavljanje dokumentacije objavljen  je 8. juna 2018. godine u skladu sa
akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu i ostaje otvoren do 28. septembra 2018. godine.  Prijava
na master studij može se izvršiti ispunjavanjem online formulara ispod, i predajom dokumenata u Centru
za interdisciplinarne studije najkasnije do 28.9. 2018. godine.

 ONLINE PRIJAVA 
DOKUMENTI ZA UPIS
Uz prijavu (zahtjev) za upis na studij, i online prijavu, kandidati/kinje prilažu:

Originalnu diplomu i dodatak diplomi (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno
završenom studiju, odnosno nostrificirana diploma za kandidate/kinje koji/e prethodni studij nisu
završili/e u Bosni i Hercegovini (studenti/ce Univerziteta u Sarajevu koji su završili/e prvi ciklus studija
mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se
promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po
ovom konkursu), ili ovjerena kopija originala diplome, dodatka diplomi ili nostrificirane diplome
Uvjerenje o položenim ispitima (original ili ovjerena kopija)
CV
Dokument koji potvrđuje aktivno znanje engleskog jezika
Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu
Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

DETALJNE  INFORMACIJE MOŽETE PRONAĆI ISPOD:

https://goo.gl/forms/3jjUgc7aumQQe3ir1
http://cis.unsa.ba/bs/
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ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA_ ELABORAT 2018.  
ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA _LETAK  2018.
ZAŠTITA OD PRIRODNIH KATASTROFA_ BROŠURA 2018.
 

Raspored_NatRisk_I semestar 2018/2019
 

KONTAKT OSOBE

Prof. dr Emina Hadžić dipl. inž. građ

e-mail: emina_hadzic@gf.unsa.ba

Nina Dragičević, stručna saradnica 

e-mail: nina.karac@cis.unsa.ba

 

Novosti
Poziv za učešće u projektu SBF START-UP CHALLENGE
27 DECEMBRA 2018

Konkurs za posao u CIS-u: Stručni saradnik za edukativne programe-ERMA program
21 DECEMBRA 2018

Gostovanje doc. dr. Valerije Barade u CIS-u
18 DECEMBRA 2018

Konkurs za stipendiranje studenata u okviru projekta NatRisk
7 DECEMBRA 2018

Studenti o aktuelnim pitanjima evropskih integracija
1 DECEMBRA 2018

ERMA Alumni Network

http://cis.unsa.ba/wp-content/uploads/2018/05/Elaborat_CIS_master-studij-Zastita-od-prirodnih-katastrofa-08_02_2018_GFSA-1.docx
http://cis.unsa.ba/wp-content/uploads/2018/05/Leaflet-MASTER-UNSA-12-09-2018._cdr12-1.pdf
http://cis.unsa.ba/wp-content/uploads/2018/05/FINAL-12-09-2018-Brosura-UNSA-Mater-program-1.pdf
http://cis.unsa.ba/wp-content/uploads/2018/05/Raspored_NatRisk_I-semestar-19_10_2018.docx
http://cis.unsa.ba/bs/poziv-za-ucesce-u-projektu-sbf-start-up-challenge/
http://cis.unsa.ba/bs/konkurs-za-posao-u-cis-u-strucni-saradnik-za-edukativne-poslove-pri-erma-programu/
http://cis.unsa.ba/bs/gostovanje-doc-dr-valerije-barade-u-cis-u/
http://cis.unsa.ba/bs/konkurs-za-stipendiranje-studenata-u-okviru-projekta-natrisk/
http://cis.unsa.ba/bs/studenti-o-aktuelnim-pitanjima-evropskih-integracija/
http://cis.unsa.ba/en/erma/alumni/
http://cis.unsa.ba/bs/
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Spisak studenata po odsjecima
Parametri izvještaja

Naziv Vrijednost
Odsjek Zaštita od prirodnih katastrofa
Semestar Prvi semestar (2018/2019)
 
No. Odsjek Smjer Prezime Ime
1. Zaštita od prirodnih katastrofa - Alajbegović Medina
2. Zaštita od prirodnih katastrofa - Bilalagić Iris
3. Zaštita od prirodnih katastrofa - Čamdžić Emina
4. Zaštita od prirodnih katastrofa - Čaušević Kenan
5. Zaštita od prirodnih katastrofa - Čengić Edina
6. Zaštita od prirodnih katastrofa - Čiva Lejla
7. Zaštita od prirodnih katastrofa - Čolo Selma
8. Zaštita od prirodnih katastrofa - Drugovac Meliha
9. Zaštita od prirodnih katastrofa - Džebo Suada
10. Zaštita od prirodnih katastrofa - Gondžetović-Puška Selma
11. Zaštita od prirodnih katastrofa - Grizić Selena
12. Zaštita od prirodnih katastrofa - Hoti Kenan
13. Zaštita od prirodnih katastrofa - Jažić Tarik
14. Zaštita od prirodnih katastrofa - Kupusović-Branković Adla
15. Zaštita od prirodnih katastrofa - Markotić Marijana
16. Zaštita od prirodnih katastrofa - Midžić Alma
17. Zaštita od prirodnih katastrofa - Muzička Dijana
18. Zaštita od prirodnih katastrofa - Nikšić Jasmin
19. Zaštita od prirodnih katastrofa - Operta Adi
20. Zaštita od prirodnih katastrofa - Suljević Mirza
21. Zaštita od prirodnih katastrofa - Šurković Amar
22. Zaštita od prirodnih katastrofa - Taso Majla
23. Zaštita od prirodnih katastrofa - Trako Merima











                                                                                 
    р а с п и с у ј е  
К О Н К У Р С 

за пријем студената на мастер академске студије Управљање ризицима у случају природних катастрофа 
 

Војна академија Универзитета одбране у Београду у школској 
2019/2020. години на мастер академске студије Управљање  
ризицима у случају природних катастрофа упису је 10 
студената без накнаде школовањ а. 

На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће 
услове: 

Општи услови конкурса: 

− да су држављани Репу блике Србије, 
− да се против њ их не води кривични посту пак или посту пак 

због кр ивичног дела за које се гони по службеној 
дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном 
затвор а у трајању дужем од ш ест месеци или казном 
малолетничког затвор а, односно  да им није изр ицана 
заводска мера и 

− да не постоји безбедносни ризик да кандидат бу де 
примљен на шко лов ањ е (у тврђу је надлежна целина  
М инистарства одбране,  а образац за безбедносну 
проверу преу зима се на интернет стр аници В ојне 
академије, www.va.mod.gov.rs).  

Посе бни услови конкурса: 

− заврш ене основне академске студије и остварено најмање 
240 ЕСП Б и 

− просечна оцена најмање 8,00 на основним академским 
студијама односно положен пријемни испит уколико је 
кандидат на основним академским студијама имао 
просечну оцену мању од 8,00. 

Начин конкурисања и поступак спровођења конкурса: 

Кандидати пријаве подносе у канцеларији општих послова 
Војне академије, улица генер ала Павла Јуришића Ш турма број 
33, Београд.  

Образац пријаве за конкурс преузима се на интернет страници  
Војне академије (www.va.mod.gov.rs). 
Уз обр азац пр ијаве за конкурс кандидати подносе следећа 
доку мента: 
− оверену ф отокопију дипломе и додатка дипломе о 

претходно заврш еном степену академских студија (лица 
која су сту дије завршила пре сту пања на снагу Закона о 
високом образов ању уместо додатка дипломе достављ ају  
уверење о положеним испитима) – приликом уписа 
кандидати су у обавез и да поднесу оригинал дипломе и 
додатака дипломе на увид, 

− уверење о држављанству Репу блике Србије (не старије од 
шест месеци), 

− извод из матичне књ иге рођених,  

− потврде надлежног суда и Министарства у ну трашњих 
послова (не стар ије од ш ест месеци) да се против њ их не 
води кривични поступак или поступак због кривичног дела 
за које се гони по службеној дужности, односно да нису  
осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем 
од шест месеци или казном малолетничког затвора, 
односно да им није изр ицана заводска мер а, 

− потврду о просечној оцени са претходно заврш ених 
студија уколико није наведено на дипломи и  

− списак научних и стручних р адова. 

Пријемни испит за кандидате који имају просечну оцену мању 
од 8,00 реализоваће се у Војној академији дана 11.03.2020. 
године са почетком у 16.00 часова. 
Приликом доласка на пријемни испит у Војну академију, 
кандидати су у обавези да имају документ за личну 
идентиф икацију (лична карта или пасош).  

Ранг-листа кандидата биће објављена на интер нет страници 
Војне академије дана 12.03.2020. године. 

Кандидат који сматра да су његова пр ава повр еђена, може 
поднети пр иговор начелнику Војне академије у року од тр и 
дана од дана објављ ивања р анг-листе кандидата.  

Упис кандидата обавиће се у Војној академији дана 18.03.2020. 
године од 09.00 до 14.00 часова у Одсеку за питања кадета, 
студената и слушалаца.  
Редослед кандидата за у пис у тврђу је се на основу следећих 
мерила:  

1) Просечна оцена са пр етходних сту дија (изражена на 
две децимале) која се множи са коефицијентом пет. 

2) По основу дужине сту дирањ а: 

− 20 бодова за студије пр етходног степена 
завршене најкасније до краја једне школске 
године дуже од тр ајања студија и 

− 5 бодова за студије пр етходног степена завршене 
најкасније до краја две школске године дуже од 
трајањ а студија. 

3) По основу  публикованих р адова (вр едновање и 
квантитативно исказивањ е публикованих радова врш и 
се према Правилнику о поступку и начину вредновања 
и квантитативног исказивања научноистраживачких 
резултата истраживача, а укупан број оствар ених 
бодова множи са коефицијентом три). 

4) У случају једнаког бр оја остварених бодова, предност 
има кандидат чији је родитељ погинули или рањени 
пр ипадник Војске Србије. 

Уколико није пр именљиво рангир ање пр ема претходно 
наведеним мер илима, пр едност има кандидат са већом 
просечном оценом са претходних студија. 

 

Министарство одбр ане и Војска Србије нема обавезу пр ијема у 
службу пр ема лицима која се упишу и заврше ш коловањ е на 
мастер академским студијама Управљање р изицима у слу чају 
пр иродних катастр офа на Војној академији Универзитета 
одбране у Београду.  
 

Остала обавештења у вези са конкур сом могу се добити у 
Одсеку за питања кадета, сту дената и слуш алаца Војне 
академије на бр ојеве телефона 011/3603-112 и 011/3603-194 
или преко електр онске поште upis@va.mod.gov.rs.  

Конкурс је отвор ен од 27.02.2020. до 09.03.2020. године. 
 

   УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ 

                      ВОЈНА АКАДЕМИЈА 
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РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМ НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
"УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У СЛУЧАЈУ ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Председник комисије 
 пуковник 
 доц. др Драган Јевтић 
 

Редни 
број 

Презиме и име 
Пријемни 
испит за 

просек <8.0 

Укупан број 
остварених 

бодова 

1 Куртов Дејан просек >8.0 94.7 

2 Герзић Чедомир просек >8.0 93.35 

3 Борота Мерита положила 85.05 

4 Прелић Јован положио 75.7 

5 Јекић Зоран просек >8.0 67.6 

6 Витас Милош просек >8.0 62.05 

7 Тошић Стефан просек >8.0 61.55 

8 Пајић Раде просек >8.0 61 

9 Кукањац Драган просек >8.0 60.25 

10 Шљукић Бојан положио 59.3 

11 Симић Слободан положио 58 

12 Стевановић Миодраг положио 57.9 

13 Милићевић Горан положио 57.2 

14 Нинковић Марко положио 55.9 

15 Миленковић Милена положила 50 

16 Јанковић Драгана положила 37.15 

17 Секулић Миленко положио 34.75 

18 Ивковић Предраг - - 





















VrmepermeTyITPHmrrm
®anyJIRTTexmtmKHayKa
Bp.

j|aHa 03.09.2019. ro;I.
KcooBcraMxpoBng

K0mITC
3a yllHc cryHeHaTa y IIPBy ro;|REly MacTep aKaHeMCKRE[ cry;|Iqja IIIKo]ICKe 2o 19/2o2o ron.

Ha ®AKyJITETV TERT114tlKREC IIAyKA ylH4BEP3ITIETA V IIplflllTIHJII
ca ce;|InllTeM KocoBCKoj MlapoBIIun

1.    CJlo6oHHa MecTa

®aKynTeT TexHIItlKIIx HayKa yHHBep3IITeTa y HPHIII"HH ca ce;|HIIITeM y KoCoBCKoj  MHTpoBun y
mKOTlcKoj 2019/2020. roz|. Ha MacTep aKaHeMCKHM cry;|HjaMa yl"cahe 226 cryHeHTa.

I  108 CryHeHaTa tmje ce mKo]IOBalbe dyHHaHCHpa 113 6y||eTa
I  1 1 8 cry;|eHaTa Kao caMoq)HHaHcxpajyhH cryHerrm

®anyureT yl"Cyje Ha cry;HqjcKe IIpoxpaMe c]IeHchH 6poj c'Iy;|eHaTa:

C Tyq]I.CKII IIp orpAM ByquT CAMO®- yKylHO
ApxllTeKrypa 18 22 40
rpabeBIIHCKO IIHAVelbepcTBO 8 8 16

EjleRTpOTexHIIt[KO 11 patryHapcKO

26 32 58

HHREelbepcTBO
-eJlexpeHepreTHKa
-eJlexpHHKa
-TeTleKOMyHHKal]14je

-panyHapcTBO H HH¢OpMa"Ha
-MyTIT"enHj ajlHe KOMyHHltal]HOHe TexH OTIO"j e

HHmelbepcTBo 3amTIITe xHBOTHe
13 19 32

cpeqlllle H 3amTIITe Ha papy
MamHHCKo HHmeH,epcTBo 13 19 32
pyqapcKO IIHREelbepcTBO 4 4 8
TexHOTlomKo IIHmelbepcTBo 10 14 24
yllpaBjbalbe pll3HKOM ou IIPIIPo4HIIX

16 0 16
KaTacTpod]a
yKymo: 108 118 226

IIIKOJlaprma 3a caMo¢mlaHcxpajyhe CTy;|eHTe H3HocH 50.000,00 xpnlapa.
IIIKOJlapHHa 3a cxpaHe xp)IcaBTbaHe H3HocH 1 .2oo,oo eBpa.

2.    ycjloBII KOHKypllcaH>a
3a   yl"C   Ha   MacTep   aKaHeMCKe   cryHHje   Mory   KOHKypHca"   ]IHI|a   ca   3aBpllleHHM   OCHOBHHM
aKa;|eMclcHM cTyHHjaMa y TpajaH>y o;I tleTHPH ro;|HHe H Koje Bpe;|e HajMane 240 HCIIE.

3.    KaH;|I[Ha" KojH HMajy 3aBpmeH oqroBapajyhH cry;]IqjcKII IIpoxpaM ocHOBHIIx aKa;|eMCKrmf cTyHHj a He
noJlany npllj eMHH IIcl"T.



Kaquxpa" KojH  "ajy 3aBPIIIeH  Cpqum cryxpjcKII IIPorpaM  oCHOBmx aKaHeMCKmf cTyxplja IIOJla)Ky
npHjeMHH  IICIIIrr  H3  npeqMeTa  oxpbeHrm£  OIIIII"M   aKTOM   KojH  AOHoCH  HacTaBHo  HayqHHo   Behe
®aKyjlTeTa.

4.    HPHjaBTbllBane KaHHII;|aTa o;I 09.09. ;|o 20.09.2019. ro;I.
5.    Ho]IaraH,e npHjeMHor Hc"Ta 24.09.2019. ron.

6.  j|OKyMeHTa 3a IIplljaBjbllBalbe Ha KOHnypc;
•    Hpl4jaBa Ha KOHrypc
•   vBepeH,e 0 3aBpmeH" OcHOBI" araHeMcrm cryxpjaMa
•   vBepeH>e o noJIOxeH" Hclurl"a
•    xpmJloMa H HoraraK xpnl7IOMH 3aBplllelmf ocHOBmx arapeMCKK cryxpja
•    H3Bo;I H3 Ma"tllle KH.Ire pdyelrm£ 6e3 o63xpa Ha ;|aTyM H3HaBaELa (dyoTOKol"ja /rmnl op"HaJI)

7.  HOBtlaHe HaKHaHe:
-    HPHjaBa Ha KOHnypc; 2.000,00 ;|IIIIapa
-    IIo]IaraH,e npHjeMHo"cllHra 3.000,00 ;Hmapa

8. HatlHH 11 POKOBII 3a Ho4Homelbe maJ16e Ha yl'BpbeHH PeqocJle4:
Hpm`oBop ce Mono noprle" HajKacmje y pony oH 36 cam on o6jaBTbrmana pallr JmcTe.

9. yllllc cTpaHHx qpmaBjbaHa:
•    ;|o;|aTHa HOKyMeHTal]Hja Koja ce noHHocH npll]"KOM npHjaB]bllBaH>a KaH;Ill;|aTa

-  HOcTpr¢HKOBaHa ;HIIIiloMa 0 3aBpllleH" OcHOBHIIM aKaHeMclcllM cryqlqjaMa,
-  HOKa3 j|aje 3HpaBCTBeHO OclnypaH 3a mKojlcKy roxpnry Kojy y"eyje,
-  Ha BJlaHa CPIICIC" je3rmcoM, IIrro ;|oKa3yje yBepelbeM oB]IalllheHe roMHcllje.

1o. CBa ocTa]Ia o6aBelllTelba KaH;|H;[a" Mory' ;|o6H" y oHejbelby cnyx6e 3a cryHeHTCKa nHTalba
®aKy]ITeTaTexHHqKIIx HayKa (02 8/425-321 ).

Hpo¢. ;|p He6ojllla ApcHh



 
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ                                    UNIVERSITY OF PRISTINA                                   

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА                              FACULTY OF TEHNICAL SCIENCES                                                  

КОСОВСКА МИТРОВИЦА                                               KOSOVSKA MITROVICA          

 

_____________________________________________________________________________________ 

ул. Књаза Милоша бр. 7, 38220 Косовска Митровица 

тел: (381-28) 425-320, фах: 425-322, е-mail: office@ftn.pr.ac.rs 

 

Управљање ризицима од природних катастрофа, мастер 

 

 

Списак уписаних студената  

 

Р.Б. 

студента 
Име и презиме студента 

Број индекса 

1. Стефан Радуловић 29/15/19 

2. Миљан Мојсић 298/19 

3. Небојша Ђокић 296/19 

4. Мира Гурешић 294/19 

5. Душан Минић 272/19 

6. Зариф Хоџа 297/19 

7. Мирчета Сарић 300/19 

8. Драган Вићентијевић 271/19 

9. Гордана Петровић 293/19 

10. Бобан Ђуровић 299/19 
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