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Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних 
академских студија у првом уписном року, на факултетима чији је оснивач Република Србија за 
стручни назив ИНФОРМАТИЧАР, на Природно-математичком факултету у Нишу у школској 
2019/2020. години, на основу успеха постигнутог у средњој школи и на основу испита који су 
положили за проверу склоности и способности као мерилима утврђеним Kонкурсом и Статутом 
Факултета, утврдила је 

КОНАЧНУ РАНГ-ЛИСТУ (АФИРМАТИВНА МЕРА) 

са редоследом према стеченом укупном броју бодова по свим критеријумима сваког учесника 
конкурса, и то: 

РБ БП ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ 

Општи успех Мерила за избор 

Укупно 
I II III IV 

Успех у 
с. школи 

Успех на 
пријемно

м 

1 95 Максимовић (Батица) Јована 4.00 3.53 2.69 2.62 25.68 37.00 62.68 

Кандидат са редним бројем 1 стекao je право уписа у прву годину основних академских студија у 

оквиру броја студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. 

Упис кандидата који су стекли право уписа обавиће се 05, 08. и 09. јула 2019. године године у 
времену од 9 до 14 сати на Факултету у ул. Вишеградска 33, учионица бр. 24 у којој су 
подношена документа за упис. 

Кандидати који су стекли право на упис подносе: 

- извод из матичне књиге рођених 

- оригинална документа или оверене фотокопије – сведочанства за све разреде претходно 
завршене школе и диплому о положеном завршном односно матурском испиту 

- очитана биометријска лична карта или фотокопија личне карте (без чипа) 

- два попуњена обрасца ШВ-20 – попунити ћирилицом (образац купити у књижари на Факултету 
или одштампати са сајта Републичког завода за статистику – адреса: 
http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201924064.pdf) 

- индекс - попунити ћирилицом (добија се на Факултету) 

- две фотографије формата 4,5х3,5 цм 

- доказ о уплати уписа у прву годину студија у износу од 2000 дин. на жиро-рачун Факултета број 
840-1789666-80 са позивом на број 714. Сврха уплате – упис 

- доказ о уплати за осигурање од 300 дин. на жиро-рачун Факултета број 840-1789666-80 са 
позивом на број 715. Сврха уплате – осигурање 

- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте сходно Уговору, на жиро-рачун 
Факултета 840-1789666-80 са позивом на број 1. Прва рата школарине износи 20% од укупне 
школарине. Сврха уплате – школарина 

Самофинансирајући студент приликом уписа потписује уговор са Факултетом о висини и 
роковима уплате школарине. Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 75000 
дин (60 ЕСПБ). 

 

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, Факултет ће 
дана 10.07.2019. године у периоду од 10 до 13 сати у просторији бр.16 (Студентска служба) 
уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи. 

По истеку овог рока кандидати немају право уписа. 

http://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201924064.pdf



