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Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних 
академских студија за стицање стручног назива ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ, на Филозофском 
факултету у Нишу на студијском програму Основне академске студије француског језика и 
књижевности у школској 2018/2019. години, на основу успеха постигнутог у средњој школи и на 
основу резултата постигнутих на пријемном испиту, а сагласно мерилима утврђеним 
Заједничким конкурсом, утврдила је 

КОНАЧНУ РАНГ-ЛИСТУ 

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

РБ БП ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ 
Општи успех Мерила за избор 

Укупно 
I II III IV 

Успех у с. 
шк. 

ФРА 

1 11 Стевановић (Зоран) Ирина 4.53 4.50 4.50 4.80 36.66 60.00 96.66 

2 12 Ђорђевић (Дејан) Емилија 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 56.00 96.00 

3 8 Бранковић (Зоран) Оливера 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 52.00 92.00 

4 10 Лазаревић (Звонимир) Вељко 4.33 4.06 4.21 4.36 33.92 53.00 86.92 

5 6 Кепић (Славољуб) Јелена 4.80 4.63 4.86 4.79 38.16 45.50 83.66 

6 1 Алексић (Мирољуб) Ивона 5.00 4.87 4.77 4.69 38.66 44.50 83.16 

7 3 Миловановић (Дејан) Магдалена 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 42.50 82.50 

8 5 Алексић (Дејан) Миљана 4.20 3.93 3.54 4.08 31.50 40.50 72.00 

9 7 Миљковић (Горан) Ана 3.20 4.53 4.46 4.64 33.66 36.50 70.16 

10 9 Обрадовић (Војислав) Ивана 4.00 3.81 4.08 4.57 32.92 33.50 66.42 

11 13 Милосављевић (Живојин) Душанка 3.60 3.46 3.08 3.23 26.74 34.00 60.74 

12 2 Станковић (Драган) Наталија 3.66 4.17 4.20 4.28 32.62 11.50 44.12 

13 14 Видановић (Небојша) Јелена 3.73 3.26 3.77 4.07 29.66 11.00 40.66 

Кандидати закључно са редним бројем 11 стекли су право уписа у прву годину основних 
академских студија у оквиру броја студената чије се школовање финансира из буџета Републике 

Србије, а од редног броја 12 па закључно са редним бројем 13 у оквиру броја 
самофинансирајућих студената. 

Упис кандидата који су стекли право уписа обавиће се 4. и 5. јула 2018. године у времену од 9 до 
14 сати на Филозофском Факултету у Нишу у ул. Ћирила и Методија 2, просторија бр. 2. 

Кандидати који су стекли право на упис подносе: 

- оригинална документа или оверене фотокопије: сведочанства свих разреда и диплома 

- два попуњена обрасца ШВ-20 (преузима се са сајта Факултета) 

- индекс (кандидати купују сами) 

- две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm 

- доказ о уплати школарине (за кандидате који плаћају школарину) у износу од 78.000,00 
динара. НАПОМЕНА: Студенти који су уписани у прву годину основних академских студија могу 
платити школарину једнократно, уплатом целог износа од 78.000,00 динара или у десет рата по 
7.800,00 динара, при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих девет рата до 
краја месеца за текући месец почев од септембра 2018. године. Уплата школарине се врши у 
корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 74212102, са назнаком 
„прва рата школарине“. Редовно измиривање месечних рата школарине услов је за 
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пријављивање испита за студенте. 

- доказ о уплати премије обавезног осигурања за случај незгоде у износу од 200,00 динара у 
корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 74212106, са назнаком 
„осигурање студената“; 

- доказ о уплати накнаде за упис у износу од 2.000,00 динара у корист текућег рачуна Факултета 
број 840-1818666-89, са позивом на број 74212102, са назнаком „упис у прву годину“.  

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року 4. и 5. јула, 
факултет ће наредног дана 6. јула 2018. године у времену од 9 до 12 сати уписати, уместо 
њега, другог кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи. 

По истеку овог рока кандидати немају право уписа јер ће се у следећем циклусу извршити 
рангирање кандидата према попуњеној листи жеља. 

 
Сви кандидати чија је позиција на ранг-листи таква да се не налазе унутар одобреног броја 
студената за упис и који су приликом пријаве на конкурс навели алтернативне програме 
рангираће се на оним студијским програмима које су навели у пријави, а на којима су 
након уписа остала непопуњена места, такође према општем успеху постигнутом у 
средњем образовању и резултатима постигнутим на пријемном испиту. Рангирање према 
листи жеља биће обављено 6. јула у 14 сати (први круг рангирања), 9. јула у 14 сати (други 
круг рангирања), 10. јула у 11 сати (трећи круг рангирања) и 10. јула у 14:30 сати (четврти 
круг рангирања).  
 
Објављивање коначних ранг-листа Факултета и упис кандидата који су приликом пријаве 
на конкурс навели алтернативне програме, а рангирали су се на оним студијским 
програмима на којима су након уписа остала непопуњена места, обавиће се 9. јула у 
времену од 8 до 12 сати и 10. јула 2018. године у времену од 8 до 16 сати.  
 

 

Број: 192/10-01 

У Нишу, 3.7.2018. године 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ 

ИСПИТА, 
М.П. 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА, 

Мора овако 
 

Мора овако 

проф. др Марина Матејевић проф. др Наталија Јовановић 
 

 


