
 На основу члана 83. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005... 
87/16), члана 85. Статута Универзитета у Нишу  («Гласник Универзитета у Нишу» број 8/14, 6/15, 
7/15, 11/15, 8/16, 2/17, 4/17 и 5/17),  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 2017/2018. годину 
(«Службени гласник РС» број 53/2017) и одлука Сената Универзитета у Нишу од 06.02.2017. 
године и 10.07.2017. 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 2017/2018. 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 09.10.2017. године до 20.10.2017.  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 23.10.2017. до 31.10.2017. 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 06.11.2017. до 10.11.2017. 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: 10.11.2017. до 17.11.2017. 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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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 2017/2018. 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. 

 
 

 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 2017/2018. 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; 
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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.  

 
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 
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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 

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.  
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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 
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) 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 академским 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 2017/2018.годину. 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 објављивања прелиминарне 
ранг листе. Приговор се подноси Комисији за докторске и мастер студије, на чији предлог 
декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 
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VII 

Школарина за самофинансирајуће студенте који имају држављанство Републике 
Србије износи 105.000,00 динара, уз могућност плаћања у више рата; за стране 
држављанешколарина износи 1200,00€ 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 2017/2018. 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.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


