
 

 

                

 

 

Поштовани, 

у складу са Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину основних 

академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије достављам Вам текст Конкурса за 

упис у прву годину основних академских студија на Природно-математичком факултету у Нишу 

школске 2021/2022. године у другом конкурсном року. 

______________________________________________________________________________  

 I 

Природно-математички факултет у Нишу уписује у прву годину основних академских студија 

школске 2021/2022. године у другом уписном року 149 студената чије ће се образовање финансирати 

из буџета, за студијске програме и у броју како следи:  

Студијски програм Буџет 

Математика 37 

Рачунарске науке 16 

Физика 28 

Хемија 18 

Биологија 28 

Географија 22 

УКУПНО 149 

 

У складу са Одлуком Владе Републике Србије, у прву годину основних академских студија на 

терет буџета извршиће се упис:   

1. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа 

припадника ромске националне мањине;   

2. највише 2 кандидата која су положила пријемни испит у оквиру Програма афирмативне мере уписа 

студената са инвалидитетом;  

3. највише 3 кандидата која су положила пријемни испит, а држављани су Републике Србије који су у 

школској 2020/2021. години завршили средњу школу у иностранству. 

II 

За упис у прву годину основних академских студија на све студијске програме може се пријавити 

лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.  

 

III 

Пријављивање кандидата обавиће се 01., 02. и 03. септембра 2021. године у периоду од 1000 до 

1300 у канцеларији бр. 16, поштом или електронским путем. Детаљне информације о пријављивању 

електронским путем су доступне на сајту Факултета.   

  



 

 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:  

- неоверене фотокопије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе и оригинале на 

увид;   

- неоверену фотокопију дипломе о положеном завршном испиту, односно матурском испиту и 

оригинал на увид;  

- очитану биометријску личну карту; 

- пријавни лист (купује се на Факултету);  

- доказ о уплати за пријаву на конкурс за упис основних академских студија  у износу од 3.000,00 

динара (три хиљаде динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-

рачун Факултета бр. 840-1789666-80, са позивом на број: 714. 

- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара (пет хиљада 

динара). Уплата се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 

840-1789666-80, са позивом на број: 714.   

 Ранг листе (по студијским програмима) кандидата на основу успеха из средње школе објавиће 

се 3. септембра 2021. године. 

IV 

Пријемни испит се полаже из следећих предмета:  

- за упис студијског програма Математика пријављени кандидати полажу пријемни испит из 

математике,  

- за упис студијског програма Рачунарске науке пријављени кандидати полажу пријемни испит 

из информатике или математике (кандидати се опредељују за област из које полажу пријемни испит 

приликом пријављивања на конкурс за упис), 

- за упис студијског програма Физика пријављени кандидати полажу пријемни испит из физике, 

 - за упис студијског програма Хемија пријављени кандидати полажу пријемни испит из хемије,  

- за упис студијског програма Биологија пријављени кандидати полажу пријемни испит из 

биологије,  

- за упис студијског програма Географија пријављени кандидати полажу пријемни испит из 

географије.  

 

Пријемни испит на свим студијским програмима обавиће се 6. септембра у 1000 у просторијама 

Факултета, Вишеградска 33, Ниш.  

Идентификациони документ кандидата за полагање пријемног испита је лична карта или пасош.  

V 

Ранг листа се објављује најкасније 7. септембра 2021. године до 1200 часова. 

Увид у резултате пријемног испита обавиће се 8. септембра 2021. године у 1000 часова. 

Подношење приговора декану на ранг листу 8. септембра 2021. године до 1330 часова. 

Одговор декана на поднете приговоре 8. септембра 2021. године до 1430 часова. 

Подношење жалбе Савету Факултета на одлуку декана 9. септембра 2021. године до 1000 часова. 

Одлука Савета Факултета о жалбама кандидата 10. септембра 2021. године до 1400 часова. 

Коначна ранг листа 13. септембра 2021. године до 1500 часова. 

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину основних академских студија 

обавиће се 14. септембра 2021. године од 900 до 1300 часова. 



 

 

 Кандидат који је испунио услове за упис на студије a не упише се у прописаном року, сматраће 

се да је одустао од уписа. 

 На упражњено место кандидата који се није уписао у прописаном року а испунио је услове за 

упис на студије, уписује се први наредни кандидат са коначне ранг листе који је испунио услове за упис 

на студије, а налази се на ранг листи у оквиру броја утврђеног за упис. Упис ових кандидата вршиће се 

14. септембра 2021. године од 1300 часова. 

Дана 15. септембра 2021. год. у периоду од 1000 до 1200, на преостала упражњена места могу се 

пријавити кандидати који су положили одговарајући пријемни испит на другом факултету. Ови 

кандидати подносе поврду о положеном пријемном испиту као и сва потребна документа из тачке III 

осим доказа о уплати накнаде за полагање пријемног испита. Комисије за упис по студијским 

програмима разматрају документа ових кандидата. Кандидати којима се одобри упис уписују се дана 

16. септембра у периоду од 1000 до 1200. При упису ови кандидати подносе документа из тачке VI 

Конкурса. 

 

 

VI 

 Кандидати приликом уписа подносе: 

- оверене фотокопије докумената (сведочанства и диплома); 

- 2 (два) ћирилицом попуњена ШВ-20 обрасца   

(https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202124058.pdf); 

- индекс (добија се на Факултету) попуњен ћирилицом; 

- извод из матичне књиге рођених; 

- 2 (две) фотографије формата 4,4x3,5  

- доказ о уплати накнаде за упис у износу од 2.000,00 динара (две хиљада динара). Уплата се 

може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-

1789666-80, са позивом на број: 714.  

- доказ о уплати накнаде за осигурање у износу од 300,00 динара (три стотине динара). Уплата 

се може извршити и на Факултету, на шалтеру ПТТ-а, на жиро-рачун Факултета бр. 840-

1789666-80, са позивом на број: 715.  

 

VII 

Додатне информације о конкурсу, правима и обавезама кандидата око пријављивања, полагања 

пријемног испита и уписа могу се добити у Служби за наставу и студентска питања Факултета на 

телефон: 018/533-015, лок. 112, 125 и 146, на мејл: studinfo@pmf.ni.ac.rs  и на сајту Факултета - 

www.pmf.ni.ac.rs 

 

С поштовањем, 

У Нишу, 16.7.2021. год.                                  Д Е К А Н 

         

                    проф. др Перица Васиљевић  
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