Комисија за рангирање кандидата пријављених на конкурс за упис у прву годину основних
академских студија на Филозофском факултету у Нишу у школској 2019/2020. години, на
основу успеха постигнутог у средњој школи, на основу резултата постигнутих на пријемном
испиту, сагласно мерилима утврђеним Заједничким конкурсом и Стручним упутством за
спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на
високошколским установама чији је оснивач Република Србија Министарства просвете, науке
и технолошког развоја 05 број: 612-4982/2019 од 23.05.2019. године, утврдила је
ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ
за упис припадника Ромске националне мањине
применом афирмативне мере у складу са
Програмом Уписа Ромске националне мањине
са редоследом према стеченом укупном броју бодова сваког учесника конкурса, и то:
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Кандидати закључно са редним бројем 3 стекли су право уписа у прву годину основних академских
студија у оквиру броја студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на овој ранг листи није утврђен на начин
предвиђен конкурсом, може поднети приговор Централној комисији за спровођење пријемног испита,
најкасније до 03.07.2019. године до 10 сати. Приговор, са прецизним назначењем повређених права,
подноси се преко писарнице Секретаријата Факултета. Централна комисија доноси одлуку о
приговору у року од 24 часа најкасније 04.07.2019. године до 10 сати.
Кандидат може изјавити жалбу Декану Факултета на одлуку Централне Комисије у року од 24 часа,
најкасније 05.07.2019. године до 10 сати. Декан Факултета решава по жалби 06.07.2019. до 10 сати.
Након одлучивања по приспелим приговорима односно жалбама, Факултет утврђује и коначну ранг
листу свих кандидата најкасније до 06.07.2019. године у 15 сати.
Број 217/15-01
У Нишу, 28.06.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ЦЕНТРАЛНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
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