
 
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ 
 
 

УПИС СТУДЕНАТА  У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ 
АКАДЕМСКИХ И ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ШК.2016/2017.ГОД. 
 
УПИС БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА 
Кандидати  који су стекли право уписа на терет буџета 
Републике Србије уписују се према следећем 
распореду: 
 
Кандидати од броја 1 до броја 70 на Коначној ранг 
листи уписују се 07.07.2016. године у времену од 8,00-
14,00 часова 
 
Кандидати од броја 71 до броја 140 на Коначној ранг-
листи уписују се 08.07.2016. године у времену од 8,00-
14,00 часова  
 
УПИС САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ  СТУДЕНАТА 
Кандидати  који су стекли право уписа као 
самофинансирајући студенти уписују се према 
следећем распореду: 
07.07.2016. године од 8,00-14,00 часова 
08.07.2016. године од 8,00-14,00 часова 
11.07.2016. године од 8,00-14,00 часова 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС ПРИМЉЕНИХ 
КАНДИДАТА-СТУДЕНАТА: 
Кандидати приликом уписа на факултет подносе следећу 
документацију: 

 оригинална документа  
o извод из матичне књиге рођених, 
o сведочанства сва четири разреда завршене 
средње школе 

o диплома о завршеној средњој школи у трајању 
од четири године 



o лекарско уверење – оригинал /уколико су 
приликом пријаве на конкурс поднели 
фотокопију уверења/ 

 доказ о уплати накнаде за трошкове уписа 1 500,00 
динара 

 доказ о уплати накнаде за обавезно осигурање 
студената 400,00 динара, 

 индекс – читко попуњен штампаним словима/добија 
се на скриптарници факултета /и залепљеном 
једном сликом, обавезно потписан испод слике, 

 2 ШВ– 20 обрасца – читко попуњена штампаним 
словима /добија се на скриптарници факултета /, 
на једном ШВ-20 обрасцу залепити слику истих 
димензија као на индексу, 

 листа опредељења – читко попуњена штампаним 
словима/добија се на скриптарници факултета /, 

 уговор о студирању у два примерка – за 
самофинансирајуће студенте /добија се на 
скриптарници факултета/ 

 доказ о уплати прве рате школарине за 
самофинасирајуће студенте – 20 000,00 динара 
/Школарина се плаћа у складу са Уговором о 
студирању/                                             

 2 фотографије формата 4,5x3,5цм и једну формата 
2,5x2цм 

  Жиро рачун факултета 

           840-1782666-31  

позив на број 912 /за основне академске студије/ 
позив на број 916 /за основне струковне студије/ 

 
Напомена: 

 Упис ће се обавити на шалтерима Службе за наставу и 
студентска питања 
 

 Кандидати могу попуњавати индексе и ШВ- обрасце у 
учионици број 220 на спрату 



 
 Кандидати који су стекли право на упис као 
самофинансирајући студенти, обавезни су да пре 
подношења докумената за упис, потпишу уговор о 
студирању са Факултетом којим се ближе уређују 
међусобна права и обавезе и уговором се утврђују и 
финансијске обавезе према Факултету 

 
 

 

 


