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        ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
 

 
 

УПИС У  I  ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
 шк. 2012/2013. године- 

 

-  ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК  - 
 

У складу са условима Конкурса за упис студената у I годину основних академских студија шк. 
2012/2013. године, одредаба Статута Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу и 
одговарајућих Одлука Наставно-научног већа и Савета факултета, Грађевинско-
архитектонски факултет у Нишу објављује ближе информације о Конкурсу у другом 
продуженом конкурсном року за упис у прву годину Основних академских студија: 
 

1. БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА УПИС 
 

Број слободних места за упис у I годину основних академских студија на Грађевинско-
архитектонском факултету у Нишу је:  
 

Студијски програм 
Финансирање из 

буџета 
Само-

финансирање 
Укупно 

ГРАЂЕВИНАРСТВО (Г) 14 54 68 
 

У I годину основних академских студија може се уписати лице које има средње образовање у 
четворогодишњем трајању. 
 
 

2. ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС 
 

ВРЕМЕ ПРИЈАВЉИВАЊА:  од 17. до 21. септембра 2012. год. од 1000 дo 1200; 
МЕСТО ПРИЈАВЉИВАЊА:  Шалтери Службе за наставу и студентска питања у холу 

Факултета. 
 

Приликом пријављивања кандидати подносе следећа документа: 

• пријаву за Конкурс попуњену читко штампаним словима (може се набавити на 
Факултету, књижара у приземљу), 

• извод из матичне књиге рођених, 

• сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 

• диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 

• доказ о уплати накнаде за полагање пријемном испита. 
 
Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријаву 
предају оверене фотокопије тих докумената. 
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Висина накнаде трошкова у вези са конкурсом и пријемним испитом износи: 

- 6 000,00 динара ако кандидат полаже оба предмета, 
- 3 000,00 динара ако кандидат полаже један предмет и за други се врши признавање 

броја бодова из првог уписног рока са било ког факултета за школску 2012/2013. год., 
- 2 500,00 динара ако се врши признавање броја бодова за оба предмета из првог 

уписног рока са било ког факултета за школску 2012/2013. год. 

Уплата накнаде се врши на жиро рачун Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу број 
840-1746666-70 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР Ниш. 

Прву годину основних академских студија Факултета могу уписати кандидати-страни 
држављани, у статусу самофинансирајућих студената. Ови кандидати приликом 
пријављивања на конкурс, подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи у 
четворогодишњем трајању. 

Пре уписа кандидат-страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе: 

   -   да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује, 
 -   да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије. 
 

 

3. ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 
 

За упис на студијски програм ГРАЂЕВИНАРСТВО, кандидати полажу пријемни испит из 
МАТЕМАТИКЕ и по избору из ФИЗИКЕ или ТЕХНИЧКЕ МЕХАНИКЕ. ПРИЗНАЈЕ СЕ 
ПОЛОЖЕНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ОВИХ ПРЕДМЕТА СА БИЛО КОГ ФАКУЛТЕТА. 
 

Кандидат не полаже пријемни испит из предмета из којег је као ученик  4. разреда средње 
школе освојио једно од прва три појединачна места на државном такмичењу које организује 
Министарство просвете или међународном такмичењу; освојена награда се вреднује  
кандидату као 30 бодова на пријемном испиту. 
 

Термини полагања ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 
 

ФИЗИКА  и  ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА:      24. септембар 2012.год. од  900 do 1100 

МАТЕМАТИКА:       25. септембар 2012.год. од  900 do 1100 

 

Распоред кандидата за полагање пријемног испита биће објављен у холу Факултета на дан 
полагања испита. 
 
Кандидати су обавезни да на полагање испита са собом понесу личну карту или пасош. 
 
ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА биће објављена  25. септембра 2012. год. 
 

 
Ниш, 12.09.2012. године        ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 


