
На  основу  члана  57.  Статута  Грађевинско-архитектонског  факултета  у  Нишу,
Заједничког конкурса за упис студената у прву годину мастер академских студија за шк.
2020/2021. годину и Одлуке о спровођењу уписа на студијске програме на Грађевинско-
архитектонском факултету у Нишу, објављује се:

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА
за упис на мастер академске студије за шк. 2020/2021. годину

у другом уписном року

Студијски програм ГРАЂЕВИНАРСТВО

1. Спасовски (Живојин) Данило

2. Бургић (Миомир) Милица

3. Радовановић (Станиша) Александра

4. Јевремовић (Саша) Јелена

5. Беранац (Самир) Нермин

6. Гагулић (Спасимир) Милутин

7. Веселиновић (Миша) Бојана

8. Стојичић (Небојша) Никола

9. Златковић Д. Милан

10. Јевремовић З. Ана

11. Јовић Ј. Весна

Право на упис студијског програма ГРАЂЕВИНАРСТВО на терет 
буџета Републике Србије имају кандидати са редним бројем од 1. до   11  .

Студијски програм ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА ОД
ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА

1. Милошевић  Б.  Марко

Право на упис студијског програма ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
РИЗИКА ОД ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА као самофинансирајући 
студент  има кандидат са редним бројем 1. 

УПИС КАНДИДАТА ОБАВИЋЕ СЕ: 
од  17.11.2020.  до 20.11. 2020. године, од 10  до 12 сати на шалтерима 
Службе за студентска питања.



За упис је потребно следеће:

Оверене фотокопије докумената и оригинали на увид
Кандидат који је остварио право на упис поред оверених фотокопија докумената 
подносе :  

1. два обрасца ШВ-20,  
2. индекс,  
3. две фотографије формата 4,5 х 3,5 см, 
4. признаница о уплати 2000,00 динара на жиро рачун Грађевинско- 

архитектонског факултета у Нишу, број 840-1746666-70 , на име трошкова 
уписа;

5. признаница о уплати 300,00 динара на жиро рачун Грађевинско- 
архитектонског факултета у Нишу, број 840-1746666-70, са назнаком "за 
осигурање";

6. признаница о уплати 1000,00 динара на жиро рачун Грађевинско- 
архитектонског факултета у Нишу, број 840-1746666-70, са назнаком "за 
Студентски парламент";

7. доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају. 
Студенти који се уписују као самофинансирајући, уплаћују годишњу 
школарину од:
70.000,00 динара за Студијски програм ГРАЂЕВИНАРСТВО и 

Студент може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа на факултет
или  у  четири  једнаке  рате.  Прва  рата  приликом  уписа  на  Факултет,  друга  рата  до
15.01.2021.год., трећа рата до 15.03.2021.год. и четврта рата до 15.05.2021.год.

Уплате извршити на жиро рачун Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, 
број 840-1746666-70.

17.11.2020. год. Комисија за упис
 


