
 
 
На основу Закона о високом образовању (Сл.гласник РС број 88/2017), Статута Грађевинско-
архитектонског факултета у Нишу, Конкурса за упис студената у прву годину основних академских 
и интегрисаних академских студија за школску 2021/2022. годину објављеног на сајту 
Универзитета у Нишу и одговарајућих одлука Наставно-научног већа Факултета и Савета 
факултета, 

 
ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У 

НИШУ 

ОБЈАВЉУЈЕ 
КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТА  

ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ  
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ 
ШКОЛСКЕ 2021-2022. ГОДИНЕ 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  ОАС ГРАЂЕВИНАРСТВО 
            

Кандидат може бити уписан као САМОФИНАНСИРАЈУЋИ студент уколико 
се на КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ налази до броја одобреног за упис 
самофинансирајућих студената који је одређен Конкурсом, а има најмање 30 
бодова. Наведени услов испуњавају: 
 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ 
РЕДНИ БРОЈ КАНДИДАТА 

од р.бр. 1 закључно са р.бр. 5 
 
 
 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  ОАС УПРАВЉАЊЕ 
ПРОЈЕКТИМА У ГРАДИТЕЉСТВУ 

            

Кандидат може бити уписан као САМОФИНАНСИРАЈУЋИ студент уколико 
се на КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ налази до броја одобреног за упис 
самофинансирајућих студената који је одређен Конкурсом, а има најмање 30 
бодова. Наведени услов испуњавају: 
 

САМОФИНАНСИРАЈУЋИ 
РЕДНИ БРОЈ КАНДИДАТА 

р.бр. 1 

 



 

УПИС КАНДИДАТА ОБАВИЋЕ СЕ:  
10.9. (ПЕТАК) 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 дин. за СП ГРАЂЕВИНАРСТВО, 
150.000,00 дин. За СП УПРАВЉАЊЕ ПРОЈКТИМА У ГРАДИТЕЉСТВУ 
 
 

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 
15.01.2022.год., трећа рата до 15.03.2022.год. и четврта рата до 15.05.2022.год. 
 
Студенти који се уписују на СП Управљање пројектима пишу молбу за ослобађање од 
плаћања школарине. 
 
Уплате извршити на жиро рачун Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, број 840-
1746666-70. 

 
У Нишу  06.09.2021. године 

                                                                                                Д Е К А Н, 

 

Др Петар Митковић, ред.проф. 


