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ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 
 

                                  ОБЈАВЉУЈЕ 

-  ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК  - 

За школску 2014/2015. годину 
 

У складу са условима Конкурса за упис студената у I годину основних академских студија шк. 
2014/2015. године, објављеног на сајту Универзитета у Нишу 11.06.2014.год., као и на основу 
одредаба Статута Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу и одговарајућих Одлука 
Наставно-научног већа и Савета факултета, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу 
објављује ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК, за упис у прву годину сновних академских 
студија: 
 

1. БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА УПИС 
Број слободних места за упис у I годину основних академских студија школске 2014/2015 год. на 
Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу је: 
 

 
Финансирање из 

буџета 
Само-

финансирање 

ЗА СВЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ                   24 112 

 

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

 
 

2. ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС 
ВРЕМЕ ПРИЈАВЉИВАЊА:  16. септембра 2014. год. од  1000 do 1200; 
МЕСТО ПРИЈАВЉИВАЊА: шалтери Службе за наставу и студентска питања у холу Факултета. 
 
Кандидати могу да се пријаве за оба студијска програма, по редоследу свог опредељења. 
 
Приликом пријављивања кандидати подносе следећа ДОКУМЕНТА: 

• пријаву за Конкурс попуњену читко штампаним словима (може се набавити на 
Факултету, у књижари на 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 пријемног испита. 
 

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријаву 
предају фотокопије тих докумената. 
 

Накнада трошкова за све кандидате који полажу пријемни испит износи 3.000,00 динара по 
предмету.  
Уплата се врши на жиро-рачун Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу  
број  840-1746666-70. 
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3. ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 
 

Кандидати који конкуришу за : 
 

Студијски програм ГРАЂЕВИНАРСТВО,  
полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ и по избору из ФИЗИКЕ или ТЕХНИЧКЕ МЕХАНИКЕ, 
 

Студијски програм АРХИТЕКТУРА, 
полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ и СЛОБОДНОГ ЦРТАЊА. 
 

Кандидати су дужни да полажу све испите предвиђене Конкурсом. 
 

Кандидат не полаже пријемни испит из предмета из којег је као ученик 3. или 4. разреда средње 
школе освојио једно од прва три појединачна места на државном такмичењу које организује 
Министарство просвете или међународном такмичењу; награда се вреднује кандидату као 30 
бодова на пријемном испиту. 
 
Термини полагања ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 
- МАТЕМАТИКА: --------------------------------------    17. септембра 2014.год. од  900 do 1100 

- ФИЗИКА  и  ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА: ------     18. септембра 2014.год. од  900 do 1100 

- СЛОБОДНО ЦРТАЊЕ: ---------------------------    18. септембра 2014.год. од  900 do 1200 
 
Распоред кандидата за полагање пријемног испита биће објављен на огласној табли у холу 
Факултета на дан полагања испита. 
 

Кандидати су обавезни да на полагање испита са собом понесу личну 
карту или пасош. 
 
РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ће бити објављена 18. септембра 2014. године. 
 
УПИС КАНДИДАТА ће бити 19. септембра 2014. године. 
 
НАПОМЕНА 

Кандидати који су пријемни испит полагали на Грађевинско-архитектонском факултету у 
Нишу, у првом или другом конкурсном року за школску 2014/2015. годину, могу задржати 
освојени број бодова или испит поново полагати (један или оба предмета). У обзир ће се 
при рангирању узети бољи резултати. 

Бодови са пријемног испита за школску 2014/2015. Годину, из  Математике, Физике и 
Механике, које је кандидат освојио на осталим Техничким факултетима, биће признати 
уз одговарајућу потврду. Ако је кандидат полагао само један предмет на пријемном 
испиту,на факултету где се полаже само један предмет, признаје се само 1/2 освојених 
бодова.  

. 
 
Ниш, 12.09. 2014. године                          ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ 
         ФАКУЛТЕТ У НИШУ 


