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ОБЈАВЉУЈЕ 

-  ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК  - 

За школску 2020/2021. годину 
 

У складу са условима Конкурса за упис студената у I годину основних академских и 
интегрисаних академских студија шк. 20120/2021. године, објављеног на сајту Универзитета у 
Нишу, 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 КОНКУРСНИ РОК, за упис у прву годину сновних академских 
студија и интегрисаних академских студија. 
 

1. БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА УПИС 
 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
Финансирање из 

буџета 
Само-

финансирање 

ИАС  АРХИТЕКТУРА              (A) 0 8 

ОАС  ГРАЂЕВИНАРСТВО     (Г) 20 60 

У К У П Н О 20 68 

 

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

2. ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС 
ВРЕМЕ ПРИЈАВЉИВАЊА:  02.09. 2020. год.,  03.09. 2020. год. и 04.09.2020. год.  од 1000 до 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: 

 пријава за Конкурс попуњена читко штампаним словима (може се набавити на 
факултету, у књижари на приземљу), 

 очитана  биометријска лична карта 

 сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 

 диплома о положеном завршном, односно матурском испиту, 
Накнада за полагање пријемног испита се не плаћа. 
 

Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријаву 
предају оверене фотокопије тих докумената. 
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On-line пријављивање: 

Кандидати који се пријављују On-line сву горе наведену документациј, осим пријаве која се 
попуњава On-line, прилажу у формату PDF у терминима за пријављивање. 
Сва ближа обавештења о On-line пријављивању су објављена на сајту факултета. 

 
3. ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

 

Кандидати који конкуришу за : 
 

Студијски програм ОАС ГРАЂЕВИНАРСТВО,  
полажу пријемни испит из МАТЕМАТИКЕ, односно МЕХАНИКЕ према сопственом избору. 
 

Студијски програм ИАС АРХИТЕКТУРА, 
полажу ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ОБРАЗОВАЊА, СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕСТА ПРОСТОРНЕ 
ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ. 
 

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 на међународном такмичењу, из математике или техничке механике). 
Награда се вреднује кандидату као 60 бодова на пријемном испиту. 
 

Термини полагања ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 
 
- МАТЕМАТИКА  /  МЕХАНИКА ------------------     08. септембра 2020.год.  од  1000 до 1200 

 

- ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ: -------------------------     08. септембра 2020.год.  од  1000 до 1200 

 
Распоред кандидата за полагање пријемног испита биће објављен на огласној табли у холу 
Факултета на дан полагања испита. 
 

Кандидати су обавезни да са собом понесу личну карту или пасош. 
 

4. МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 
 
Редослед кандидата за упис биће утврђен ранг листом. 

 

РАНГ ЛИСТА се сачињава на основу укупног броја бодова кандидата, који се добија као збир 
бодова из општег успеха у средњој школи – најмање 16 а највише 40 и броја бодова на пријемном 
испиту, највише 60. 
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у првом, другом, 
трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два).  
 
Укупан број бодова које кандидат може освојити је највише 100. 
 
Право на рангирање ради уписа стиче кандидат који на пријемном испиту освоји најмање 14 
бодова од 60 могућих. 
 

Факултет утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ ЛИСТУ свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по 
свим критеријумима утврђеним Конкурсом, без обзира на начин финансирања. 
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ЈЕДИНСТВЕНА ЛИСТА биће објављена 09. септембра 2020. год.  до 1400 сати. 
 
Учесник конкурса може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 
регуларност пријемног испита у року од 36 сати од објављивања јединствене листе.  
Студентска служба ће приговоре примати на шалтеру у холу факултета у четвртак 10.09.2020.год. 
у времену од 1000 до 1400 сати. 
Приговор се подноси Комисији за спровођење конкурса за упис у прву годину основних и 
интегрисаних академских студија, која доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема 
приговора. 
Кандидат има право у другостепеном поступку да уложи жалбу декану, у року од 24 часа од истека 
рока за доношење решења Комисије по приговору кандидата. Декан високошколске установе 
доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема приговора и одлуку доставља кандидату и 
комисији Факултета.  
 
КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим 
критеријумима утврђеним Конкурсом, Факултет утврђује и објављује након одлучивања по свим 
приспелим приговорима односно жалбама. 
 
 
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА је основ за упис кандидата. 
 
Кандидат може бити уписан: 
 
- НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ако се налази на КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ до броја одобреног за упис 

кандидата на терет буџета, који је одређен Конкурсом за факултет, а има више од 50 бодова, 
или 

- КАО САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТ уколико се на КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ налази до 
броја одобреног за упис самофинасирајућих студената, који је одређен Конкурсом за факултет, а 
има најмање 30 бодова. 

 
Са објављивањем КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ објављују се и ТЕРМИНИ УПИСА КАНДИДАТА. 
 
Кандидат који је остварио право на упис подноси:   
- оверене фотокопије докумената уз оригинална документа која прилаже на увид.  
- два попуњена обрасца ШВ-20,   
- индекс,   
- две фотографије формата 4,5 х 3,5 см,  
- доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају. 
фотокопије докумената кандидата који нису стекли право упуса се не враћају. 
 
Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, 
факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на КОНАЧНОЈ РАНГ 
ЛИСТИ.  
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ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ:  
 

 на студијском програму ИАС АРХИТЕКТУРА износи              90.000,оо динара и 

 на студијском програму  ОАС ГРАЂЕВИНАРСТВО износи  70.000,оо динара. 
 
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. 
 
Школарина за студенте страног држављанства износи 1500 евра у динарској противвредности. 
Студент, страни држављанин, плаћа школарину у једнократном износу приликом уписа на 
факултет. 

 

НАПОМЕНА  

Кандидати који су пријемни испит полагали на другим факултетима и 
високим школама струковних студија у Србији за школску 
2020/2021., могу задржати освојени број бодова уз одговарајућу 
потврду, или испит поново полагати. У обзир ће се при рангирању 
узети бољи резултати. 

Кандидати који су пријемни испит полагали на Грађевинско-
архитектонском факултету у Нишу, у првом конкурсном року за 
школску 2020/2021. годину, могу задржати освојени број бодова или 
испит поново полагати. У обзир ће се при рангирању узети бољи 
резултати. 

Наведено важи за резултате пријемних испита из математике и 
техничке механике.  

 
 

Ниш, јули, 2020. Године                
ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ 

          ФАКУЛТЕТ У НИШУ 


