
 
 

На основу члана 57. Статута Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, 

Заједничког конкурса за упис студената у прву годину мастер академских студија за шк. 

2021/2022. 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. 2021/2022. годину 

у другом уписном року 
 

  Студијски програм ГРАЂЕВИНАРСТВО  

 

Р.бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) име 

1. 5 Стојановић (Србољуб) Александар 

2. 6 Тошић (Горан) Милош 

3. 2 Кандић (Марин) Јована 

4. 7 Никлановић (Звездан) Илија 

5. 3 Тодоровић Милош 

6. 4 Станојевић (Војкан) Филип 

7. 1 Китановић (Бобан) Јовица 

 

Право на упис студијског програма ГРАЂЕВИНАРСТВО на терет 

буџета Републике Србије имају кандидати  са редним бројем од 1 до 3. 

Кандидати од редног броја 3 до 7 се уписују као самофинасирајући 

студенти. 

 

 

 

 

Р.бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) име 

1. 1 Вејселовић (Хасан) Есим 

2. 4 Дудић (Шемсудин) Амсел 

3. 2 Вуканић (Ранко) Јована 

4. 3 Вуковић (Милош) Нађа 

5. 5 Миленовић (Слађан) Стефан 

 

Право на упис студијског програма УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У 

ГРАДИТЕЉСТВУ на терет буџета Републике Србије имају 

кандидати са редним бројем од 1 до 2. Кандидати од редног броја 3 до 

5 се уписују као самофинасирајући студенти. 

 

Студијски програм 

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАДИТЕЉСТВУ 



 

УПИС КАНДИДАТА ОБАВИЋЕ СЕ: 
 

од 17 - 19.10.2020. 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 , са назнаком 

"трошкови 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 

"семестрална уплата"; 

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, односно 195.000 динара за МАС Управљање 

пројектима 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. 

 

 

 
16.11.2021. год. Комисија за упис 


