
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

ДРУГИ КРУГ ПРВОГ УПИСНОГ РОКА
ШКОЛСКЕ 2021-2022. ГОДИНЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  ОАС ГРАЂЕВИНАРСТВО

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, а има више од 50 бодова.  Наведени услов испуњавају:

НА ТЕРЕТ БУЏЕТА
РЕДНИ БРОЈ КАНДИДАТА

од р.бр.1 закључно са р.бр. 9

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. 10 закључно са р.бр. 16



СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  ОАС УПРАВЉАЊЕ
ПРОЈЕКТИМА У ГРАДИТЕЉСТВУ

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, а има више од 50 бодова.  Наведени услов испуњавају:

НА ТЕРЕТ БУЏЕТА
РЕДНИ БРОЈ КАНДИДАТА

од р.бр.1 закључно са р.бр. 9

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.10 закључно са р.бр. 12

УПИС КАНДИДАТА ОБАВИЋЕ СЕ: 
14.7. (СРЕДА) и 15.7. (ЧЕТВРТАК) 2021. 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 годишњe школаринe од 70.000,00 динара за студенте који се уписују 

као самофинансирајући на студијском програму ГРАЂЕВИНАРСТВО
8. Студенти који се уписују као самофинансирајући на студијском програму 

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАДИТЕЉСТВУ подносе захтев за ослобађање од 
плаћања школарине

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.



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

Ако  се  кандидат,  који  је  остварио  право  на  упис  по  конкурсу,  не  упише  у
предвиђеном року (четвртак 15.07.2021., до 12.00 сати), факултет ће уписати уместо
њега следећег кандидата, према редоследу на КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ.

ПРОЗИВКА  КАНДИДАТА за  упис  на  упражњена  места  обавиће  се  дана  15.7.
(четвртак) испред шалтера Службе за студентска питања у 12.15 сати. 

Недолазак  на  прозивку  кандидата,  који  се  до  датог
рока нису уписали, сматраће се да је кандидат одустао
од уписа на факултет.

Окончање уписа је у 13.00 сати дана 15.07.2021. год.

По  окончању  уписа  у  ПРВОМ  КОНКУРСНОМ  РОКУ,  на  основу  преосталих
слободних места, биће објављен  ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК до 23.07.2021.

У Нишу  13.07.2021. Године

                                                                                                Д Е К А Н,

Др Петар Митковић, ред.проф.
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