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Амфитеатри А и Б - приземље 
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Учионице 201, 202, 203, 204, 205, 206 и 208 на II спрату,  
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Распоред часова наставе истиче се на огласној табли факултета (I спрат) и на 
интернет сајту. 
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Градитељство, један од најстаријих видова људске креативности, 
стално се развијало, као последица тежње ка стварању све 
успешнијих грађевинских и архитектонских објеката и простора. И 
док се архитектура и уметност заснивају на емоцијама, у основи 
грађевинарства је рационалност и реализација објеката.  

Архитектура је уметност обликовања простора која се изражава 
кроз грађевинарство, вероватно је најпотпуније образложење 
нераскидиве везе између тих дисциплина. Пројектовање и изградња 
грађевинских и архитектонских објеката је лепа и изазовна 
делатност, али и врло одговорна, јер је императив да њено дело буду 
стабилни, функционални, лепи и трајни објекти.  

На Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу 
се више од шест деценија у том духу образују стручњаци 
оспособљени за планирање и уређење насеља и градова, за 
пројектовање и грађење зграда, путева, железница, мостова, брана 
и других грађевинских и архитектонских објеката. 

Стварати у грађевинарству или архитектури значи стварати 
дела са потписом, која живе деценијама, па и вековима. 

О УНИВЕРЗИТЕТУ 

Универзитет у Нишу је државна високошколска 
установа основана 1965. године која у свом саставу 
има 14 факултета. Од оснивања Универзитета у 
Нишу до данас, дипломирало је 75.494 студената, 
од чега 1.365 страних држављанина, мастер 
академске студије завршило је 7.429 студената, 
магистрирала су 2.621 последипломца и 
докторирала 2.653 кандидата. 

Према подацима из школске 2019/20, на Универзитету је студирало укупно 
23.835 студената на свим нивоима студија, док је наставу изводило 1.346 
наставника и 359 сарадника.  

Стицањем нове Еразмус повеље (Erasmus Charter for Higher Education 2021-
2027), Универзитет у Нишу је добио још једно изузетно признање за свој 
квалитетан рад у области интернационализације. Нова Еразмус повеља 
Универзитет у Нишу оставља у истом рангу са другим универзитетима у 
Европи и омогућава равноправну сарадњу у области интернационализације. 

МИСИЈА УНИВЕРЗИТЕТА: укључивање у јединствени европски образовни 
простор у складу са највишим стандардима квалитета образовног, 
научноистраживачког и стручног рада. 

ВИЗИЈА УНИВЕРЗИТЕТА: модеран и препознатљив српски, односно европски 
универзитет који се може поредити са страним високошколским установама 
највишег ранга по квалитету студијских програма, наставе, 
научноистраживачког и стручног рада. 
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      ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

О ФАКУЛТЕТУ 

Историјат 

На основу Закона, Скупштина СР Србије на дан 18. маја 
1960. године донела је Одлуку да се оснује Технички 
факултет у Нишу са Грађевинским, Електронским, 
Машинским и Архитектонским одсеком, а касније и 
Одсеком заштите на раду. Првих пет година Технички 
факултет је радио у саставу Универзитета у Београду, а 
прве студенте примио је 1. октобра 1960. године. 

Након оснивања Универзитета у Нишу, као заједнице свих факултета у Нишу, 
нагли развој Техничког факултета условио је да се од постојећих одсека оснују 
посебни факултети. Тако се од 1970. године од постојећег Грађевинског 
одсека Техничког факултета оснива Грађевински факултет, а 2. фебруара 
1998. године Влада Републике Србије доноси Одлуку и Грађевински факултет 
мења назив у Грађевинско-архитектонски факултет. 

Факултет данас 

Грађевинско-архитектонски факултет Универзитета у Нишу је угледна 
високошколска установа која се више од шест деценија успешно бави 
образовањем инжењера и научним истраживањем из области грађевинског 
инжењерства, архитектуре, урбанизма и просторног планирања и 
инжењерског менаџмента. 

Образовна делатност подразумева сва три нивоа академских студија – 
основне, мастер (или интегрисане) и докторске. Од оснивања, мисија  
Факултета се огледа у стварању квалитетних инжењерских кадрова развојем 
студијских програма у складу да сагледаним потребама градитељства и 
техничко-технолошким достигнућима. 

На Факултету ради 96 наставника и сарадника, од тога 68 са академским 
степеном доктора наука. У сталном радном односу раде и 30 ваннаставна 
радника. 

Образовање инжењера у савременом добу подразумева висок ниво 
рачунарске обуке, овладавање софтверским пакетима и коришћење 
савремене ИТ опреме и софтверских апликација који су саставни део дневних 
рутина професионалаца из области грађевинарства, архитектуре и 
инжењерског менаџмента. Факултет поседује и континуирано иновира 
капацитете и опреме рачунарског центра и лабораторија, јер савремена 
лабораторијска опрема је основно средство у едукацији будућих стручњака 
као и научно-истраживачког рада. Такође, у оквиру Факултета ради 
библиотека која располаже са 12.000 књига и значајним бројем часописа из 
области грађевинарства и архитектуре. 
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На факултету се стално ради на 
побољшању квалитета и ефикасности 
студирања. Настава се изводи у складу са 
Законом о универзитету и Болоњском 
декларацијом, а сви наши студијски 
програми пружају студентима могућност 
избора предмета и усмерења. Настава је 
организована уз коришћење савремене 
аудио-визуелне опреме и других 
дидактичких помагала. 

У тежњи да студенти још у току 
школовања решавају практичне задатке, 
већ је уходана пракса да у оквиру наставе 
на појединим предметима раде 
конкретне задатке у облику конкурса, а 
своје радове излажу и на факултету и 
широј јавности. Студенти, наставници и 
сарадници неретко учествују и на општим 
конкурсима, где најчешће освајају 
признања и награде. 

Запажене су и остале активности 
студената, као што је учешће на домаћим 
и међународним стручним скуповима са 
презентовањем својих радова, затим 
стално учешће на годишњим 
регионалним манифестацијама попут 
Грађевинијаде и Конгреса студената 
архитектуре, на којима освајају награде у 
спорту и знању. Кроз Еразмус програме 
стипендиране мобилности студенти имају 
могућност обављања стручне праксе у 
иностранству али и студирања (боравак 
током једног семестра) на бројним 
европским универзитетима. Размена 
студената ради обављања стручне праксе 
са студентима из других држава обавља се 
и преко студентских асоцијација IAESTE, 
IACES итд. 

 У циљу афирмације струке, додатног 
образовања и информисања студената, 
сарадника и наставника, као и шире 
стручне јавности, на Факултету се 
повремено организују предавања 
угледних научних и стручних радника, 
научни и стручни скупови, презентације 
нових домаћих и иностраних производа 
из области грађевинарства и архитектуре 
итд. 

Осим, кроз израду мастер радова и 
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докторских дисертација, на Факултету се научни рад одвија и кроз успешну 
реализацију научноистраживачких пројеката, које финансирају национални и 
међународни фондови, привредне организације и државне институције. 

Од оснивања Факултет негује сарадњу како са факултетима и другим 
институцијама у земљи, тако и са иностраним. Ова сарадња се реализује пре 
свега кроз учешће наставника и сарадника на међународним конгресима и 
симпозијумима, али и кроз организовање семинара које су водили истакнути 
светски експерти из појединих области, као и кроз размену предавача, 
последипломаца и докторанада. У последњих петнаест година Факултет је 
значајно унапредио међународну сарадњу и радио на повећању своје 
видљивости на интернационалној истраживачкој сцени.  

Започевши са сарадњом са колегама из Бохума преко DAAD програма, преко 
активности у COST акцијама, билатералним научно-истраживачким 
сарадњама са Елте универзитетом из Мађарске, Техничким универзитетом из 
Кошица и Универзитетом из Љубљане, CEEPUS мреже "Примењена 
хидроинформатика" која је имала 12 партнерских институција, данас се 
сарадња одвија кроз пројектне активности у оквиру Erasmus+ и Horison Europe 
позива. У оквиру Erasmus+ пројеката Natrisk и SWARM којима је Факултет 
руководио, остварена је сарадња са више од 20 партнерских институција као 
што су: Универзитет у Сарајеву, Универзитет Џемал Биједић из Мостара, 
Универзитет у Бањој Луци, Мидлсекс универзитет Лондон, Обуда универзитет 
Будимпешта, Технички универзитет Крит, Универзитет природних ресурса и 
природних наука у Бечу (BOKU), Норвешки универзитет природних наука у 
Ослу (NMBU), Аристотeлов универзитет у Солуну, Универзитет у Месини, 
Универзитет у Тесалији, Универзитет у Ријеци, Универзитет у Лисабону. 

Посебна активност наставника и сарадника на решавању практичних задатака 
из области грађевинарства и архитектуре одвија се преко организационе 
јединице Центра за грађевинарство и архитектуру. Рад као синтеза науке и 
праксе, одвија се кроз израду разних пројеката, студија, експертиза, техничких 
контрола, лабораторијских испитивања итд., у оквиру 8 одељења, уз која ради 
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10 лабораторија. 

По научној и стручној компетентности, као и по сложености и обиму рада, 
Центар за грађевинарство и архитектуру је једна од најјачих институција ове 
врсте у југоисточној Србији. Дугорочно сарађује са више од 60 институција, а у 
протеклом периоду је урађено око 12000 елабората, по којима су реализовани 
објекти у земљи и у иностранству. 

Значајан сегмент рада Факултета представља издавачка делатност која се 
темељи на објављивању уџбеника, монографија, збирки задатака и 
практикума. Факултет издаје национални часопис “Зборник радова”, у коме 
се публикују научни радови, пре свега наставника и сарадника Факултета. 
Своје научне радове наставници и сарадници редовно објављују и у Свесци за 
грађевинарство и архитектуру међународног часописа „Facta Universitatis, 
Series: Architecture and Civil Engineering“, у издању Универзитета у Нишу. У 
часопису „Наука+пракса“ објављују се резултати научног и стручног рада 
наставника и сарадника Факултета. 

Као истакнута научна и образовна 
институција, Грађевинско-
архитектонски факултет у Нишу је 
јасно опредељен да и у наредном 
периоду задржи значајно место у 
високошколском образовном 
систему земље, да успешно 
доприноси научноистраживачкој 
делатности, да развија нове идеје у 
градитељском и архитектонском 
изразу, да тежи проширењу сарадње 
са другим сродним и привредним 
институцијама. Основни циљ је 
достизање стандарда европских 
факултета и остваривање још бољих 
услова за ефикасно школовање 
стручњака грађевинске и 
архитектонске струке.  

На насловној страни часописа наука + 
пракса 22 | 2019 – Вишенаменска ламела 
Електронског факултета Ниш, аутори: 
Teking architecture Niš (наставници и 
сарадници ГАФ-а)      
Годишња награда УАС-а за архитектуру 
„Алексеј Бркић“ за 2021. 
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  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА (извод из Статута) 

Члан 5 

Факултет је установа са својством правног лица и има право да у правном 
промету закључује уговоре и предузима друге правне послове и правне радње 
у оквиру своје правне и пословне способности. 

Факултет обавља делатност у свом седишту. 

Факултет може обављати делатност и ван седишта, у складу са дозволом за 
рад, по прибављеној сагласности Владе Републике Србије (у даљем тексту: 
Влада). У правном промету Факултет иступа самостално и непосредно у своје 
име и за свој рачун, а за своје обавезе према трећим лицима одговара 
целокупном својом имовином. 

Члан 6 

Факултет представља и заступа декан Факултета, као пословодни орган, са 
овлашћењима за заступање без ограничења. 

У случају одсутности декана Факултета, замењује га један од продекана, или 
лице које он одреди писаним овлашћењем, или лице које, у одсутности декана 
одреди Савет факултета. 

Своја овлашћења за заступање декан може пренети и на друга лица, посебним 
пуномоћјем, у коме се наводе границе овлашћења и одговорности. 

Члан 7 

Делатност Факултета обавља се без страначког, верског и идеолошког утицаја 
и тежи стицању научно утемељених објективних знања, уз поштовање 
различитих мишљења. На Факултету није дозвољено политичко, страначко и 
верско организовање и деловање. 

Члан 8 

Факултет обавља образовну и научну 
делатност сагласно класификацији 
делатности као општем стандарду према 
коме се врши разврставање делатности. У 
oквиру oснoвнe дeлaтнoсти, висoкo 
oбрaзoвaњe (шифрa: 85.42 – Високо 
oбразовање), из нaучних oблaсти зa кoјe јe 
мaтичaн, Фaкултeт оргaнизујe и спрoвoди: 

1. Студије првог степена:

▪ oснoвнe академске студије,
▪ основне струковне студијe.

2. Студије другог степена:

▪ мастер академске студијe,
▪ мастер струковне студије,
▪ интегрисане академске студије,
▪ специјалистичке струковне студије,
▪ специјалистичке академске студије.

3. Студије трећег степена:

▪ докторске академске студије.
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  ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Остале делатности Факултета су: 

▪ Остало образовање - шифра 85.59
▪ Помоћне образовне делатности - шифра 85.60

▪ Услуге припреме за штампу - шифра 18.13
▪ Умножавање снимљених записа - шифра 18.20
▪ Испитивање терена бушењем и сондирањем - шифра 43.13
▪ Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама - шифра

47.61 
▪ Трговина на мало посредством поште или преко интернета - шифра 47.91

▪ Издавање књига - шифра 58.11 - Издавање именика и адресара - шифра
58.12 

▪ Издавање новина - 58.13
▪ Издавање часописа и периодичних издања - шифра 58.14
▪ Остала издавачка делатност - шифра 58.19
▪ Издавање осталих софтвера - шифра 58.29
▪ Рачунарско програмирање - шифра 62.01
▪ Консултантске делатности у области информационе технологије - шифра

62.02, 
▪ Управљање    рачунарском    опремом - шифра 62.03,
▪ Остале услуге информационе технологије - шифра 62.09,
▪ Обрада података, хостинг и сл.- шифра 63.11
▪ Веб портали - шифра 63.12
▪ Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте – шифра

63.99 

▪ Правни послови - шифра 69.10
▪ Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско

саветовање - шифра 69.20
▪ Управљање економским субјектом - шифра 70.10
▪ Делатност комуникација и односа с јавношћу - шифра 70.21
▪ Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем -

шифра 70.22

▪ Архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање – шифра
71.1 

▪ Архитектонска делатност - шифра 71.11
▪ Инжењерске делатности и техничко саветовање - шифра 71.12
▪ Техничко испитивање и анализе - шифра 71.20
▪ Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким

наукама - шифра 72.19
▪ Специјализоване дизајнерске делатности - шифра 74.10
▪ Остале стручне, научне и техничке делатности - шифра 74.90

▪ Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована
канцеларијска подршка - шифра 82.19

▪ Организација састанака и сајмова - шифра 82.30
▪ Делатност библиотека и архива - шифра 91.01.
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  ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  - ОАС ГРАЂЕВИНАРСТВО 
четворогодишње студије (8 семестара ) – 240 ЕСПБ 

звање: дипломирани инжењер грађевинарства – дипл. инж. грађ. 

уписна квота: 98 буџетских + 22 самофинансирајућа студента 

О студијском програму 

Циљ студијског програма је постизање 
компетенција и академских вештина 
савладавањем научних дисциплина из 
области грађевинарства. Програм развија 
креативне способности разматрања 
проблема, критичко мишљење и 
способност за тимски рад. На студијама 
грађевинарства преплићу се превасходно 
природне науке и технологија. 

Циљ програма је образовање стручњака 
који поседују знање у вези за пројектовањем, грађењем и санирањем 
грађевинских објеката и структура, развој професионалне етике и 
оспособљавање за употребу рачунарских алата за израду докумената, 
презентација, спровођење прорачуна и симулација. 

Изборни модули 

Основне академске студије Грађевинарство на Грађевинско-архитектонском 
факултету Универзитета у Нишу нуде избор од четири (4) изборна модула: 

▪ Конструкције,

▪ Хидротехника,

▪ Саобраћајнице,

▪ Зградарство.

Студенти се након другог (2) семестра основних студија одлучују за један од 
понуђених изборних модула. 

Пријемни испит     

Кандидат који конкурише за упис у прву 
годину студијског програма ОАС 
Грађевинарство полаже испит из: 

▪ Математике или

▪ Техничке механике или

▪ Тест провере склоности.

НАПОМЕНА: Више информација о 
условима и поступку уписа можете наћи у одељку Услови за упис на студијски 
програм (извод из Правилника) овог Информатора на страници 39, док су 
примери тестова са пријемног испита дати у одељку Примери задатака за 
пријемни испит који почиње на страници 55. 
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  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

OAС Грађевинарство 

Р
.б

р
. Шифра 

предмета 
Назив предмета 

С
е

м
.  Број 

часова 
ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1. 19.OG0001 Нацртна геометрија I 1 2+2 4.00 

2. 19.OG0002 Физика 1 2+2 5.00 

3. 19.OG0003 Математика I 1 2+2 5.00 

4. 19.OG0004 Грађевински материјали I 1 3+3 6.00 

5. 19.OG0005 Грађевинске конструкције I 1 2+2 4.00 

6. 19.OG0006 Инжењерска геологија 1 2+1 3.00 

7. 19.OG0007 Градитељство и животна средина 1 2+1 3.00 

8. 19.OG0008 Техничка механика I 2 3+3 6.00 

9. 19.OG0009 Математика II 2 3+3 7.00 

10. 19.OG0010 Увод у рачунарство 2 2+1 3.00 

11. 19.OG0011 Геодезија 2 2+2 5.00 

12. 19.OG0I01
Изборни предмет блока I (бира се 
1 од 2) 

2 3+1 5.00 

19.OG0020 Развој градитељства 2 3+1 5.00 

19.OG0021 Основе геонаука 2 3+1 5.00 

13. 19.OG0I02
Изборни предмет блока II (бира се 
1 од 2) 

2 1+1 4.00 

19.OG0022 Енглески језик – основни курс 2 1+1 4.00 

19.OG0023 Енглески језик – језик струке I 2 1+1 4.00 

Укупно часова активне наставе 53 

  Укупно ЕСПБ 60.00 

Изборно подручје – модул: КОНСТРУКЦИЈЕ 

ДРУГА ГОДИНА 

1. 19.OG0014 Отпорност материјала I 3 3+2 6.00 

2. 19.OG0015 Механика флуида 3 2+2 5.00 
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  ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

3. 19.OG0016 Техничка механика II 3 2+2 5.00 

4. 19.OG0017 Математика III 3 3+2 5.00 

5. 19.OG0I03
Изборни предмет блока III (бира 
се 1 од 2) 

3 2+2 5.00 

19.OG0024
Увод у програмирање и 
софтверски пакети 

3 2+2 5.00 

19.OG0025 Инжењерска статистика 3 2+2 5.00 

6. 19.OG0I04
Изборни предмет блока IV (бира 
се 1 од 2) 

3 1+1 4.00 

19.OG0026
Енглески језик – нижи средњи 
курс 

3 1+1 4.00 

19.OG0027 Енглески језик – језик струке II 3 1+1 4.00 

7. 19.OG1001 Статика конструкција I 4 2+3 6.00 

8. 19.OG1002 Механика тла 4 3+3 6.00 

9. 19.OG1004 Отпорност материјала II 4 2+2 6.00 

10. 19.OG1005
Дејства и основе прорачуна 
конструкција 

4 1+1 2.00 

11. 19.OG1I01
Изборни предмети (2) блока К1 
(бира се 2 од 4) 

4 4+4 10.00 

19.OG1031 Грађевински материјали II 4 2+2 5.00 

19.OG4002 Грађевинска физика 4 2+2 5.00 

19.OG2020 Основе саобраћајница 4 2+2 5.00 

19.OG1003 Земљани радови 4 2+2 5.00 

Укупно часова активне наставе 50 

Укупно ЕСПБ 60.00 

ТРЕЋА ГОДИНА 

12. 19.OG1006 Бетонске конструкције I 5 3+2 5.00 

13. 19.OG1007 Фундирање I 5 2+2 4.00 

14. 19.OG1008 Дрвене конструкције I 5 2+2 4.00 

15. 19.OG1009 Металне конструкције I 5 2+2 4.00 

16. 19.OG1010 Статика конструкција II 5 2+2 5.00 

17. 19.OG1011 Зидане конструкције 5 2+1 3.00 

18. 19.OG1I02
Изборни предмет блока К2 (бира 
се 1 од 3) 

5 2+2 5.00 

19.OG1032 Одабрана поглавља математике 5 2+2 5.00 

19.OG1033 Основе хидротехнике 5 2+2 5.00 

19.OG1034
Рачунарско цртање у 
грађевинарству 

5 2+2 5.00 

19. 19.OG1013 Стручна пракса 6 0+0+6 4.00 

20. 19.OG1014 Матрична анализа конструкција 6 2+1 4.00 

21. 19.OG1015 Теорија површинских носача 6 2+2 5.00 

22. 19.OG1016 Фундирање II 6 2+2 4.00 
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  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

23. 19.OG1017 Бетонске конструкције II 6 2+2 3.00 

24. 19.OG1018 Дрвене конструкције II 6 2+1 3.00 

25. 19.OG1019 Технологија бетона 6 2+1 4.00 

26. 19.OG1035 Металне конструкције II 6 2+1 3.00 

Укупно часова активне наставе 58 

Укупно ЕСПБ 60.00 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

27. 19.OG1020
Технологија грађења са 
грађевинском механизацијом 

7 2+2 5.00 

28. 19.OG1021
Бетонске претходно напрегнуте 
конструкције 

7 2+2 4.00 

29. 19.OG1022 Стабилност конструкција 7 2+2 4.00 

30. 19.OG1023 Конструкције у хидротехници 7 2+2 4.00 

31. 19.OG1024 Подземне грађевине 7 2+2 3.00 

32. 19.OG1026 Гранична анализа конструкција 7 2+2 5.00 

33. 19.OG1I03
Изборни предмет блока К3 (бира 
се 1 од 3) 

7 2+2 5.00 

19.OG2005 Водовод и канализација зграда 7 2+2 5.00 

19.OG1025 Металне конструкције зграда 7 2+2 5.00 

19.OG1036
Примена рачунара у пројектовању 
конструкција 

7 2+2 5.00 

34. 19.OG1027 Организација грађења I 8 3+2 4.00 

35. 19.OG1028 Спрегнуте конструкције 8 3+2 4.00 

36. 19.OG1029
Динамика конструкција са 
земљотресним инжињерством 

8 2+2 4.00 

37. 19.OG1038 Бетонски мостови 8 2+2 4.00 

38. 19.OG0028 Предмет завршног рада 8 0+6 8.00 

39. 19.OG0029 Дипломски рад 8 0+0+6 6.00 

Укупно часова активне наставе 58 

УКУПНО ЕСПБ 60.00 

Изборно подручје – модул: ХИДРОТЕХНИКА 

ДРУГА ГОДИНА 

1. 19.OG0014 Отпорност материјала I 3 3+3 6.00 

2. 19.OG0015 Механика флуида 3 2+2 5.00 

3. 19.OG0016 Техничка механика II 3 2+2 5.00 

4. 19.OG0017 Математика III 3 3+2 5.00 

5. 19.OG0I03
Изборни предмет блока III (бира 
се 1 од 2) 

3 2+2 5.00 

19.OG0024
Увод у програмирање и 
софтверски пакети 

3 2+2 5.00 

19.OG0025 Инжењерска статистика 3 2+2 5.00 
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  ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

6. 19.OG0I04
Изборни предмет блока IV (бира 
се 1 од 2) 

3 1+1 4.00 

19.OG0026
Енглески језик – нижи средњи 
курс 

3 1+1 4.00 

19.OG0027 Енглески језик – језик струке II 3 1+1 4.00 

7. OG1001 Статика конструкција I 4 2+3 6.00 

8. OG1002 Механика тла 4 3+3 6.00 

9. OG1003 Земљани радови 4 2+2 5.00 

10. OG2001 Хидраулика 4 3+3 7.00 

11. OG2002 Увод у хидрологију 4 2+2 6.00 

Укупно часова активне наставе 50 

Укупно ЕСПБ 60.00 

ТРЕЋА ГОДИНА 

12. 19.OG1006 Бетонске конструкције I 5 3+2 5.00 

13. 19.OG1007 Фундирање I 5 2+2 4.00 

14. 19.OG2003 Инжењерска хидрологија 5 2+2 6.00 

15. 19.OG2004 Основе коришћења водних снага 5 2+2 5.00 

16. 19.OG2005 Водовод и канализација зграда 5 2+2 5.00 

17. 19.OG2I01
Изборни предмет блока Х1 (бира 
се 1 од 5) 

5 2(3)+2 5.00 

19.OG2020 Основе саобраћајница 5 2+2 5.00 

19.OG2006 Дрвене конструкције 5 2+2 5.00 

19.OG2012 Металне конструкције 5 2+2 5.00 

19.OG1034
Рачунарско цртање у 
грађевинарству 

5 2+2 5.00 

19.OG2021 Подземне воде 5 3+2 5.00 

18. 19.OG1013 Стручна пракса 6 0+0+6 4.00 

19. 19.OG2008
Снабдевање насеља водом и 
каналисање I 

6 2+2 4.00 

20. 19.OG2009 Конструкције у хидротехници I 6 2+2 4.00 

21. 19.OG2010 Уређење водотока I 6 2+2 4.00 

22. 19.OG2011 Хидротехничке мелиорације I 6 2+2 4.00 

23. 19.OG2I02
Изборни предмети (2) блока Х2 
(бира се 2 од 4) 

6 4+4 10.00 

19.OG1015 Теорија површинских носача 6 2+2 5.00 

19.OG2018
Технологија хидротехничког 
бетона 

6 2+2 5.00 

19.OG2025 Бетонске конструкције- виши курс 6 2+2 5.00 

19.OG1010 Статика конструкција II 6 2+2 5.00 

Укупно часова активне наставе 55-56 

Укупно ЕСПБ 60.00 
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  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

24. 19.OG1020
Технологија грађења са 
грађевинском механизацијом 

7 2+2 5.00 

25. 19.OG2013
Снабдевање насеља и 
каналисање II 

7 3+3 7.00 

26. 19.OG2014 Конструкције у хидротехници II 7 3+3 6.00 

27. 19.OG2015 Хидротехничке мелиорације II 7 3+3 6.00 

28. 19.OG2016 Уређење водотока II 7 3+3 6.00 

29. 19.OG1027 Организација грађења I 8 3+2 4.00 

30. 19.OG2017 Бране и акумулације 8 4+3 6.00 

31. 19.OG2I03 Изборни предмет блока Х3 8 3+2 6.00 

19.OG2022 Примењена хидрологија 8 3+2 6.00 

19.OG2023
Симулациони модели у 
хидротехници 

8 3+2 6.00 

32. 19.OG0028 Предмет завршног рада 8 0+6 8.00 

33. 19.OG0029 Дипломски рад 8 0+0+6 6.00 

Укупно часова активне наставе 57 

УКУПНО ЕСПБ 60.00 

Изборно подручје – модул: САОБРАЋАЈНИЦЕ 

ДРУГА ГОДИНА 

1. 19.OG0014 Отпорност материјала I 3 3+3 6.00 

2. 19.OG0015 Механика флуида 3 2+2 5.00 

3. 19.OG0016 Техничка механика II 3 2+2 5.00 

4. 19.OG0017 Математика III 3 3+2 5.00 

5. 19.OG0I03
Изборни предмет блока III (бира 
се 1 од 2) 

3 2+2 5.00 

19.OG0024
Увод у програмирање и 
софтверски пакети 

3 2+2 5.00 

19.OG0025 Инжењерска статистика 3 2+2 5.00 

6. 19.OG0I04
Изборни предмет блока IV (бира 
се 1 од 2) 

3 1+1 4.00 

19.OG0026
Енглески језик – нижи средњи 
курс 

3 1+1 4.00 

19.OG0027 Енглески језик – језик струке II 3 1+1 4.00 

7. 19.OG1001 Статика конструкција I 4 2+3 6.00 

8. 19.OG1002 Механика тла 4 3+3 6.00 

9. 19.OG1003 Земљани радови 4 2+2 5.00 

10. 19.OG1004 Отпорност материјала II 4 2+2 6.00 

11. 19.OG1005
Дејства и основе прорачуна 
конструкција 

4 1+1 2.00 

12. 19.OG3I01 Изборни предмет блока С1 (бира 4 2+2 5.00 
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  ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

се 1 од 2) 

19.OG3001 Примењена геодезија 4 2+2 5.00 

19.OG1031 Грађевински материјали II 4 2+2 5.00 

Укупно часова активне наставе 50 

Укупно ЕСПБ 60.00 

ТРЕЋА ГОДИНА 

13. 19.OG1006 Бетонске конструкције I 5 3+2 5.00 

14. 19.OG1007 Фундирање I 5 2+2 4.00 

15. 19.OG1008 Дрвене конструкције I 5 2+2 4.00 

16. 19.OG1009 Металне конструкције I 5 2+2 4.00 

17. 19.OG1010 Статика конструкција II 5 2+2 5.00 

18. 19.OG1011 Зидане конструкције 5 2+1 3.00 

19. 19.OG3I02
Изборни предмет блока С2 (бира 
се 1 од 2) 

5 2+2 5.00 

19.OG3014 Геотехника саобраћајница 5 4 5.00 

19.OG1033 Основе хидротехнике 5 4 5.00 

20. 19.OG1013 Стручна пракса 6 0+0+6 4.00 

21. 19.OG3005 Путеви I 6 2+2 6.00 

22. 19.OG3006 Планирање простора и саобраћаја 6 2+2 5.00 

23. 19.OG1016 Фундирање II 6 2+2 4.00 

24. 19.OG1017 Бетонске конструкције II 6 2+2 3.00 

25. 19.OG3007 Железничке пруге 6 2+2 4.00 

26. 19.OG1019 Технологија бетона 6 2+1 4.00 

Укупно часова активне наставе 57 

Укупно ЕСПБ 60.00 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

27. 19.OG1020
Технологија грађења са 
грађевинском механизацијом 

7 2+2 5.00 

28. 19.OG1021
Бетонске претходно напрегнуте 
конструкције 

7 2+2 4.00 

29. 19.OG3008 Саобраћајни тунели 7 2+2 3.00 

30. 19.OG3009 Коловозне конструкције I 7 3+3 4.00 

31. 19.OG4011
Стабилност и динамика 
конструкција 

7 2+2 4.00 

32. 19.OG3I03
Изборни предмет блока С3 (бира 
се 1 од 2) 

7 2+2 5.00 

19.OG3015 Комунална хидротехника 7 2+2 5.00 

19.OG1036
Примена рачунара у пројектовању 
конструкција 

7 2+2 5.00 

33. 19.OG3I04
Изборни предмет блока С4 (бира 
се 1 од 2) 

7 2+2 5.00 

19.OG3003 CAD у пројектовању 7 2+2 5.00 
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  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

саобраћајница 

19.OG1026 Гранична анализа конструкција 7 2+2 5.00 

34. 19.OG1027 Организација грађења I 8 3+2 4.00 

35. 19.OG1028 Спрегнуте конструкције 8 3+2 4.00 

36. 19.OG3012 Коловозне конструкције II 8 2+2 4.00 

37. 19.OG3002 Градске саобраћајнице 8 2+2 4.00 

38. 19.OG0028 Предмет завршног рада 8 0+6 8.00 

39. 19.OG0029 Дипломски рад 8 0+0+6 6.00 

Укупно часова активне наставе 60 

УКУПНО ЕСПБ 60.00 

Изборно подручје – модул: ЗГРАДАРСТВО 

ДРУГА ГОДИНА 

1. 19.OG0014 Отпорност материјала I 3 3+3 6.00 

2. 19.OG0015 Механика флуида 3 2+2 5.00 

3. 19.OG0016 Техничка механика II 3 2+2 5.00 

4. 19.OG0017 Математика III 3 3+2 5.00 

5. 19.OG0I03
Изборни предмет блока III (бира 
се 1 од2) 

3 2+2 5.00 

19.OG0024
Увод у програмирање и 
софтверски пакети 

3 2+2 5.00 

19.OG0025 Инжењерска статистика 3 2+2 5.00 

6. 19.OG0I04
Изборни предмет блока IV (бира 
се 1 од 2) 

3 1+1 4.00 

19.OG0026
Енглески језик – нижи средњи 
курс 

3 1+1 4.00 

19.OG0027 Енглески језик – језик струке II 3 1+1 4.00 

7. 19.OG1001 Статика конструкција I 4 2+3 6.00 

8. 19.OG1002 Механика тла 4 3+3 6.00 

9. 19.OG4001 Грађевинске конструкције II 4 2+3 6.00 

10. 19.OG1005
Дејства и основе прорачуна 
конструкција 

4 1+1 2.00 

11. 19.OG4002 Грађевинска физика 4 2+2 5.00 

12. 19.OG4I01
Изборни предмет блока З1 (бира 
се 1 од 2) 

4 2+2 5.00 

19.OG1003 Земљани радови 4 2+2 5.00 

19.OG1031 Грађевински материјали II 4 2+2 5.00 

Укупно часова активне наставе 51 

Укупно ЕСПБ 60.00 

ТРЕЋА ГОДИНА 

13. 19.OG1006 Бетонске конструкције I 5 3+2 5.00 

14. 19.OG1007 Фундирање I 5 2+2 4.00 
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  ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

15. 19.OG1008 Дрвене конструкције I 5 2+2 4.00 

16. 19.OG1009 Металне конструкције I 5 2+2 4.00 

17. 19.OG4003 Основи пројектовања 5 2+2 5.00 

18. 19.OG1011 Зидане конструкције 5 2+1 3.00 

19. 19.OG4I02
Изборни предмет блока 32 (бира 
се 1 од 3) 

5 2+2 5.00 

19.OG0025
Рачунарско цртање у 
грађевинарству 

5 2+2 5.00 

19.OG1034
Електротехнички иновативни 
системи у грађевинарству 

5 2+2 5.00 

19.OG1012 Стручна пракса 5 0+0+6 5.00 

20. 19.OG1013 Теорија површинских носача 6 2+2 5.00 

21. 19.OG1015 Статика конструкција зграда 6 2+2 5.00 

22. 19.OG4005
Урбанизам и просторно 
планирање 

6 2+2 5.00 

23. 19.OG4007
Термотехничке и електричне 
инсталације са осветљењем 

6 2+2 5.00 

24. 19.OG4008
Изборни предмет блока 33 (бира 
се 1 од 2) 

6 2+2 5.00 

19.OG4I03 Конструктивни системи 6 2+2 5.00 

19.OG2025 Бетонске конструкције- виши курс 6 2+2 5.00 

Укупно часова активне наставе 54 

Укупно ЕСПБ 60.00 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

25. 19.OG1020
Технологија грађења са 
грађевинском механизацијом 

7 2+2 5.00 

26. 19.OG4004
Разрада техничке документације 
и прописи 

7 2+1 3.00 

27. 19.OG4011
Стабилност и динамика 
конструкција 

7 2+2 4.00 

28. 19.OG2005 Водовод и канализација зграда 7 2+2 5.00 

29. 19.OG1025 Металне конструкције зграда 7 2+2 5.00 

30. 19.OG4012
Грађевинске конструкције и 
физика зграда 

2+1 3 3.00 

31. 19.OG4I04
Изборни предмет блока 34 (бира 
се 1 од 2) 

7 2+2 5.00 

19.OG4017 Завршни радови у грађевинарству 7 2+2 5.00 

19.OG1036
Примена рачунара у пројектовању 
конструкција 

7 2+2 5.00 

32. 19.OG1027 Организација грађења I 8 3+2 4.00 

33. 19.OG4014 Монтажне конструкције зграда 8 3+2 4.00 

34. 19.OG4015 Грађевинске конструкције III 8 2+2 4.00 

35. 19.OG1413 Оплате и скеле 8 2+2 4.00 
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  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

36. 19.OG0028 Предмет завршног рада 8 0+6 8.00 

37. 19.OG0029 Дипломски рад 8 0+0+6 6.00 

Укупно часова активне наставе 56 

УКУПНО ЕСПБ 60.00 

Да ли сте знали ? 

✓ Човечанство не би могло да функционише без инжењера чије 
образовање ми нудимо! 

✓ Све што нас окружује, а што је човек направио, је дело и 
надлежност ових стручњака! 

✓ Градитељство је једна од најстаријих стручних области и 
једна од три класичне инжењерске науке! 
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  ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  - MАС ГРАЂЕВИНАРСТВО 
једногодишње студије (2 семестра) – 60 ЕСПБ 

звање: мастер инжењер грађевинарства – маст. инж. грађ. 

Изборни модули 

Мастер академске студије Грађевинарство на Грађевинско-архитектонском 
факултету Универзитета у Нишу нуде избор од четири (4) изборна модула: 

▪ Конструкције,

▪ Хидротехника,

▪ Саобраћајнице,

▪ Зградарство.

Услови уписа 

На мастер академске студије (МАС) Грађевинарства на Грађевинско-
архитектонском факултету Универзитета у Нишу могу се уписати студенти који 
су завршили основне академске студије (ОАС) одговарајућег усмерења 
(грађевинарство), а које се вреднују са минимално 240 ЕСПБ. 

Р
.б

р
. Шифра 

предмета 
Назив предмета  

С
е

м
.  Број 

часова  
ЕСПБ 

ИЗБОРНИ МОДУЛ - КОНСТРУКЦИЈЕ 

ПРВА ГОДИНА 

1. MГ1001 Испитивање конструкција 1 2+2 5.00 

2. MГ1008 
Пројектовање и извођење 
бетонских конструкција 

1 2+2 5.00 

3. MГ1003 Метални мостови 1 2+2 5.00 

4. MГ1012 Дрвени мостови оплате и скеле 1 2+2 5.00 

5. МГ1И01 
Изборни предмети блока К (бира 
се 2 од 13) 

1 4+4 10.00 

MГ1010 Лаке металне конструкције 1 2+2 5.00 

MГ1011 Специјалне металне конструкције 1 2+2 5.00 

MГ1013 Метод коначних елемената 1 2+2 5.00 

MГ1014 Асеизмичко пројектовање 1 2+2 5.00 

MГ1016 Стабилност и санација косина 1 2+2 5.00 

MГ1017 
Геотехничко земљотресно 
инжењерство 

1 2+2 5.00 

MГ4007 
Дијагностика стања и санација 
конструкција  

1 2+2 5.00 

MГ1018 
Поузданост и сигурност 
конструкција 

1 2+2 5.00 

MГ1019 
Основи мониторинга 
конструкција 

1 2+2 5.00 
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  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

MГ1020 
Софтверско моделирање 
конструкција 

1 2+2 5.00 

MГ1021 
Пројектовање конструкција према 
употребном веку 

1 2+2 5.00 

MГ1022 Бетони посебних намена 1 2+2 5.00 

MГ0001 Примена БИМ у грађевинарству 1 2+2 5.00 

6. MГ0002 Стручна пракса 2 0+0+6 3.00 

7. MГ0003 
Истраживање из изборне области 
мастер рада 

2 0+20 12.00 

8. MГ0004 Мастер рад 2 0+4 15.00 

Укупно часова активне наставе 24 

Укупно ЕСПБ 30.00 

ИЗБОРНИ МОДУЛ – ХИДРОТЕХНИКА 

ПРВ ГОДИНА 

1. MГ2001 Водопривреда 1 2+2 5.00 

2. MГ2004 Пречишћавање вода 1 2+2 5.00 

3. MГ2003 Примена ГИС-а у хидротехници 1 2+2 5.00 

4. МГ2И01 
Изборни предмети блока Х (бира 
се 3 од 9) 

1 6+6 15.00 

МГ2002 
Контрола и управљање 
постројењима за пречишћавање 
вода 

1 2+2 5.00 

МГ2016 
Мелиоративна 
хидрометеорологија 

1 2+2 5.00 

МГ2012 Уставе и затварачи 1 2+2 5.00 

МГ2013 Oбјекти хидроцентрала 1 2+2 5.00 

МГ2014 Хидроинформатика  1 2+2 5.00 

МГ2015 ЕУ директиве о водама 1 2+2 5.00 

MГ0001 Примена БИМ у грађевинарству 1 2+2 5.00 

МГ2011 Уређење водотока и речни нанос 1 2+2 5.00 

МГ2007 Речна хидраулика 1 2+2 5.00 

5. MГ0002 Стручна пракса 2 0+0+6 3.00 

6. MГ0003 
Истраживање из изборне области 
мастер рада 

2 0+20 12.00 

7. MГ0004 Мастер рад 2 0+4 15.00 

Укупно часова активне наставе 24 

Укупно ЕСПБ 30.00 

ИЗБОРНИ МОДУЛ – САОБРАЋАЈНИЦЕ 

ПРВА ГОДИНА 

1. MГ3001 Управљање и одржавање 1 2+2 5.00 
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  ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

саобраћајница 

2. MГ3002 Организација грађења II 1 2+2 5.00 

3. MГ3012 Путеви II 1 2+2 5.00 

4. MГ1003 Метални мостови 1 2+2 5.00 

5. МГ3И01 
Изборни предмети блока С (бира 
се 2 од 8) 

1 4+4 10.00 

MГ1016 Стабилност и санација косина 1 2+2 5.00 

MГ1012 Дрвени мостови, оплате и скеле 1 2+2 5.00 

MГ4007 
Дијагностика стања и санација 
конструкција  

1 2+2 5.00 

MГ1001 Испитивање конструкција 1 2+2 5.00 

MГ1017 
Геотехничко земљотресно 
инжењерство 

1 2+2 5.00 

MГ1013 Метод коначних елемената 1 2+2 5.00 

MГ1022 Бетони посебних намена 1 2+2 5.00 

MГ0001 Примена БИМ у грађевинарству 1 2+2 5.00 

6. MГ0002 Стручна пракса 2 0+0+6 3.00 

7. MГ0003 
Истраживање из изборне области 
мастер рада 

2 0+20 12.00 

8. MГ0004 Мастер рад 2 0+4 15.00 

Укупно часова активне наставе 24 

Укупно ЕСПБ 30.00 

ИЗБОРНИ МОДУЛ – ЗГРАДАРСТВО 

ПРВА ГОДИНА 

1. MГ3002 Организација грађења II 1 2+2 5.00 

2. MГ4002 Енергетска ефикасност зграда 1 2+2 5.00 

3. MГ1014 Асеизмичко пројектовање 1 2+2 5.00 

4. MГ4010 Архитектонско пројектовање 1 1+2 5.00 

5. МГ4И01 
Изборни предмети блока З1 (бира 
се 1 од 4) 

1 2+2 5.00 

MГ1008 
Пројектовање и извођење 
бетонских конструкција 

1 2+2 5.00 

МГ4011 
Пројектовање и извођење 
дрвених и зиданих конструкција 

1 2+2 5.00 

МГ4013 
Пројектовање и извођење 
металних конструкција 

1 2+2 5.00 

MГ0001 Примена БИМ у грађевинарству 1 2+2 5.00 

6. МГ4И02 
Изборни предмети блока З2 (бира 
се 1 од 5) 

1 2+2 5.00 

MГ4007 
Дијагностика стања и санација 
конструкција 

1 2+2 5.00 

MГ1001 Испитивање конструкција 1 2+2 5.00 
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  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

MГ1010 Лаке металне конструкције 1 2+2 5.00 

МГ4009 
Примена савремених 
грађевинских материјала 

1 2+2 5.00 

MГ1022 Бетони посебних намена 1 2+2 5.00 

7. MГ0002 Стручна пракса 2 0+0+6 3.00 

8. MГ0003 
Истраживање из изборне области 
мастер рада 

2 0+20 12.00 

9. MГ0004 Мастер рад 2 0+4 15.00 

Укупно часова активне наставе 23 

Укупно ЕСПБ 30.00 
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  ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - ИАС АРХИТЕКТУРА 5-

петогодишње студије (10 семестара ) – 300 ЕСПБ 

звање: мастер инжењер архитектуре – маст. инж. арх. 

уписна квота: 107 буџетских + 73 самофинансирајућа студента 

О студијском програму 

Циљ овог програма је школовање 
одговорног, компетентног и креативног 
архитекте који је способан да употреби и 
своје знање и практичне вештине у 
решавању сложених задатака у области 
архитектонско - урбанистичког 
пројектовања и реализације 
архитектонско - урбанистичких пројеката. 

Сврха студијског програма је образовање будућих архитеката способних: 

▪ за решавање сложених архитектонско-урбанистичких задатака;

▪ да реализују сложене пројекте, и

▪ да одговоре савременим потребама друштва у складу са принципима
одрживог развоја.

Садржај студија је мултидисциплинаран јер образовање будућих архитеката 
равноправно комбинује дисциплине из: 

▪ поља уметности,

▪ друштвено-хуманистичких и

▪ техничко-технолошких наука.

Изборни предмети учествују са 30% у укупном броју ЕСПБ. 

Пријемни испит    

Кандидат који конкурише за упис у прву 
годину студијског програма МАС 
Архитектура полаже испит: 

▪ тест опште културе и образовања са

елементима провере просторне 

интелигенције. 

НАПОМЕНА: Више информација о 
условима и поступку уписа можете наћи у одељку Услови за упис на студијски 
програм (извод из Правилника) овог Информатора на страници 39, док су 
примери тестова са пријемног испита дати у одељку Примери задатака за 
пријемни испит који почиње на страници 55. 
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  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија – 

ИАС АРХИТЕКТУРА 

Р.бр. 
Шифра 
предмета 

Назив предмета Сем. Број часова  ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1. 19.IA0001 Увод у пројектовање 1 2+3 6.00 

2. 19.IA0002 Цртеж у архитектури I 1 1+3 6.00 

3. 19.IA0003 Геометрија облика 1 2+2 6.00 

4. 19.IA0004 Архитектонска графика 1 2+2 6.00 

5. 19.IA0005 Математика 1 1+1 2.00 

6. 19.IA0006 Механика 1 1+1 2.00 

7. 19.IA0007 Материјали у архитектури 1 2+0 2.00 

8. 19.IA0008 Елементи пројектовања 2 2+3 6.00 

9. 19.IA0009 Увод у урбанизам 2 2+0 4.00 

10. 19.IA0010
Увод у архитектонске 
конструкције 

2 2+2 5.00 

11. 19.IA0011 Перспектива I 2 1+2 4.00 

12. 19.IA0012
Примена рачунара у 
архитектури 

2 2+2 5.00 

13. 19.IA0013 Отпорност материјала 2 1+1 2.00 

14. 19.IA0I01
Изборни предмет блока 1 
(бира се 1 од 4) 

2 2+1 4.00 

19.IA0014
Теорија архитектонског 
пројектовања 

2 2+1 4.00 

19.IA0015 Цртеж у архитектури II 2 2+1 4.00 

19.IA0016 Визуелна истраживања 2 2+1 4.00 

19.IA0017 Страни језик (енглески) 2 2+1 4.00 

Укупно часова активне наставе 23+23=46 

  Укупно ЕСПБ 60.00 
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  ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

ДРУГА ГОДИНА 

15. 19.IA0018 Методологија пројектовања 3 2+1 4.00 

16. 19.IA0019
Пројектовање стамбених 
зграда I 

3 2+3 5.00 

17. 19.IA0020 Урбанизам I 3 1+2 5.00 

18. 19.IA0021 Архитектонске конструкције I 3 2+2 5.00 

19. 19.IA0022 Историја архитектуре I 3 2+0 3.00 

20. 19.IA0023 Статика конструкција 3 1+1 2.00 

21. 19.IA0024 Бетонске конструкције 3 1+1 2.00 

22. 19.IA0I02
Изборни предмет блока 2 
(бира се 1 од 4) 

3 1+2 4.00 

19.IA0025 Перспектива II 3 1+2 4.00 

19.IA0026
Моделовање у архитектури и 
урбанизму 

3 1+2 4.00 

19.IA0039 Социологија становања 3 1+2 4.00 

19.IA0028
Савремени материјали у 
архитектури 

3 1+2 4.00 

23. 19.IA0029
Пројектовање стамбених 
зграда II 

4 2+3 4.00 

24. 19.IA0030 Пројектовање јавних зграда I 4 2+3 4.00 

25. 19.IA0031 Урбанизам II 4 1+3 4.00 

26. 19.IA0032 Архитектонске конструкције II 4 2+2 4.00 

27. 19.IA0033 Историја архитектуре II 4 2+0 2.00 

28. 19.IA0034 Дрвене конструкције 4 1+1 2.00 

29. 19.IA0035 Фундирање 4 1+1 2.00 

30. 19.IA0I03
Изборни предмети блока 3 
(бира се 2 од 6) 

4 4+2 8.00 

19.IA0036
Геометријске површи у 
архитектури 

4 2+1 4.00 

19.IA0037 Увод у БИМ 4 2+1 4.00 

19.IA0038 Урбана социологија 4 2+1 4.00 

19.IA0027
Презентација у архитектури и 
урбанизму 

4 2+1 4.00 

19.IA0040 Форма у архитектури 4 2+1 4.00 

19.IA0041 Урбана економија 4 2+1 4.00 

Укупно часова активне наставе 27+27=54 

Укупно ЕСПБ 60.00 

ТРЕЋА ГОДИНА 

31. 19.IA0042 Пројектовање јавних зграда II 5 2+3 4.00 

32. 19.IA0043
Пројектовање привредних 
зграда I 

5 2+3 4.00 

33. 19.IA0044 Урбанизам III 5 1+2 4.00 
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  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

34. 19.IA0045 Архитектонске конструкције III 5 2+2 3.00 

35 19.IA0046 Конструктивни системи I 5 2+2 3.00 

36. 19.IA0047 Историја архитектуре III 5 2+0 2.00 

37. 19.IA0048
Технологија и организација 
грађења 

5 1+1 2.00 

38. 19.IA0I04
Изборни предмети блока 4 
(бира се 2 од 4) 

5 2+2 8.00 

19.IA0049 Развој архитектуре у Србији 5 1+1 4.00 

19.IA0050 Развој насеља у Србији 5 1+1 4.00 

19.IA0051 БИМ у архитектури 5 1+1 4.00 

19.IA0052 Историја уметности 5 1+1 4.00 

39 19.IA0053 Пројектовање јавних зграда III 6 2+3 5.00 

40. 19.IA0054
Пројектовање привредних 
зграда II 

6 2+3 5.00 

41. 19.IA0055 Унутрашња архитектура I 6 1+2 3.00 

42. 19.IA0056 Урбанизам IV 6 1+2 3.00 

43. 19.IA0057 Савремена архитектура 6 2+0 3.00 

44. 19.IA0058 Ревитализација зграда 6 1+2 3.00 

45. 19.IA0059 Металне конструкције зграда 6 1+2 2.00 

46. 19.IA0I05
Изборни предмети блока 5 
(бира се 2 од 6) 

6 4+2 6.00 

19.IA0060 Народно градитељство VI 2+1 3.00 

19.IA0061 Паметне зграде 6 2+1 3.00 

19.IA0062 Еколошки материјали 6 2+1 3.00 

19.IA0063 Пејзажна архитектура 6 2+1 3.00 

19.IA0064 Конструктивни системи II 6 2+1 3.00 

19.IA0065 Архитектура Србије 20. века 6 2+1 3.00 

Укупно часова активне наставе 28+31=59 

Укупно ЕСПБ 60.00 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

47. 19.IA0066 Унутрашња архитектура II 7 2+2 4.00 

48. 19.IA0067 Урбанизам V 7 1+2 4.00 

49. 19.IA0068 Биоклиматска архитектура I 7 2+1 4.00 

50. 19.IA0069 Архитектонска физика 7 2+1 3.00 

51. 19.IA0070 Префабриковане зграде I 7 1+2 3.00 

52. 19.IA0071 Техничка документација 7 1+1 3.00 

53. 19.IA0072 Инсталације у зградама 7 2+1 3.00 

54. 19.IA0I06
Изборни предмет блока 6 
(бира се 1 од 4) 

7 1+2 3.00 

19.IA0073
Стратегија просторног и 
урбаног развоја 

7 1+2 3.00 
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19.IA0074 Сакрална архитектура 7 1+2 3.00 

19.IA0075 Увод у ГИС 7 1+2 3.00 

19.IA0076 Архитектура и уметност 7 1+2 3.00 

55. 19.IA0098 Стручна пракса 1 7 0 3.00 

56. 19.IA0I07
Изборни студио (бира се 2 од 
4) 

8 8+4 12.00 

19.IA0077 Студио Стамбене зграде 8 4+2 6.00 

19.IA0078 Студио Јавне зграде 8 4+2 6.00 

19.IA0079 Студио Привредне зграде 8 4+2 6.00 

19.IA0080 Студио Урбанизам 8 4+2 6.00 

57. 19.IA0081 Урбана инфраструктура 8 1+2 3.00 

58. 19.IA0082
Ревитализација и конверзија у 
архитектури 

8 1+2 3.00 

59. 19.IA0083
Регенерација урбаних 
комплекса 

8 1+2 3.00 

60. 19.IA0084 Биоклиматска архитектура II 8 1+2 3.00 

61. 19.IA0085 Енергетска ефикасност зграда 8 1+2 3.00 

62. 19.IA0I08
Изборни предмет блока 7 
(бира се 1 од 4) 

8 1+2 3.00 

19.IA0086 Префабриковане зграде II 8 1+2 3.00 

19.IA0087
Урбанистичка и планерска 
регулатива 

8 1+2 3.00 

19.IA0088 Урбани менаџмент 8 1+2 3.00 

19.IA0089 Фасадне конструкције и форме 8 1+2 3.00 

Укупно часова активне наставе 26+28=54 

УКУПНО ЕСПБ 60.00 

ПЕТА ГОДИНА 

63. 19.IA0I09
Синтезни пројекат (бира се 1 
од 4) 

9 4+2 9.00 

19.IA0090 Стамбене зграде 9 4+2 9.00 

19.IA0091 Јавне зграде 9 4+2 9.00 

19.IA0092 Привредне зграде 9 4+2 9.00 

19.IA0093 Урбанизам 9 4+2 9.00 

64. 19.IA0I10
Изборни предмет уз синтезни 
пројекат блока 8 

9 2+1 3.00 

19.IA0094 Урбанистичко пројектовање 9 2+1 3.00 

19.IA0095 Унутрашња архитектура 9 2+1 3.00 

19.IA0096
Биоклиматско и енергетски 
ефикасно пројектовање 

9 2+1 3.00 

19.IA0097
Пројектовање архитектонских 
конструкција 

9 2+1 3.00 

19.IA0111 Архитектонско пројектовање 9 2+1 3.00 
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65. 19.IA0I11
Изборни предмети блока 9 
(бира се 3 од 10) 

9 6+3 12.00 

19.IA0099
Посебни проблеми 
пројектовања стамбених 
зграда 

9 2+1 4.00 

19.IA0100
Посебни проблеми 
пројектовања јавних зграда I 

9 2+1 4.00 

19.IA0101
Посебни проблеми 
пројектовања јавних зграда II 

9 2+1 4.00 

19.IA0102
Посебни проблеми 
пројектовања привредних 
зграда 

9 2+1 4.00 

19.IA0103
Савремени индустријски 
објекти 

9 2+1 4.00 

19.IA0104 Урбани дизајн и композиција 9 2+1 4.00 

19.IA0105 Рурални развој 9 2+1 4.00 

19.IA0106 Рурална архитектура 9 2+1 4.00 

19.IA0107 Еколошки урбанизам 9 2+1 4.00 

19.IA0108
Моделирање енергетских 
перформанси зграда 

9 2+1 4.00 

66. 19.IA0098 Стручна пракса 2 9 0+0+3 3.00 

67. 19.IA0109
Истраживање из области 
мастер рада 

10 0+6 10.00 

68. 19.IA0110 Завршни-мастер рад 10 0+0+14 20.00 

Укупно часова активне наставе 14+7+20=41 

Укупно ЕСПБ 60.00 

TI-HO Modular House, 2019 
аутор: Даница Томић, студенткиња ГАФ-а 

Прва награда на међународном  студентском 
конкурсу  „КУЋА БУДУЋНОСТИ“ 
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  - ОАС УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У 
ГРАДИТЕЉСТВУ 

четворогодишње студије (8 семестара ) – 240 ЕСПБ 

звање: дипломирани инжењер менаџмента – дипл. инж. менаџм. 

уписна квота: 35 буџетских + 5 самофинансирајућих студената 

О студијском програму 

Сврха овог студијског програма је 
образовање новог профила менаџера 
способних да компетентно комбинују 
инжењерске и организационе вештине за 
рад у складу са савременим захтевима 
управљања пројектима. 

Студијски програм је конципиран тако да 
обезбеђује стицање компетенција и 
развој академских вештина из области 
менаџмента у градитељству 

(инжењерског менаџмента) који представља специјалну дисциплину 
савременог менаџмента и бави се управљањем грађевинским пројектима.  

Компетенције стручњака овог профила су препознате као друштвено 
оправдане и корисне имајући у виду савремене токове развоја грађевинског 
инжењерства кроз изванредан техничко-технолошки напредак али и развој 
еколошке свести, те нове трендове у пројектовању и градитељској 
делатности.  

Изборни предмети учествују са 30% у укупном броју ЕСПБ. 

Пријемни испит    

Кандидат који конкурише за упис у прву 
годину студијског програма ОАС 
Управљање пројектима у градитељству 
полаже испит из: 

▪ Математике или

▪ Тест провере склоности.

НАПОМЕНА: Више информација о условима и поступку уписа можете наћи у 
одељку Услови за упис на студијски програм (извод из Правилника) овог 
Информатора на страници 39, док су примери тестова са пријемног испита 
дати у одељку Примери задатака за пријемни испит који почиње на страници 
55. 
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  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија – 

ОАС Управљање пријектима у градитељству 

Р.бр. 
Шифра 
предмета 

Назив предмета Сем. Број часова  ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1. 19.OG0002 Физика 1 2+2 5.00 

2. 19.OG0003 Математика 1 1 2+2 5.00 

3. 19.OG0004 Грађевински материјали 1 1 3+3 6.00 

4. 19.OG0005 Грађевинске конструкције 1 1 2+2 4.00 

5. 19.OG0007
Градитељство и животна 
средина 

1 2+1 3.00 

6. 19.OG0001 Нацртна геометрија 1 1 2+2 4.00 

7. 19.OU0I00
Изборни предмет блока УП1 
(бира се 1 од 2) 

1 2+1 3.00 

19.OU1007 Инжењерска графика 1 2+1 3.00 

19.OG0006 Инжењерска геологија 1 2+1 3.00 

8. 19.OU1009 Основе менаџмента 2 2+1 3.00 

9. 19.OU1010
Градитељство и климатске 
промене 

2 2+2 5.00 

10. 19.OG0020 Развој градитељства 2 3+1 5.00 

11. 19.OU1012 Техничка механика 2 2+2 5.00 

12. 19.OG0010 Увод у рачунарство 2 2+1 3.00 

13. 19.OG0021 Основе геонаука 2 3+1 5.00 

14. 19.OU0I01
Изборни предмет блока УП1 
(бира се 1 од 2) 

2 1+1 4.00 

19.OG0022 Енглески језик – основни курс 2 1+1 4.00 

19.OG0023 Енглески језик – језик струке 1 2 1+1 4.00 

Укупно часова активне наставе 52.00 

Укупно часова наставе 52.00 

  Укупно ЕСПБ 60.00 

ДРУГА ГОДИНА 
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  ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

15. 19.OU1017
Основе маркетинга у 
градитељству 

3 2+2 5.00 

16. 19.OU1018
Градитељство и одрживи 
развој 

3 3+2 6.00 

17. 19.OU1019 Природне катастрофе 3 2+2 5.00 

18. 19.OU1020 Основе урбаног менаџмента 3 2+2 5.00 

19. 19.OU1021
Интернет интелигентних 
уређаја 

3 2+2 5.00 

20. 19.OU0I02
Изборни предмет блока УП2 
(бира се 1 од 2) 

3 1+1 4.00 

19.OG0026
Енглески језик – нижи средњи 
курс 

3 1+1 4.00 

19.OG0027 Енглески језик – језик струке 2 3 1+1 4.00 

21. 19.OU1024
Основе инжењерске 
економике 

4 2+2 5.00 

22. 19.OU1025
Техничка регулатива у 
градитељству 

4 2+2 5.00 

23. 19.OU1026
Интернет и електронско 
пословање 

4 2+2 5.00 

24. 19.OU1027 Објекти високоградње 4 2+2 5.00 

25. 19.OU0I03
Изборни предмети (2) блока 
УП3 (бира се 2 од 4) 

4 2+2 10.00 

19.OU1028
Процена утицаја на животну 
средину 

4 2+2 5.00 

19.OU1029
Прилагођавање климатским 
променама 

4 2+2 5.00 

19.OU1030
Методе оптимизације радова у 
градитељству 

4 2+2 5.00 

19.OU1031
Претраживање података и 
закључивање у градитељству 

4 2+2 5.00 

Укупно часова активне наставе 47.00 

Укупно часова наставе 47.00 

Укупно ЕСПБ 60.00 

ТРЕЋА ГОДИНА 

26. 19.OU1032 Хидротехнички објекти 5 2+2 5.00 

27. 19.OU1033
Објекти саобраћајне 
инфраструктуре 

5 2+2 5.00 

28. 19.OU1034 Геотехнички објекти 5 2+2 5.00 

29. 19.OU1035
Техничкo-правна регулатива у 
градитељству 

5 2+2 5.00 

30. 19.OU1036
Инжењерство и дигитални 
маркетинг 

5 2+2 5.00 

31. 19.OU0I04
Изборни предмет (1) блока УП4 
(бира се 1 од 2) 

5 2+2 5.00 
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  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

19.OU1037 Управљање енергијом воде 5 2+2 5.00 

19.OU1038
Принципи пројектовања 
конструкција 

5 2+2 5.00 

32. 19.OU1039 Стручна пракса 6 0+6 4.00 

33. 19.OU1052
Иновативни материјали и 
конструкције 

6 2+2 6.00 

34. 19.OU1041
Енергетски менаџмент у 
градитељству 

6 2+2 4.00 

35. 19.OU1042
Менаџмент ризика у 
градитељству 

6 2+2 6.00 

36. 19.OU0I05
Изборни предмети (2) блока 
УП5 (бира се 2 од 4) 

6 4+4 10.00 

19.OU1043
Менаџмент ризика од 
природних катастрофа 

6 2+2 5.00 

19.OU1044
Управљање производњом 
бетона 

6 2+2 5.00 

19.OU1045
Операциона истраживања у 
градитељству 

6 2+2 5.00 

19.OG4008
Термотехничке и електричне 
инсталације са осветљењем 

6 2+2 5.00 

Укупно часова активне наставе 44.00 

Укупно часова наставе 50.00 

Укупно ЕСПБ 60.00 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

37. 19.OU1047 Основе БИМ-а 7 2+2 5.00 

38. 19.OU1048
Вредновање грађевинских 
објеката 1 

7 2+2 5.00 

39. 19.OG1020
Технологија грађења са 
грађевинском механизацијом 

7 2+2 5.00 

40. 19.OU1050
Предузетништво и 
градитељство 

7 2+2 5.00 

41. 19.OU0I06
Изборни предмети (2) блока 
УП6 (бира се 2 од 5) 

7 4+4 10.00 

19.OU1051
Утицај земљотреса на 
грађевинске објекте 

7 2+2 5.00 

19.OG4017
Завршни радови у 
грађевинарству 

7 2+2 5.00 

19.OU1054 Развој паметних градова 7 2+2 5.00 

19.OG2005 Водовод и канализација зграда 7 2+2 5.00 

19.OG3015 Комунална хидротехника 7 2+2 5.00 

42. 19.OU1056
Вредновање грађевинских 
објеката 2 

8 3+2 4.00 

43. 19.OG1027 Организација грађења 1 8 3+2 4.00 

44. 19.OU1058
Meрeњe и врeднoвaњe рaдoвa 
у грaдитељству 

8 2+2 4.00 
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45. 19.OU1059 Циркуларно градитељство 8 3+2 4.00 

46. 19.OU1060 Предмет завршног рада 8 0+4 8.00 

47. 19.OU1061 Дипломски рад 8 0++0+6 6.00 

Укупно часова активне наставе 47.00 

Укупно часова наставе 53.00 

УКУПНО ЕСПБ 60.00 

„Са градитељством сам се први пут, као и већина нас, сусрео као дете, 

правећи куле од песка и куће од коцкица. Одувек сам замишљао да једног дана 

учествујем у изградњи стварног објекта. Овај факултет ми је помогао да 

остварим своје снове. Од првог дана студирања са поносом сам истицао да 

сам студент ГАФ-а! Поред бројних пријатељстава која ћете стећи овде, 

факултет ће вам пружити и сва потребна знања и вештине, подстаћи 

креативност и научити како да размишљате као прави инжењери.“  

Немања Маринковић, маст. инж. грађ., 29 година, Пирот 

Лабораторија за 

грађевинске 

материјале ГАФ-а 
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  ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  - МАС УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У 
ГРАДИТЕЉСТВУ 

једногодишње студије (2 семестра ) – 60 ЕСПБ 

звање: мастер инжењер менаџмента – маст. инж. манаџм. 

Услови уписа 

На мастер академске студије (МАС) Управљање пројектима у градитељству на 
Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу могу се уписати 
студенти који су завршили основне академске студије (ОАС) одговарајућег 
усмерења, а које се вреднују са минимално 240 ЕСПБ. 

Р
.б

р
. Шифра 

предмета 
Назив предмета Сем. 

Број 
часова 

ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1. MU0001 Менаџмент у градитељству 1 2+1 3.00 

2. MU0002 
Право и економија у 
градитељству 

1 2+1 3.00 

3. MU0003 
Организација радова у 
грађевинарству 

1 2+2 5.00 

4. MU0004 Управљање некретнинама 1 1+3 5.00 

5. MU0005 Одрживи градови 1 1+1 3.00 

6. MU0006 Регионални развој 1 1+1 3.00 

7. МУ0И01 
Изборни предмети блока МУ1 
(бира се 1 од 4) 

1 1+2 4.00 

MU0007 
Управљање људским ресурсима 
у градитељству 

1 2+2 5.00 

MU0008 Планска регулатива 1 2+2 5.00 

MU0009 Енергетске перформансе зграда 1 2+2 5.00 

MU0010 Менаџмент водних ресурса 1 2+2 5.00 

8. МУ0И02 
Изборни предмети блока МУ2 
(бира се 1 од 4) 

1 1+2 4.00 

MU0011 
Примена БИМ у управљању 
пројектима 

1 2+2 5.00 

MU0012 Урбани менаџмент 1 2+2 5.00 

MU0013 Зелена градња 1 2+2 5.00 

MU0014 
Управљање хидролошким 
ризицима 

1 2+2 5.00 

9. MГ0002 Стручна пракса 2 0+0+6 4.00 

10. MГ0003 
Истраживање из изборне 
области мастер рада 

2 0+20 12.00 

11. MГ0004 Мастер рад 2 0+4 14.00 

Укупно часова активне наставе 20 

Укупно ЕСПБ 30.00 
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  - МАС ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
РИЗИКА ОД ПРИРОДНИХ 
КАТАСТРОФА 

једногодишње студије (2 семестра ) – 60 ЕСПБ 

звање: мастер инжењер менаџмента – маст. инж. манаџм. 

Услови уписа 

На мастер академске студије (МАС) Инжењерски менаџмент ризика од 
природних катастрофа на Грађевинско-архитектонском факултету 
Универзитета у Нишу могу се уписати студенти који су завршили основне 
академске студије (ОАС) одговарајућег усмерења, а које се вреднују са 
минимално 240 ЕСПБ. 

Р
.б

р
. Шифра 

предмета 
Назив предмета Сем. 

Број 
часова 

ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА 

1. 19.МР0001
Интегрално управљање 
ризицима од природних 
катастрофа 

1 2+2 5.00 

2. 19.МР0002
Изградња отпорности на 
природне катастрофе 

1 2+2 5.00 

3. 19.МР0003 Систем заштите и спашавања 1 2+2 5.00 

4. 19.МР0И01
Изборни предмети блока 
ИПК1 (бира се 3 од 6) 

1 6+6 5.00 

19.МР0008
Управљање сеизмичким 
ризицима 

1 2+2 5.00 

19.МР0009
Управљање ризицима у 
геотехници 

1 2+2 5.00 

19.МР0010
Управљање ризицима од суша 
и поплава 

1 2+2 5.00 

19.МР0011
Одрживи развој насеља и 
природне катастрофе 

1 2+2 5.00 

19.МР0012
Примена ГИС-а у управљању 
ризицима 

1 2+2 5.00 

19.МГ2001 Водопривреда 1 2+2 5.00 

5. МР0006 Стручна пракса 2 0+0+6 4.00 

6. МР0005 
Истраживање из изборне 
области мастер рада 

2 0+20 12.00 

7. МР0007 Мастер рад 2 0+4 14.00 

Укупно часова активне наставе 20 

Укупно ЕСПБ 30.00 
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      ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ (извод из Правилника) 

Услови уписа у прву годину основних академских, интегрисаних и 
струковних студија 

Члан 4 

(1) У прву годину основних академских, 
интегрисаних и струковних студија које 
реализује Факултет може да се упише 
лице које има средње образовање у 
четворогодишњем трајању стечено у 
гимназији, одговарајућој средњој стручној 
или средњој уметничкој школи. 

(2) Редослед кандидата за упис у прву 
годину основних, интегрисаних и 

струковних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем 
образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту према мерилима 
утврђеним овим Правилником и конкурсом за упис на студијске програме. 

(3) Одговарајуће претходно стечено образовање из става 1. овог члана 
утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата. 

Пријемни испит 

Члан 5 

(1) Кандидати који конкуришу за упис на основне академске и интегрисане 
академске студије полажу пријемни испит који је класификационог карактера. 

(2) Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских 
студија Студијског програма Грађевинарство полаже испит из Математике или 
Техничке механике или Тест провере склоности. 

(2а) Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских 
студија Студијског програма Управљање пројектима у градитељству полаже 
Тест провере склоности. 

(3) Кандидат који конкурише за упис у прву годину интегрисаних академских 
студија Студијског програма Архитектура полаже Тест опште културе. 

(4) Кандидат који има општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо 
пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре. 

(5) Начин остваривања права кандидата из става 4. овог члана и вредновања 
резултата опште матуре регулисаће се и примењивати након доношења и 
примене посебног Закона о општој матури. 

(6) Пријемни испит не полажу: 

1. странци;

2. ученици средње школе који су у трећем или четвртом разреду освојили
једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које
организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на
међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном
испиту. Овим ученицима се признаје максималан број бодова из
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одговарајућег предмета на пријемном испиту; 

3. лица која имају завршен први степен студија, на лични захтев.

(7) Пријемни испит обухвата програмске садржаје који се изучавају у средњој 
школи у четворогодишњем трајању. 

(8) Пријемни испит се полаже писмено, на српском језику. 

(9) Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин 
прилагођен њиховим потребама, који предложе у писаном облику приликом 
пријаве на конкурс за упис на студијски програм, у складу са објективним 
могућностима Факултета. 

(10) Факултет је дужан да обезбеди тајност садржаја пријемног испита до 
самог почетка пријемног испита. 

Поступак за пријављивање кандидата 

Члан 6 

(1) Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална 

документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената: 
1. диплому о завршном претходном школовању;

2. извод из матичне књиге рођених;

3. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

4. доказ о уплати накнаде за спровођење конкурса;

5. сведочанства за сва четири разреда претходно завршене средње школе.
(2) Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата 
правила пријемног испита. 

(3) Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију - важећу 
личну карту, пасош или возачку дозволу. Пре почетка пријемног испита, 
утврђује се идентитет кандидата. Кандидат чији идентитет није утврђен не 
може приступити полагању пријемног испита. 

Правила полагања 

Члан 7 

Пријемни испит се обавља по следећим правилима: 

1. Испит је писмени и траје ефективно највише три сата;

2. Кандидат на испит доноси: документ за идентификацију (лична карта или
пасош) и потврду о пријави на конкурс;

3. Кандидатима без личне исправе неће бити дозвољено полагање
пријемног испита.

4. Закашњење на испит није дозвољено.

5. Спискови пријављених кандидата за полагање пријемног испита, са 
редним бројем пријава и бројем сале у којој се полаже пријемни испит, 
истичу се сат времена пре почетка полагања.

6. Кандидат полаже испит у сали у коју је према списковима распоређен.

7. Кандидат мора да зна редни број пријаве.

8. За израду теста односно задатака, од дежурног асистента на испиту,
кандидат добија оверене листове и образац за одговоре за које је
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причвршћена коверта у којој је образац за упис података. 

9. Кандидат је дужан да из коверте извади образац и штампаним словима
упише презиме, име једног од родитеља (исто као на пријави), своје име
и редни број пријаве.

10. Кандидати који су заборавили редни број пријаве треба да сачекају у сали
долазак Комисије, која ће им дати редни број пријаве.

11. На овереним листовима и коверти није дозвољено написати име, нити
било какву другу ознаку. Уколико се ово деси, кандидат ће бити
дисквалификован.

12. Кандидат се не сме потписивати, нити стављати било који други знак на
образац за одговоре осим онога што је предвиђено. Кандидат који на
било који начин додатно означи добијене листове и образац за одговоре
се дисквалификује;

13. Задаци као и помоћно рачунање задатака могу се писати искључиво
плавом хемијском оловком.

14. Заокруживање одговора на тестовима, односно на обрасцу за одговоре,
вршити искључиво плавом хемијском оловком.

15. На основу понуђених одговора, кандидат заокружује један од понуђених
одговора у обрасцу за одговоре под бројем који одговара броју тог
задатка;

16. За сваки задатак понуђено је више одговора, од којих је само један тачан.
Тачан одговор доноси пун број поена предвиђен за тај задатак. Нетачан
одговор доноси нула поена;

17. Кандидати морају обрасце за одговоре попуњавати врло пажљиво. На
обрасцу за одговоре није дозвољено никакво брисање ни исправљање
већ заокружених одговора;

18. Од тренутка поделе задатака није дозвољен никакав разговор између
кандидата. Уколико кандидати разговарају међусобно или се користе
недозвољеним средствима, биће удаљени са испита и
дисквалификовани;

19. Кандидатима је забрањен разговор са дежурнима, те се позивање на
усмено добијена упутства неће уважити. Сва неопходна објашњења
саопштавају чланови Комисије;

20. На испиту је забрањено коришћење било каквих додатних помагала
(џепни рачунар, мобилни телефон, слушалице, цедуљице и слично),
пушење, држање на столу хране, пића и слично;

21. Када кандидат сматра да је завршио са испитом, позива дежурног
дизањем руке. Дежурни узима образац за одговоре од кандидата и
потписује потврду о пријави;

22. Потписану потврду о пријави кандидати морају сачувати, јер је она доказ
да је задатак предат;

23. Напуштање сале после почетка испита је могуће уз обавезну предају
обрасца за одговоре. Повратак у салу није дозвољен пре завршетка
испита;

24. Петнаест минута пре завршетка испита није дозвољено напуштање сале.
Кандидати морају сачекати крај испита на својим местима, без устајања и
разговора, без обзира на то да ли су предали свој образац за одговоре;
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25. Непоштовање неког од наведених правила повлачи за собом
дисквалификацију кандидата без обзира на претходно освојене поене.

26. На тесту је могуће освојити максимално 60 поена. Сви задаци не морају да
носе исти број поена. Број поена по задацима означен је на тексту
задатака. Укупан збир поена свих задатака не може бити већи од 60.

27. Комисија бодује само заокружене одговоре на обрасцу за одговоре а не и
радне или помоћне листове.

28. Од понуђених одговора на тестовима кандидати заокружују само 1
одговор, без исправљања-прецртавања, дописивања и сл. Неправилно
означен одговор на обрасцу за одговоре се неће бодовати.

29. Помоћно рачунање задатака из математике може се радити и на
полеђини оверених листова.

30. За време испита није дозвољено напуштање сале. Сала се може напустити
након предаје задатка. Сматраће се да је кандидат одустао од полагања
испита ако је напустио салу без предаје свог задатка.

31. Приликом предаје задатка и обрасца са решењима, коверта са обрасцем
за податке о кандидату мора бити затворена и причвршћена за образац
са решењима.

„Као страни студент имала сам прилику да се упознам са занимањем које 

волим али у једном другом окружењу, мени тада непознатом и новом. 

Током пет година студија, у рукама најпрофесионалнијег наставног 

кадра, уз подршку колега који су ми несебично помагали да савладам све 

препреке на путу, стекла сам знања која су ми омогућила да се одмах по 

дипломирању запослим!“ 

Ели Попоска, маст. инж. арх., С. Македонија, 26 година 
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СТУДИЈE (извод из Статута) 

Шкoлскa гoдинa 

Члaн 102 

Факултет oргaнизујe и извoди студијe у тoку шкoлскe гoдинe кoјa, пo прaвилу, 
пoчињe 1. oктoбрa и трaјe 12 кaлeндaрских мeсeци. 

Шкoлскa гoдинa имa, пo прaвилу, 42 рaднe нeдeљe, oд чeгa 30 нaстaвних 
нeдeљa и 12 нeдeљa зa кoнсултaцијe, припрeму испитa и испитe. 

Шкoлскa гoдинa дeли сe нa јeсeњи и прoлeћни сeмeстaр, oд кoјих свaки имa, 
пo прaвилу, 15 нaстaвних нeдeљa и шeст нeдeљa зa кoнсултaцијe, припрeму 
испитa и испитe. 

Нaстaвa сe oргaнизујe и извoди пo сeмeстримa, у склaду сa плaнoм извoђeњa 
нaстaвe. 

Студијски прoгрaм 

Члaн 103 

Студијски прoгрaм јe скуп oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, oднoснo студијских 
пoдручјa, сa oквирним сaдржaјeм, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују 
нeoпхoднa знaњa и вeштинe зa стицaњe диплoмe oдгoвaрaјућeг нивoa и врстe 
студијa. 

Студијским прoгрaмoм утврђују сe: 

1) нaзив и циљeви студијскoг прoгрaмa;

2) врстa студијa и исхoд прoцeсa учeњa;

3) стручни, aкaдeмски, oднoснo нaучни нaзив;

4) услoви зa упис нa студијски прoгрaм;

5) листa oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, oднoснo студијских пoдручјa, сa
oквирним сaдржaјeм;

6) нaчин извoђeњa студијa и пoтрeбнo врeмe зa извoђeњe пoјeдиних
oбликa студијa;

7) бoдoвнa врeднoст свaкoг прeдмeтa искaзaнa у EСПБ;

8) бoдoвнa врeднoст зaвршнoг рaдa на основним, специјалистичким и
мастер студијама односно докторске дисертације, искaзaнa у EСПБ;

9) прeдуслoви зa упис пoјeдиних прeдмeтa или групe прeдмeтa;

10) нaчин избoрa прeдмeтa из других студијских прoгрaмa;

11) услoви зa прeлaзaк сa других студијских прoгрaмa у oквиру истих или
срoдних oблaсти студијa;

12) другa питaњa oд знaчaјa зa извoђeњe студијскoг прoгрaмa.

Извођење студијског програма може почети после извршене акредитације. 
Сенат својом одлуком одређује носиоца студијског програма. 

Уколико више високошколских јединица организују и изводе студијски 
програм, Сенат одређује координатора. 
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Студијски програм из става 7. овог члана може да се изводи када га усвоје 
Сенат и надлежни орган високошколске установе – суорганизатора. 

Сенат доноси одлуку о укидању студијског програма, у складу са општим актом 
Универзитета.  

Плaн извoђeњa нaстaвe 

Члaн 104 

Студијe сe извoдe прeмa плaну извoђeњa нaстaвe кoји, у складу са општим 
актом Сената, дoнoси Веће факултета. 

Плaнoм извoђeњa нaстaвe утврђују сe: 

1) нaстaвници и сaрaдници кoји ћe извoдити нaстaву прeмa студијскoм
прoгрaму;

2) мeстa извoђeњa нaстaвe;

3) пoчeтaк и зaвршeтaк, кao и врeмeнски рaспoрeд извoђeњa нaстaвe;

4) oблици нaстaвe (прeдaвaњa, сeминaри, вeжбe, кoнсултaцијe, тeрeнски
рaд, прoвeрa знaњa и др.);

5) нaчин пoлaгaњa испитa, испитни рoкoви и мeрилa испитивaњa;

6) пoпис литeрaтурe зa студијe и пoлaгaњe испитa;

7) мoгућнoст извoђeњa нaстaвe нa стрaнoм јeзику;

8) мoгућнoст извoђeњa нaстaвe нa дaљину;

9) oстaлe вaжнe чињeницe зa урeднo извoђeњe нaстaвe.

Прeпoручeнa литeрaтурa зa пoјeдини испит мoрa бити усклaђeнa с oбимoм 
студијскoг прoгрaмa, нa нaчин утврђeн студијским прoгрaмoм. 

Плaн извoђeњa нaстaвe сe oбјaвљујe прe пoчeткa нaстaвe у oднoснoј шкoлскoј 
гoдини и дoступaн јe јaвнoсти. 

Плaн извoђeњa нaстaвe oбaвeзнo сe oбјaвљујe нa Интeрнeт стрaницaмa 
Фaкултeтa. У посебно oпрaвдaним случајевима Наставно-научно веће може 
донети одлуку о прoмeни плaнa извoђeњa нaстaвe и тoкoм шкoлскe гoдинe. 

Прoмeнa плaнa извoђeњa нaстaвe oбјaвљујe сe нa нaчин прoписaн у ст. 4. и 5. 
oвoг члaнa. 

Oбим студијa 

Члaн 105

Студије првог степена су: 

1) основне академске студије у трајању од најмање 3 године, у обиму од 180
ЕСПБ и стручним називом са назнаком звања првог степена академских
студија из одговарајуће области односно (bachelor);

2) основне академске студије у трајању од најмање 4 године, у обиму од 240
ЕСПБ и стручним називом „дипломирани“ са назнаком звања првог
степена академских студија из одговарајуће области односно (bachelor
with honours);

3) основне струковне студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова и стручним
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називом са назнаком звања првог степена струковних студија из 
одговарајуће области (bachelor appl). 

4) специјалистичке струковне студије у обиму од најмање 60 ЕСБП бодова ,
када су претходно завршене основне струковне студије и стручним
називом специјалиста са назнаком звања првог степена струковних
студија из одговарајуће области;

Студије другог степена су: 

1) мастер академске студије у обиму од 60 ЕСПБ бодова када је претходно
остварен обим основних академских студија од 240 ЕСПБ бодова и
академским називом master са назнаком звања другог степена
академских студија из одговарајуће области;

2) мастер академске студије у обиму од 120 ЕСПБ бодова када је претходно
остварен обим основних академских студија од 180 ЕСПБ бодова и
академским називом master са назнаком звања другог степена
академских студија из одговарајуће области;

3) интегрисане академске студије у обиму од 300 ЕСПБ бодова и академским
називом master са назнаком звања интегрисаних академских студија из
одговарајуће области;

4) мастер струковне студије имају најмање 120 ЕСПБ бодова када је
претходно остварен обим првог степена студија од најмање 180 ЕСПБ
бодова;

5) специјалистичке академске студије у обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова,
када су претходно завршене master академске студије и стручним
називом специјалиста са назнаком звања другог степена академских
студија из одговарајуће области;

Студије трећег степена су докторске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на 
основним академским и мастер академским студијама и научним називом 
доктор наука, односно доктор уметности са назнаком области (Ph.D.). 

Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова, а обим 
студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. 

Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у 
обиму 40 часовне радне недеље током једне школске године. 

Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, 
вежбе, практикуми, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, 
израде завршних радова, добровољног рада у локалној заједници и других 
видова ангажовања. 

Добровољни рад је рад студента без накнаде, који организује високошколска 
установа на пројектима од значаја за локалну заједницу који се вреднује у 
систему високог образовања. Услове, начин организовања и вредновање 
добровољног рада уређује Факултет својим општим актом.  

Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току 
школске године, нити већи од:  

1) 28 часова недељно на студијама првог степена,
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2) 24 часова недељно на студијама другог степена.

У интегрисаним студијским програмима, укупан број часова активне наставе у 
просеку не може бити већи од 26 часова недељно. 

Изузетно, укупан број часова активне наставе може бити већи од максимума 
из става 9. и 10. овог члана када је студијским програмом предвиђен повећан 
број часова практичне и теренске наставе. 

Предмети из става 4. овог члана по правилу су једносеместрални, тако да збир 
од 30 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 
40-часовне радне недеље током једног семестра. 

Изузетно, настава се може организовати и у краћем времену, у блоковима, 
чије се појединачно трајање утврђује студијским програмом, при чему њено 
укупно годишње трајање износи 30 наставних недеља и 12 недеља за 
консултације, припрему испита и испите. 

Студирање на даљину 

Члaн 106 

Факултет може oргaнизoвaти студијски прoгрaм путeм студирaњa нa дaљину, 
у склaду сa дoзвoлoм зa рaд. 

Ближи услoви и нaчини oствaривaњa студијскoг прoгрaмa нa дaљину урeђују 
сe oпштим aктoм Фaкултeтa. 

Испит кoд студирaњa нa дaљину пoлaжe сe у сeдишту Факултета, oднoснo у 
oбјeктимa нaвeдeним у дoзвoли зa рaд. 

Преношење ЕСПБ бодова 

Члан 107 

Између различитих студијских програма у оквиру истог степена и врсте студија 
може се вршити преношење ЕСПБ бодова. 

Критеријуми и услови преношења ЕСПБ бодова прописују се општим актом 
Универзитета, односно споразумом Универзитета са другом самосталном 
високошколском установом. 

Oцeњивaњe 

Члaн 108

Рaд студeнтa у сaвлaђивaњу пoјeдинoг прeдмeтa кoнтинуирaнo сe прaти тoкoм 
нaстaвe и изрaжaвa сe у пoeнимa. 

Испуњaвaњeм прeдиспитних oбaвeзa и пoлaгaњeм испитa студeнт мoжe 
oствaрити највише 100 пoeнa. 

Студијским прoгрaмoм утврђујe сe срaзмeрa пoeнa стeчeних у прeдиспитним 
oбaвeзaмa и нa испиту. 

Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у предиспитним 
обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, 
а највише 70 поена.  
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Успeх студeнтa нa испиту изрaжaвa сe oцeнaмa: 

✓ 10 – изузeтaн;  

✓ 9 – oдличaн;  

✓ 8 – врлo дoбaр;  

✓ 7 – дoбaр;  

✓ 6 – дoвoљaн;  

✓ 5 – нијe пoлoжиo. 

Оцена од 5-10 се утврђује према следећој скали: 

▪ од 51 до 60 поена – оцена 6,

▪ од 61 до 70 поена – оцена 7,

▪ од 71 до 80 поена – оцена 8,

▪ од 81 до 90 поена – оцена 9,

▪ од 91 до 100 поена – оцена 10.

Факултет је дужан дa вoди трaјну eвидeнцију o пoлoжeним испитимa. У 
eвидeнцију и индeкс студeнтa унoсe сe прeлaзнe oцeнe, a oцeнa 5 (нијe 
пoлoжиo) уписујe сe сaмo у eвидeнцију. 

Нa Факултету успeх студeнтa нa испиту мoжe сe изрaзити и нa нeнумeрички 
нaчин, и тo:  

✓ A+ 10 

✓ A 9 

✓ Б 8 

✓ Ц 7 

✓ Д 6 

✓ Ф 5 

Нa фoрмирaњe oцeнe нa испиту утичe структурa укупнoг брoјa пoeнa кoјe јe 
студeнт oствaриo тoкoм нaстaвe.  

Испитни рoкoви и нaчин пoлaгaњa испитa 

Члaн 109 

Испитни рокови се организују у складу са Календаром одржавања наставе и 
испитних рокова. Број испитних рокова је пет и организују се по правилу: 

1. јануарски – од 15. јануара до 10. фебруара

2. априлски – од 25. марта до 5. априла

3. јунски- од 10. јуна до 5. јула

4. септембарски - од 20. августа до 15. септембра

5. октобарски – од 16.септембра до 1. октобра

Oктoбaрски испитни рoк, oргaнизујe сe, пo прaвилу, прe пoчeткa наставе у 
нaрeдној шкoлској гoдини. 

У оправданим случајевима,на предлог Студентског парламента, Факултет 
може организовати и ванредне испитне рокове. 

Нa испит мoжe изaћи студeнт кoји јe зaдoвoљиo свe прoписaнe прeдиспитнe 
oбaвeзe утврђeнe плaнoм извoђeњa нaстaвe. 
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Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета, а 
најкасније до почетка наставе тог предмета у наредној школској години. 

Испити мoгу бити тeoријски и прaктични, a пoлaжу сe, у склaду сa студијским 
прoгрaмoм, сaмo у писаном oблику, сaмo усмeнo, или писано и усмeнo. 

Испити су јaвни и студeнт имa прaвo, aкo пoлaжe усмeнo, дa зaхтeвa присуствo 
јaвнoсти. Студент са инвалидитетом има право да полаже испит на месту и на 
начин прилагођен његовим могућностима , у складу са општим актом 
Факултета. 

Нaчин пoлaгaњa испитa, врeмe и рaспoрeд њихoвoг oдржaвaњa, oдлaгaњe 
испитa, oдустaјaњe oд испитa, нaчин вoђeњa eвидeнцијe, кao и другa питaњa у 
вeзи сa пoлaгaњeм испитa и oцeњивaњeм нa испиту ближe сe урeђују oпштим 
aктoм Фaкултeтa, у склaду сa Зaкoнoм и oвим Стaтутoм. 

Пoслeдицe нeпoлoжeнoг испитa 

Члaн 110

После три неуспела полагања истог испита студент може тражити да полаже 
испит пред Комисијом коју именује декан. 

Студeнт кoји нe пoлoжи испит из oбaвeзнoг прeдмeтa дo пoчeткa нaрeднe 
шкoлскe гoдинe, уписујe исти прeдмeт. 

Студeнт кoји нe пoлoжи избoрни прeдмeт до почетка наредне школске године 
мoжe пoнoвo уписaти исти или сe oпрeдeлити зa други избoрни прeдмeт. 

Пригoвoр нa oцeну 

Члaн 111 

Студeнт имa прaвo пригoвoрa нa oцeну дoбијeну нa испиту, aкo смaтрa дa 
испит нијe oбaвљeн у склaду сa Зaкoнoм и oпштим aктoм Факултета, у рoку oд 
36 чaсoвa oд дoбијaњa oцeнe. 

Веће Факултета дoнoси oпшти aкт кoјим ближe урeђујe нaчин oствaривaњa 
прaвa нa пригoвoр из стaвa 1. oвoг члaнa. 

Упис у вишу гoдину студијa 

Члaн 112 

Студент се сваке школске године при упису опредељује за предмете из 
студијског програма. Студијским програмом се прописује који су предмети 
обавезни за одређену годину студирања. Студијским програмом може се 
условити опредељивање студента за одређени предмет претходно 
положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским 
програмом.  

Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета 
колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова, осим ако му је до 
краја студијског програма остало мање од 60 ЕСПБ бодова. 

Студент који се сâм финансира опредељује се, у складу са студијским 
програмом, за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 
37 ЕСПБ бодова. осим ако му је до краја студијског програма остало мање од 
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37 ЕСПБ бодова. 

Студент који студира уз рад, при упису одговарајуће године студија 
опредељује се, у складу са студијским програмом, за онолико предмета 
колико је потребно да се оствари најмање 30 ЕСПБ бодова , осим ако му је до 
краја студијског програма остало мање од 30 ЕСПБ бодова. Факултет општим 
актом који доноси Веће Факултета, утврђује услове за упис наредне године 
студија 

Студент који се сам финансира плаћа део школарине обрачунат према 
предметима за које се определио. 

Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са 
студијским програмом. 

Посебно успешним студентима може се омогућити упис и више од 60 ЕСПБ 
бодова, са циљем бржег завршавања студија и ширег образовања. 

Правила студија ближе се уређују општим актом Факултета који доноси Веће 
Факултета. 

Зaвршни рaд и дисeртaцијa 

Члaн 113 

Oснoвнe и спeцијaлистичкe студијe сe зaвршaвaју пoлaгaњeм свих 
прeдвиђeних испитa и дoвршaвaњeм oстaлих студијских oбaвeзa, a, укoликo 
су прeдвиђeни студијским прoгрaмoм, и изрaдoм зaвршнoг рaдa или 
пoлaгaњeм зaвршнoг испитa. 

Мастер и интегрисане aкaдeмскe студијe зaвршaвaју сe пoлaгaњeм свих 
прeдвиђeних испитa и дoвршaвaњeм oстaлих студијских oбaвeзa, изрaдoм 
завршног рада и јaвном одбраном завршног рада, у склaду сa студијским 
прoгрaмoм. 

Дoктoрскe студијe зaвршaвaју сe пoлaгaњeм свих прeдвиђeних испитa, 
изрaдoм и јaвнoм oдбрaнoм дoктoрскe дисeртaцијe. 

Брoј бoдoвa кoјим сe искaзујe зaвршни рaд, oднoснo зaвршни дeo студијскoг 
прoгрaмa, улaзи у укупaн брoј бoдoвa пoтрeбних зa зaвршeтaк студијa. 

Општим актом Универзитета и факултета ближе се уређује начин и поступак 
припреме и одбране завршног рада. 

Поступак припреме и услови за одбрану дисертације уређују се општим актом 
Универзитета. Факултет је дужан да докторску дисертацију и извештај 
комисије о оцени докторске дисертације, учине доступном јавности, и то у 
електронској верзији на званичној интернет страници факултета и у 
штампаном облику у библиотеци факултета, најмање 30 дана пре усвајања 
извештаја комисије на већу факултета као и до одбране дисертације.  

Индивидуализација студија и посебне потребе студената 

Члан 114 

Факултет је дужан да студенте са посебним потребама равноправно укључи у 

све наставно-научне процесе на Факултету. 
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Нaчини oствaривaњa прaвa нa висoкo oбрaзoвaњe бeз oбзирa нa пoстoјaњe 
сeнзoрнoг или мoтoрнoг хeндикeпa, у склaду сa зaкoнoм, утврђују сe oпштим 
aктoм Факултета. 

Стручни, академски и научни називи 

Члан 115 

Завршетком студија студент стиче одговарајући стручни, академски, односно 
научни назив, као и друга права у складу са законом. 

Студент који заврши основне академске студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова 
стиче стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија из 
одговарајуће области – bachelor. 

Студент који заврши основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова 
и студент који оствари најмање 240 ЕСПБ бодова на студијама првог и другог 
степена, стиче стручни назив „дипломирани“ са назнаком звања првог степена 
академских студија из одговарајуће области - bachelor with honours. 

Студент који заврши основне струковне студије стиче стручни назив са 
назнаком звања првог степена струковних студија из одговарајуће области – 
bachelor (appl.) 

Студент који заврши мастер академске студије стиче академски назив master 
са назнаком звања другог степена мастер академских студија из одговарајуће 
области. 

Студент који заврши интегрисане академске студије стиче академски назив 
master са  назнаком звања интегрисаних академских студија из одговарајуће 
области. 

Студент који заврши специјалистичке академске студије стиче стручни назив 
специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из 
одговарајуће области. 

Студент који заврши специјалистичке струковне студије стиче стручни назив 
„специјалиста" са назнаком звања првог степена струковних студија из 
одговарајуће области. 

Студент који заврши мастер струковне студије стиче стручни назив струковни 
мастер са назнаком звања другог степена мастер струковних студија из 
одговарајуће области master (appl.). 

Студент који заврши докторске студије, односно академске студије трећег 
степена, стиче научни назив доктор наука односно доктор уметности испред 
имена и презимена, са назнаком поља односно области (Ph.D.). 

Стручни, академски, односно научни назив, стечен према прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године у 
погледу права који из њега произилазе изједначен је стручним, академским, 
односно научним називом стеченим према овом Закону, и то: 

1. стручни назив стечен завршавањем студија на вишој школи у трајању до
три године изједначен је са стручним називом са назнаком звања првог
степена струковних студија из одговарајуће области - bachelor (appl.).;

2. стручни назив стечен завршавањем дела студијског програма основних
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студија на Факултету чијим завршавањем се стиче први степен високог 
образовања изједначен је са стручним називом са назнаком звања првог 
степена академских студија из одговарајуће области – bachelor; 

3. стручни назив стечен завршавањем основних студија на Факултету у 
трајању од три године изједначен је са стручним називом са назнаком 
звања првог степена академских студија из одговарајуће области –
bachelor;

4. стручни назив стечен завршавањем основних студија на Факултету у 
трајању од 4 године до 6 година изједначен је са академским називом 
master са назнаком звања другог степена академских студија из 
одговарајуће области.

5. академски назив стечен завршавањем специјалистичких студија на 
Факултету изједначен је са стручним називом специјалиста са назнаком 
звања другог степена академских студија из одговарајуће области

6. научни степен доктора наука стечен завршавањем докторских студија 
односно одбраном докторске дисертације изједначен је са научним 
називом доктор наука са назнаком области (Ph.D.).

Исправе o завршеним студијама 

Члан 116 

Универзитет издаје диплому студенту који је завршио студије, којом се 
потврђује завршетак студија. Уз диплому се издаје и додатак дипломи. 

На захтев студента, Универзитет издаје уверење о савладаном делу студијског 
програма, које садржи податке о нивоу, природи и садржају студија, као и о 
постигнутим резултатима. 

Сенат ближе уређује садржај и облик уверења из става 3. овог члана. 

Диплома, додатак дипломи и уверење o савладаном делу студијског програма 
јесу јавне исправе. 

Диплому и додатак дипломи потписују ректор Универзитета и декан 
Факултета. 

Уколико две високошколске установе заједнички изводе студије, издају се 
заједничка диплома и додатак дипломи, које потписују ректор Универзитета, 
декан Факултета и овлашћено лице високошколске установе са којом се 
изводи студијски програм за стицање заједничке дипломе. 

Напредак једног друштва одувек 
се огледало у достигнућима 

науке, технологије и уметности. 
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 О СТУДЕНТСКОМ ЖИВОТУ У НИШУ ТОКОМ СТУДИЈА НА ГАФ-у 

Грађевинско-архитектонски факултет налази се у оквиру кампуса техничких 
факултета у непосредној близини историјског локалитета Нишке тврђаве, која 
је данас оаза зеленила у срцу града и место бројних културних и забавних 
манифестација. Уз ГАФ, овај кампус чине и Машински факултет са којим 
делимо исти објекат и Електронски факултет у оквиру кога функционише и 
Startup центар, савремени објекат Научно-технолошког парка – НТП, затим 
студентски линијски ресторан и студентски дом Павиљон IV, те нова ламела 
Студентског дома која је још увек у фази изградње. У оквиру кампуса постоје 
и рекреативни садржаји попут теретане у згради студентског ресторана и 
теретане на отвореном (непосредно уз НТП).  

Студентски дом Павиљон IV располаже са 357 места за смештај студената у 184 
соба. Овај дом карактерише просторна организација по принципу „боксова“  
што подразумева заједничку чајну кухињу и дневни боравак за 4 собе, што даје 
значајан квалитет и комфор током боравка студената у њему. Смештај је 
базиран на једнокреветним и двокреветним собама прве категорије које, 
поред телефонских и ТВ прикључака такође имају и бесплатан интернет 
прикључак. Дом располаже и салом за читање и цртање.  

Сви ресторани Студентског центра Ниш опремљени су по највишим 
стандардима. Свакодневно су на јеловнику 5 менија од којих је један мени 
прилагођен стандарду посне исхране. Право на исхрану по регресираној цени 
од три оброка дневно имају студенти чије пребивалиште није у месту 
студирања, док студенти чије је пребивалиште у месту студирања имају право 
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на исхрану једног оброка дневно. 

Студентима су на располагању, поред садржаја који нуди Студентски центар 
Ниш и капацитети спортског центра Чаир у складу да визијом развоја 
студентског спорта, као и Студентска поликлиника у оквиру кампуса 
Медицинског факултета. Студентски спорт се на Универзитету у Нишу, као 
кровне институције Факултета, негује и кроз развој студентских лига у више 
спортских дисциплина које функционишу под окриљем Универзитетског 
спортског савеза Ниш. Самим тим, на Факултету уобичајено функционише 
неколико спортских секција.  

Студентски културни центар Ниш представља значајну институцију и ослонац 
студентима као организација која је задужена за организацију различитих 
студентских манифестација и различитих друштвених догађаја који обогаћују 
и допуњују живот у току студирања у Нишу. У оквиру СКЦ Ниш функционише и 
више секција (хор, фолклор, оркестар, позориште) али и психолошко 
саветовалиште, који су на располагању свим студентима Универзитета у Нишу. 

„Избор будуће професије једна је од важних прекретница у животу, о томе 

треба детаљно промислити и самостално одлучити без притиска околине! 

Као неко ко је основне и мастер студије архитектуре завршио на 

Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу, за ову установу имам 

само ријечи хвале, почевши од студентске службе која је увек спремна да 

одговори на свако питање и ријеше све студентске недоумице, преко 

студентског парламента, па до професора и асистената који своје знање 

несебично дијеле са студентима. На овом факултету стекла сам знања која 

представљају чврсту подлогу за моје даље школовање, упис докторских 

студија и усавршавање.“  

Јована Вуканић, маст. инж. арх., 27 година, Црна Гора 
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ПРИЛОГ - ПРИМЕРИ ЗАДАТАКА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

МАТЕМАТИКА 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
29. јун, 2021. године

први уписни рок школске 2021/2022. године 

✓ На бланкету није дозвољено никакво додатно писање и означавање. 
✓ Кандидат бира један од понуђених одговора, заокруживањем само једног од 

слова (А), (B), (C), (D), (Е) или (N). • Тачан одговор доноси 6 поена, а 0 поена 
одговор под (N).  

✓ Један негативан поен добија се заокруживањем погрешног одговора, 
незаокруживањем ниједног од понуђених одговора или заокруживањем више 

од једног одговора. 

1. Ако је 𝑥 =
1

2
и 𝑦 =

1

5
, тада израз (

𝑥2

𝑦3 +
1

𝑥
) ∙ (

𝑥

𝑦2 −
1

𝑦
+

1

𝑥
)

−1

∙ (
(𝑥+𝑦)2

1+
𝑦

𝑥

)
−1

 има 

вредност: 

(А)   
1

10
;   (𝐵)   

1

2
;   (𝐶)   10;   (𝐷)   

1

5
;   (𝐸)   1;   (𝑁) Не знам.   

2. Да би важило 𝑚𝑥2 − (𝑚 − 3)𝑥 + 1 > 0 за ∀𝑥 ∈ 𝑅, параметар m мора бити из
интервала: 
(А)   (−1,1);   (𝐵)   (1,9);   (𝐶)   (−1,0);   (𝐷)   (−∞, 1) ∪ (9, ∞);   (𝐸)   (−∞, ∞);  
(𝑁) Не знам.. 

3. Једначина √2𝑥 − 1 + √𝑥 − 2 = √𝑥 + 1 је задовољена ако је 𝑥:

(А)   𝑥 = −1;   (𝐵)   𝑥 = −1 ⋁ 𝑥 = 2;   (𝐶)   𝑥 = 2;   (𝐷)   𝑥 =
1

2
;   (𝐸)   𝑥 = 2 ⋁ 𝑥 = 4;  

(𝑁) Не знам.. 

4. Неједначина 
|2𝑥−3|+𝑥

𝑥2−3𝑥+2
< 1 је задовољен ако је 𝑥 из интервала: 

(А)   (0,1);   (𝐵)   (−∞, 1 − √2) ∪ (1,2) ∪ (5, ∞);   (𝐶)   (2,5);   (𝐷)  (1,
3

2
);   (𝐸)   

(−∞, 1 − √2);   (𝑁) Не знам. 

5. Неједначина 2𝑥 + 2 ∙ 2−𝑥 − 3 < 0 је задовољена ако је 𝑥 из интервала:
(А)   (0,1);   (𝐵)   (1,2);   (𝐶)   (2,3);    (𝐷)   (0,2);   (𝐸)   (−1,1);   (𝑁) Не знам. 

6. Број решења једначине log𝑥+2(𝑥2 + 3𝑥 − 4)2 = 4 на интервалу (−10,2) је:
(А)   5;   (𝐵)  4;   (𝐶)   3;   (𝐷)   2;   (𝐸)   1;    (𝑁) Не знам. 

7. Збир свих решења једначине 
1−𝑠𝑖𝑛2𝑥

2

𝑠𝑖𝑛2𝑥
= 1 на интервалу (−𝜋, 2𝜋) је: 

(А)   4𝜋;   (𝐵)   0;   (𝐶)   
7𝜋

3
;   (𝐷)   

5𝜋

3
;   (𝐸)   2𝜋;    (𝑁) Не знам. 

8. У тачки 𝐴(𝑥, 4) параболе 𝑦2 = 16𝑥, постављена је тангента и нормала на
параболу. Површина троугла ограниченог њима и 𝑥 −осом је: 
(А)   10;   (𝐵)    − 5;   (𝐶)   25;   (𝐷)   20;   (𝐸)   5;   (𝑁) Не знам. 
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9. За оштар угао 𝛼, израз
1−2𝑠𝑖𝑛2(𝛼−

3𝜋

2
)

𝑠𝑖𝑛(𝛼−𝜋)𝑐𝑜𝑠(𝜋+𝛼)
+ 𝑡𝑔 (

3𝜋

2
− 𝛼) се може трансформисати 

на: 
(А)   sin 𝛼 + cos 𝛼;   (𝐵)   1;   (𝐶)   0;   (𝐷)   𝑡𝑔𝛼;   (𝐸)   −1;   (𝑁) Не знам. 

10. Осни пресек праве купе је једнакокраки правоугли троугао, а површина

омотача је 9𝜋√2. Запремина купе је: 

(А)   9𝜋;   (𝐵)   9𝜋√3;   (𝐶)   27𝜋;   (𝐷)   27𝜋√2;   (𝐸)   
√3𝜋

2
;   (𝑁) Не знам. 

Збирка задатака из математике за припрему пријемног испита се може 
наћи на https://www.gaf.ni.ac.rs/prijemni/index.php?dir=matematika/ 

ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ МЕХАНИКЕ  
јун 2021. године  

први уписни рок школске 2021/2022. године 

1. За дати систем сучељних сила одредити аналитичким путем интензитет и

положај резултанте.F1 = 6 kN, F2 = 4 kN, F3 = 3√2 kN.

2. За фигуру приказану на слици одредити положај тежишта.

3. За дати систем сила и оптерећење одредити:
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a) Интензитет реакције веза,
b) Нацртати дијаграме сила у пресецима M, T и N,
c) одредити положај и вредност максималног момента

савијања,

уколико је q = 10kN/m.

Збирка задатака из механике за припрему пријемног испита се може 
наћи на https://www.gaf.ni.ac.rs/prijemni/index.php?dir=mehanika/ 

ТЕСТ СКЛОНОСТИ 

ТЕСТ СКЛОНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА 
јун 2021. године 

први уписни рок школске 2021/2022. године 

✓ Испит је писмени, у облику теста и траје 2 (два) сата.  
✓ Тест са питањима кандидат добија од дежурног.  
✓ У тесту се хемијском оловком плаве боје обележавају заокруживањем само 

тачни одговори. 
✓ Сваки тест има 30 питања и сваки тачан одговор се бодује два бода.  
✓ На пријемном испиту се може освојити максимално 60 бодова.  
✓ Обележавање нетачног одговора или необележавање одговора доноси нула 

(0) бодова.  
✓ Није дозвољено брисање или исправљање већ обележених одговора.  
✓ Најстрожије је забрањено потписивање или било какво друго обележавање 

теста. Кандидат који на било који начин додатно означи тест, биће 
дисквалификован.  

1. Зидови могу да буду зидани:

a) плочама од термоизолације

б) опеком    

ц) дрвеним коцкама 

2. Носећи елементи у зградама грађеним у скелетном систему:

а)  стубови 

б)  зидови 

ц)  подови 

д)  плафони 

3. Да би зграда била енергетски ефикасна на спољне зидове треба извести:

а)  хидроизолацију 
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б)  термоизолацију 

ц)  глет масу 

д)  фасадну боју 

4. Најстарији грађевински објекти из античког доба који су сачувани до
данашњих дана су изграђени од: 

а) дрвета 

б) печене глине 

ц) камена 

5. Основни материјали који се користе за справљање бетона су:

а) агрегат, цемент и вода 

б) агрегат, цемент, гипс и вода 

ц) цемент, гипс, креч и вода 

6. Највеће чврстоће бетон постиже ако:

а) се стално налази у води 

б) се стално налази на ваздуху 

ц) ако се наизменично суши и кваси водом 

7. Слободан пад је:

а) успорено праволинијско кретање са почетном брзином 

б) убрзано праволинијско кретање без почетне брзине 

ц) равномерно једнолико праволинијско кретање 

д) ниједно од наведеног 

8. Највећу водопропустљивост има:

а) песак 

б) шљунак 

ц) глина 

д) прашина 

9. Алувијална тла настају поред:

а) река 

б) језера 

ц) мора 

10. Дубина мржњења тла је у нашим климатским условима износи:

a) 0-5 cm

б) 80-100 cm 

ц) 500-600 cm 
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11. Да ли бетон боље прима притисак или затезање?

а) притисак 

б) затезање 

ц) исто 

д) ни притисак ни затезање 

12. Како настаје торзија?

а) увртањем 

б) затезањем 

ц) притискањем 

13. Минимални број подужних шипки арматуре у квадратном стубу је:

а) 2 комада 

б) 4 комада 

ц) 6 комада 

д) 8 комада 

14. Геометријске карактеристике попречног пресека профила од челика су:

а) граница развлачења 

б) модул деформације 

ц) површина попречног пресека 

15. Утицај корозије у челичним конструкцијама је најмања у:

а) приморским областима 

б) пустињи 

ц) индустријској агресивној средини 

16. Заваривање је технолошки поступак спајања метала посредством:

а) трења 

б) температуре 

ц) притиска 

17. Највећа чврстоћа дрвета је:

а) паралелно влакнима 

б) косо на правац влакана 

ц) управно на влакна 

д) иста је у свим правцима 

18. Механичка спојна средства штапастог карактера која се најчешће користе
у дрвеним конструкцијама су: 

а) можданици 
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б) пијавице и кламфе 

ц) трнови и металне назубљене плоче 

д) завртњеви, ексери и трнови 

19. Наставак једног затегнутог штапа треба да је:

а) у средини дужине штапа 

б) сто ближе ослонцу 

ц) у  ¼ дужине штапа 

д) или је то без значаја  

20. Шта је банкина?

а) пратећи елемент коловоза у насипу 

б) пратећи елемент коловоза у усеку 

ц) пратећи елемент коловоза у насипу и у усеку 

21. Шта је постељица?

а) завршни слој доњег строја 

б) темељно тло пута у насипу 

ц) коловозни застор 

22. Који од наведених видова оштећења није својствен за асфалтне коловозне
конструкције? 

а) мрежасте прслине 

б) оштећења спојница 

ц) колотрази  

23. Турбине хидроелектрана су уређаји који служе за:

а) превођење електричне енергије у енергију кретања воде 

б) превођење потенцијалне енергије воде у кинетичку 

ц) превођење притиска воде у електричну енергију 

д) превођење кинетичке енергије воде у електричну енергију 

24. Хидролошким циклусом назива се:

а) укупне количине падавина током једне године 

б) сакупљање падавина и отицање 

ц) кружење воде у природи 

д) мерење протицаја вода на хидролошким станицама 

25. Насипи су грађевине које се граде:

а) изван речног корита за заштиту од поплава 

б) управно на речно корито ток за успоравање течења воде 
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ц) у речном кориту за спречавање појаве ерозије корита у дну 

д) за формирање акумулационих језера 

26. Која од наведених машина врши ископ и утовар земљаног материјала?

а) багер са дубинском кашиком 

б) дозер 

ц) утоваривач 

д) кипер  

27. Која од наведених машина не врши справљање бетона?

а) мешалица за бетон 

б) претоварни силос 

ц) полигона фабрика бетона 

д) фабрика бетона 

28. Уграђивање бетона не врши се:

а) вибро летвом 

б) первибратором 

ц) мешалицом за бетон 

д) вибро плочом 

29. Урбани стрес јесте:

а) појава стреса на радном месту у урбаној средини 

б) појава која води погоршању квалитета урбане животне средине 

ц) појава коју изазивају зелене површине у градовима 

30. Рециклажа је:

а) третман отпада ради добијања сировине за производњу истог или 
другог производа 

б) делимично разлагање органске материје дејством аеробних 
микроорганизама под контролисаним условима 

ц) процес спаљивања отпада са могућношћу искоришћења енергије 
добијене спаљивањем отпада 

Збирка задатака за тест склоности за припрему пријемног испита се 
може наћи на https://www.gaf.ni.ac.rs/prijemni/index.php?dir=test_sklonosti/ 
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ТЕСТ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И ОБРАЗОВАЊА 

✓ Испит је писмени, у облику теста и траје 2 (два) сата. 
✓ Свеску са питањима за израду теста кандидат добија од дежурног. На крају 

свеске (последњи лист) налази се лист за одговоре (у даљем тексту: ЛО). Све 
одговоре на питања кандидати дају искључиво у ЛО обрасцу!  

✓ У ЛО-у се хемијском оловком плаве боје обележавају само тачни одговори 
прецртавањем одговарајућих поља. Начин обележавања тачних одговора 
приказан је на следећој слици! 

Слика 1. Део обрасца ЛО. 

Правилно обележавање тачних одговора прецртавањем одговарајућих поља: 

* вертикално – редни број питања;

* хоризонтално – понуђени одговори.

✓ Кандидат прецртава поље само једног од понуђених одговора у ЛО-у, под 
бројем који одговара редном броју тог питања. 

✓ Сваки тест има 60 питања и сваки тачан одговор се бодује једним бодом. 
✓ На пријемном испиту се може освојити максимално 60 бодова. 
✓ Упозоравају се кандидати да ЛО образац попуњавају врло пажљиво. 
✓ За свако питање понуђено је 5 (пет) одговора, од којих је само један тачан. 

Одговарајуће обележавање тачног одговора доноси један бод. 
✓ Обележавање нетачног одговора, необележавање одговора, као и 

обележавање више одговора у оквиру истог питања доноси нула (0) бодова.  
✓ На ЛО-у није дозвољено брисање или исправљање већ обележених одговора. 
✓ Најстрожије је забрањено потписивање или било какво друго обележавање 

ЛО-а. Кандидат који на било који начин додатно означи ЛО, биће 
дисквалификован. 
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ТЕСТ  ОПШТЕ  КУЛТУРЕ  И  ОБРАЗОВАЊА,  СА  ЕЛЕМЕНТИМА ТЕСТА  ПРОСТОРНЕ  
ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ 
јун 2020. године 

први уписни рок школске 2020/2021. године 

1. Хабитат је:

 тврђава 

 станиште 

 географка област 

 животни стил 

 правац у уметности 

2. МоМА музеј се налази у:

 Паризу 

 Риму 

 Бечу 

 Њујорку 

 Берлину 

3. На којој страни света се по правилу налази олтар у православним
црквама: 

 на југу 

 на северу 

 истоку 

 на западу 

 у зависности од решења 

4. Реч урбс на латинском значи:

 предео 

 територија 

 простор 

 град 

 место 

5. Аутор Музеја савремене уметности у Београду је архитекта:

 Ранко Радовић 

 Богдан Богдановић 

 Иван Антић 

 Никола Добровић 

 Бранимир Митровић 
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6. Апстрактно обликовање композиција геометријским формама
карактерише: 

 постмодернизам 

 футуризам 

 роматизам 

 кубизам 

 маниризам 

7. Пергола има функцију:

 носача 

 засењивања 

 вентилације 

 осветљења 

 преграђивања 

8. Aрена Космос се налази у:

 Самари 

 Лиону 

 Њујорку 

 Токију 

 Минхену 

9. Баухаус је почетком XX века у Немачкој основао:

 Алвар Алто 

 Тадао Андо 

 Кензо Танге 

Ле Корбизије 

 Валтер Гропијус 

10. Сава Шумановић је познати српски:

лекар

певач

сликар

астроном

пијаниста
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11. Пламене куле (Flame Towers) налазе се у:

 Будимпешти 

 Баку-у 

 Риги 

 Барцелони 

 Копенхагену 

12. Објекат архитекте Еро Саринена у Америци има функцију:

 сајамског комплекса 

 железничке станице 

 аеродрома 

 музеја 

 тржног центра 

13. Препознати грађевину на слици:

 Музеј Прадо у Мадриду 

 Уфици музеј у Фиренци 

 Миланска катедрала 

 Париска опера 

 Бундестаг у Берлину 
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14. Препознати грађевину на слици:

 Харбин опера 

 Хајдар Aлијев центар у Бакуу 

 Epple Campus у Калифорнији 

 Библиотека у Сјетлу 

 Музеј Лувр у Абу Дабију 

15. Ко је аутор грађевине на слици:

 Даниел Либескинд 

 Заха Хадид 

 Рем Колхас 

 Сантјаго Калатрава 

 Норман Фостер 

16. Препознати град на слици:

 Дубаи 

 Сиднеј 

 Сингапур 

 Пекинг 

 Сијетл 
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17. Препознати грађевину на слици: 

 
 

 Marina Bay Sands хотел 

 Александријска библиотека 

 Музеј уметности XXI века - MAXXI у Риму 

 Burj al Arab хотел у Дубаиу 

 Тејт галерија (Тate Мodern) у Лондону 
 
18. Препознати грађевину на слици: 

 
 

 Сиднејска опера 

 Опера у Ослу 

 Casa da Musica у Порту 

 Елб-филхармонија у Хамбургу  

 Харбин опера 
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19. Детаљ урбане структуре на слици сателитски је снимак:

 Фиренце 

 Лисабона 

 Рима 

 Барселоне 

 Беча 

20. Препознати грађевину на слици:

 Музеј Југославије  

 Музеј савремене уметности у Београду 

 Палата Србија 

 Библиотека Града Београда 

 Етнографки музеј у Београду 
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21. У архитектури се Интернационални стил поистовећује са:

конструктивизмом

модерном

класицизмом

авангардним покретом

бароком

22. Модул је:

начин представљања

сеоски неимар

врста колибе

део

врста храста

23. Михаило Петровић Алас је познати:

архитекта

математичар

режисер

политичар

војсковођа

24. Felix Romuliana је:

палата у Дубровнику

археолошкo налазиште у близини Зајечара

Фидијина скулптура

средњовековни град у Србији

преисторијско налазиште на Дунаву

25. Рустику карактерише:

груби стил

прецизност

китњасти стил

осликавање

позлата

26. Слеме је:

врх крова

почетак крова

лимени опшив

део олука

прозорски оков
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27. Познати архитекта, оснивач групе ОМА: 

 Рем Колхас 

 Френк Гери 

 Данијел Либескинд 

 Сантјаго Калатрава 

 Ренцо Пиано 

28. Прототип се израђује да би служио као: 

 стандард  

 стил 

 место 

 мета 

 образац 

29. Манастир Жича задужбина је великог српског владара: 

 Растка Немањића 

 Стефана Немање 

 Вука Бранковића 

 Стефана Првовенчаног 

 цара Душана 

30. Аутор домаће драме „Маратонци трче почасни круг“ је: 

 Синиша Ковачевић 

 Биљана Србљановић 

 Александар Поповић 

 Душан Ковачевић 

 Вида Огњеновић 

31. Постмодернизам је покрет у архитектури и уметности настао: 

 крајем XVII и почетком XVIII века 

 крајем XIX и почетком XX века 

 kraјем XVIII века 

 почетком XXI века 

 крајем XX века 

32. Семиотика проучава: 

 знакове 

 смисао 

 ћелије 

 кретање 

 простор 
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33. Мистрија се употребљава у: 

 грађевини 

 електротехници 

 стоматологији 

 хирургији 

 криминалистици 

34. Слика „Девојка у плавом“ је дело: 

 Ђуре Јакшића 

 Владимира Величковића 

 Милене Поповић Барили 

 Љубе Поповића 

 Оље Ивањицки 

35. Лакше преламање чоколаде дуж веће странице се објашњава помоћу: 

 притиска 

 снаге 

 момента силе 

 рада 

 отпора 

36. Едгар Дега је: 

 ренесансни француски сликар 

 грчки вајар 

 холандски барокни сликар 

 ренесансни немачки сликар и графичар 

 француски сликар импресиониста 

37. Најтврђе дрво у столарској производњи је: 

 буква 

 храст 

 багрем 

 липа 

 чамовина 

38. Апсида је: 

 митско биће које у лику жене заводи неопрезне пролазнике 

 централни простор цркве надсвођен куполом 

 спољашњи угао троугла 

 полукружни завршетак античке базилике  

 најкраћа дијагонала  
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            ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

39. Који од следећих четвороуглова има тачно једну осу симетрије? 

 квадрат 

 правоугаоник 

 ромб 

 делтоид  

 трапез 
 

40. Кроки је: 

 јело од кромпира 

 стил у архитектури 

 једноставна скица 

 правац у сликарству 

 врста коже 
 
41. Колико има квадрата чија су темена у тачкама дате квадратне мреже:  
 

 

 

 4   5    6   7     8 
 

42. Колико троуглова има на приказаном цртежу? 

 
 

 четрнаест  шеснаест    дванаест  осамнаест  десет 
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43. Колико квадрата има на следећој слици? 

 

 24   36   39    40    42 
 
 

44. Која форма може да се добије склапањем дате мреже? 
 
 

 

                                                                                                           Ниједна од  
понуђених 

 
 
45. Пронаћи фигуру која не припада датом скупу:  
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            ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

46. Означити фигуру која се добија склапањем приказаних делова: 

 

                                                                              
 
47. Идентификовати цртеж основе (поглед одозго) перспективног 
прикaза задате композиције. 

 

                                                                                                           Ниједна од  
понуђених 

 
48. Која форма може да се добије склапањем дате мреже? 

 

                                                                                                  Ниједна од  
Понуђених 
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49. Која форма може да се добије склапањем дате мреже? 
 
 

 
 

                                                                                          Ниједна од  
понуђених 

 
 
50. Која коцка може да се добије склапањем дате мреже? 
 
 

 
 

                                                                                                 Ниједна од  
понуђених 
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            ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

51. Која коцка може да се добије склапањем дате мреже? 
 
 

 
 

                                                                                                 Ниједна од  
понуђених 

 
 
52. На слици је приказан објекат куле који се састоји из модуларних 
елемената (коцки). Понуђена су решења просторних структура 
састављених од идентичних модуларних елемената, ротираних и 
приказаних из различитих углова. Која просторна структура је идентична 
објекту кулe приказане на слици? 
 

 
 
 

                                                                                              Ниједна од  
понуђених 
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53. Идентификовати цртеж основе (поглед одозго) перспективног 
прикaза задате композиције. 
 

 
 

                                                                                          Ниједна од 
 понуђених 

 
 
54. Која форма може да се добије склапањем дате мреже? 
 
 

 
 

                                                                                            Ниједна од 
 понуђених 
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            ИНФОРМАТОР ЗА УПИС ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

55. Која форма може да се добије склапањем дате мреже? 
 
 

 
 

                                                                                        Ниједна  
од понуђених 

 
 
56. Која коцка не може да се добије склапањем дате мреже? 
 
 

 
 

                                                                                                               Свака  
од понуђених 
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57. Која коцка не може да се добије склапањем дате мреже? 
 
 

 
 

                                                                                                             Свака  
од понуђених 

 
 
58. Која коцка не може да се добије склапањем дате мреже? 
 
 

 
 

                                                                                                                         
Свака  

од понуђених 
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59. Која коцка не може да се добије склапањем дате мреже? 
 
 

 
 

                                                                                                             Свака  
од понуђених 

 
 
60. Која коцка не може да се добије склапањем дате мреже? 
 
 

 
 

                                                                                                            Свака  
од понуђених 
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Одговори: 

 

 
 

Збирка задатака за тест опште културе и образовања за припрему 
пријемног испита се може наћи на 
https://www.gaf.ni.ac.rs/prijemni/index.php?dir=Arhitektura/ 
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