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Комисија за спровођење конкурса за упис студената у I годину мастер академских 
студија за школску 2022/23. годину на Грађевинско-архитектонски факултет 

Универзитета у Нишу, утврдила је за 

студијски програм УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАДИТЕЉСТВУ 

КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ КАНДИДАТА 

са редоследом према просечној оцени на основним академским студијама, и то: 
 

РБ БП ПРЕЗИМЕ (ИМЕ РОДИТЕЉА) ИМЕ Просечна оцена 

1 1026 Станковић (Драган) Александра 9.33 

2 1029 Сопјанац (Саша) Славко 7.76 

3 1036 Турковић (Славко) Емир 7.44 

4 1014 Илић (Мирјана) Гордана 7.08 

5 1010 Станојевић (Зоран) Бојан 6.82 

6 1031 Хајрудиновић (Бахрија) Бакир - 

7 1005 Рајковић (Златомир) Милица 7.79 

 

Кандидати закључно са редним бројем 6 стекли су право уписа у прву годину 

мастер академских студија у оквиру броја студената чије се школовање финансира из 
буџета Републике Србије, а кандидаткиња са редним бројем 7 у оквиру броја 
самофинансирајућих студената. 

 

Упис кандидата вршиће се од 24 – 28. октобра 2022. године од 900 до 1400 сати 
на шалтеру Службе за наставу и студентска питања. 

Кандидат који је остварио право на упис подноси: 

1. Оверене фотокопије докумената уз оригинална документа која прилаже 
на увид. 

2. два обрасца ШВ-20, 

3. индекс, 

4. две фотографије формата 4,5 × 3,5 см, 

5. признаница о уплати 2000,00 динара на жиро рачун Грађевинско- 
архитектонског факултета у Нишу, број 840-1746666-70 , са назнаком 
"трошкови уписа"; 
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6. признаница о уплати 300,00 динара на жиро рачун Грађевинско- 
архитектонског факултета у Нишу, број 840-1746666-70, са назнаком 
"за  осигурање"; 

7. признаница о уплати 1000,00 динара на жиро рачун Грађевинско- 
архитектонског факултета у Нишу, број 840-1746666-70, са назнаком 
"семестрална уплата"; 

8. доказ о уплати школарине за студенте који се сами финансирају.  

 
Школарина за самофинансирајуће студенте износи 70.000 динара. 

Студент може уплатити школарину у једнократном износу, приликом уписа на 

факултет или у четири једнаке рате. Прва рата приликом уписа на Факултет, друга 

рата до 15.01.2023.год., трећа рата до 15.03.2023.год. и четврта рата до 

15.05.2023.год. 

 

Напомена: Индекс и ШВ-20 образац се могу купити у књижари на Електронском 

факултету (зграда поред Грађевинско-архитектонског факултета). 

 

 

22.10.2022. год.       Комисија за упис 

 


