
 

 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ КАНДИДАТА 

Кандидат може бити уписан: 

- НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ако се налази на КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ до броја 

одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен Конкурсом за факултет, 

а има више од 50 бодова, или 

- КАО САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТ уколико се на КОНАЧНОЈ РАНГ 

ЛИСТИ налази до броја одобреног за упис самофинасирајућих студената, који је 

одређен Конкурсом за факултет, а има најмање 30 бодова. 

 

Упис кандидата који су се рангирали у оквиру буџетске квоте и кандидата који су се 

рангирали у оквиру квоте за самофинансирање, а имају укупно мање од 50 бодова 

обавиће се у понедељак 04.07.2022. год. од  0900  до 1400 сати и у уторак 05.07.2022. 

год. од  0900 до 1200 сати на шалтерима студентске службе.  

У уторак 05.07.2022. год. у 1200 сати извршиће се прозивка кандидата у амфитеатру А. 

(Уписани кандидати не долазе на прозивку). Прво се обавља прозивка кандидата који 

су се рангирали за упис у оквиру буџетске квоте, а нису се уписали закључно са 05. 

јулом до 1200 сати. Затим се прозивају редом кандидати са ранг листе док се не попуне 

сва буџетска места. Прозивка кандидата са ранг листе наставља се редом и попуњавају 

се одобрена самофинансирајућа места. Прозивка се обавља посебно за сваки студијски 

програм. Уколико се кандидат не појави на прозивци, сматра се да је одустао од уписа. 

Након прозивке се наставља упис кандидата (у уторак 05.07.2022. год.) до 1500 сати и у 

среду 06.07.2022. од  0900 до 1400 сати на шалтерима студентске службе.   

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 2500,00 динара на жиро рачун Грађевинско- 

архитектонског факултета у Нишу, број 840-1746666-70 , са назнаком 

"трошкови уписа"; 

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:  

 

 за  ИАС АРХИТЕКТУРА                  120.000 динара,  

 за ОАС ГРАЂЕВИНАРСТВО         70.000 динара, 

 За ОАС УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАДИТЕЉСТВУ    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). 

 

 

 

 

30.06.2022. год. Комисија за упис 
 


