
 
 

КОНКУРС   
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

- ДРУГИ УПИСНИ РОК - 

 
У складу са условима Конкурса објављеног на сајту Универзитета у Нишу, као 

и на основу одредаба Статута Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу и 

одговарајућих Одлука Наставно-научног већа и Савета факултета, Грађевинско-

архитектонски факултет у Нишу објављује Конкурс у другом конкурсном року, за упис 

у прву годину мастер академских студија за преостали број слободних места. 

Број слободних места за упис у  I годину мастер академских студија школске 

2022/2023. год. на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу је:: 

Студијски програм Из буџета 
Само- 

финансирање 

Aфирмативне мере 

1) 2) 

МАС ГРАЂЕВИНАРСТВО 28 12 

1 1 

МАС УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА  

У ГРАДИТЕЉСТВУ 
2 6 

МАС ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 

РИЗИКА ОД ПРИРОДНИХ  

КАТАСТРОФА 

1 12 

У К У П Н О 31 30 1 1 

1) Број студената са инвалидитетом 

2) Број студената припадника ромске националности 

Мастер академске студије (МАС) Грађевинарство могу да упишу кандидати 

који су стекли најмање 240 ЕСПБ током претходног школовања из области 

Грађевинарства. 

МАС Управљање пројектима у градитељству и МАС Инжењерски менаџмент 

ризика од природних катастрофа могу да упишу кандидати који су стекли најмање 240 

ЕСПБ током претходног школовања из неке од области образовно-научног поља 

техничко-технолошких наука. 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину МАС не полажу пријемни 

испит, већ се редослед утврђује на основу просечне оцене и дужине студирања на 

основним академским студијама. 

Предност приликом уписа имају кандидати са већом просечном оценом на 

завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту 

просечну оцену предност ће имати кандидат који је у краћем року завршио претходни 

ниво студија.  



Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу може уписати максимално 64 

студента на свим студијским програмима мастер академских студија у школској 

2022/23. години чије се образовање финансира из буџета Републике Србије на основу 

Одлуке Владе Републике Србије (Службени гласник РС број 66/2022 од 10.06.2022.). 

Пријављивање кандидата је од 02 – 10. новембра 2022. године  од 1000 до 1300 

сати на шалтеру Службе за наставу и студентска питања. 

За пријаву је потребно следеће: 

1. Копија Уверења о завршеним основним академским студијама (оригинал на 

увид) у обиму најмање 240 ЕСПБ. 

2. очитана лична карта (лична карта са чипом) или фотокопија личне карте 

(лична карта без чипа). 

3. Признаница о уплати 2000,оо динара на текући рачун Грађевинско-

архитектонског факултета у Нишу, број 840-1746666-70 

 

Поред непосредног пријављивање на шалтеру Службе за наставу и студентска 

питања, заинтересовани кандидати могу своје пријаве поднети и електронским путем 

слањем тражених докумената у pdf формату на e-mail адресу master@gaf.ni.ac.rs. 

Пријаве се могу слати до 10. новембра 2022. године до 1400 сати. Образац пријаве се 

може преузети са сајта Факултетета. 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА биће објављена 14. новембра 2022. год.  до  1400 сати. 

Упис кандидата вршиће се од 15 – 19. новембра 2022. године  од 900 до 1400 сати 

на шалтеру Службе за наставу и студентска питања. 

Висина годишње школарине за самофинансирајућe студентe држављане 

Републике Србије износи 70.000,00 динара, а за студенте странe држављанe 1.500 евра. 

 Све додатне информације заинтересовани кандидати могу наћи на интернет 

страници https:// www.gaf.ni.ac.rs. или се могу обратити Служби за наставу и 

студентска питања на телефон: +381 18 588 277. 

 

 

Број 40/523       ДЕКАН 

У Нишу, 31.10.2022. год.   

      

_________________________ 

Проф. др Славиша Трајковић 


