
 

 

 

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

 

 

Пријава на конкурс за упис у I годину 

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

школске 2022/23. године 

 

 

Студијски програми: 

- МАС ГРАЂЕВИНАРСТВО 

- МАС УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАДИТЕЉСТВУ 

- МАС ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА ОД ПРИРОДНИХ  

КАТАСТРОФА 

 

1. Име кандидата, име једног родитеља, презиме: 

___________________________________________________________________________ 

2. Пол: М – мушки Ж – женски 

3. Број личне карте_______________________ издате од МУП ______________________ 

4. ЈМБГ студента ____________________________________________________________ 

5. Дан, месец и година рођења: ________________________________________________ 

6. Место рођења: ____________________________________________________________ 

7. Место сталног становања студента: __________________________________________ 

    улица и број: ___________________________________, телефон:__________________ 

    мобини телефон: ___________________________, е-mail: ________________________ 

8. Национална припадност: ___________________, држављанство:__________________ 

9. Страни држављанин (земља из које је кандидат): ________________________________ 

  



10. Претходни степен образовања: 

___________________________________________________________________________ 
(назив и место образовне установе) 

___________________________________________________________________________ 
(студијски програм) 

___________________________________________________________________________ 
(усмерење) 

11. Просечна оцена на студијама: _______________ (______________________________) 

12. Година уписа студија _________, датум одбране дипломског рада________________ 

13. Број остварених ЕСПБ бодова на студијама __________, (_______________________) 

14. Пријављујем се за следећи студијски програм: 

 МАС ГРАЂЕВИНАРСТВО 

1. ИЗБОРНИ МОДУЛ КОНСТРУКЦИЈЕ 

2. ИЗБОРНИ МОДУЛ ХИДРОТЕХНИКА 

3. ИЗБОРНИ МОДУЛ САОБРАЋАЈНИЦЕ 

4. ИЗБОРНИ МОДУЛ ЗГРАДАРСТВО 

 МАС УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У ГРАДИТЕЉСТВУ 

 МАС ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ РИЗИКА ОД ПРИРОДНИХ 

КАТАСТРОФА 

Уз пријаву прилажем следећа документа: 

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

увид) у обиму најмање 240 ЕСПБ. 

2. очитану личну карту (лична карта са чипом), односно фотокопију личне карте 

(лична карта без чипа). 

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

архитектонског факултета у Нишу, број 840-1746666-70. 

 

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

 
____________________________________ 

     (потпис кандидата) 

  



РАД КОМИСИЈЕ 

 

На основу општег успеха кандидата, као и провере унетих података 

Комисија за спровођење конкурса за упис у I годину мастер академских студија 

школске 2022/23. године је утврдила да је кандидат, по појединим основама, 

остварио: 

1. На основу опште просечне оцене на основним студијама  

    и дужине студирања кандидат је остварио укупно:  _______ бодова 

 

 

Кандидат је остварио укупно:  _______ бодова 

 

 

у Нишу, __________ 2022. године 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

 

 

 

 

Напомена: Кандидат не попуњава ову страну! 

 


