
Календар уписа на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ школске 2017/18. године 

1. септембар - 5. октобар 

11:00 – 13:00 

Пријављивање кандидата (Студентска служба) 

Потребна документа: 
 Попуњен пријавни лист који се добија у Студ. служби 
 Фотокопија извода из матичне књиге рођених 
 Фотокопија пасоша за стране држављане 
 Фотокопија уверења о завршеним основним 

студијама 
 Фотокопија решења о признавању стране 

високошколске исправе за кандидате који су основне 
студије завршили у иностранству 

 Доказ о извршеној накнади за пријаву на конкурс у 
износу од 2000,00 динара на рачун Грађевинског 
факултета број 840-1437666-41 са позивом на број 
90048 

6. октобар 9:00 Полагање пријемног испита  

6. октобар 18:00 Објављивање прелиминарне ранг листе (огласна 
табла и сајт) 

7. октобар 11:00 – 13:00 Подношење примедби на ранг листу (Студ. служба) 

7. октобар 15:00 Доношење решења по приговорима  

9. октобар 9:00 – 12:00 Подношење жалби Декану на решење комисије  
(Студ. служба) 

9. октобар 14:00 – 15:00 Декан доноси решења по жалбама 

10. октобар 9:00 Објављивање коначне ранг листе (огласна табла и 
сајт) 

10 - 14. октобар 11:00 – 13:00 Упис према ранг листи  (Студ. служба) 

Документа потребна за упис 

 НОВИ ИНДЕКС (обавезно попунити и не лепити фолију) 
 ДВЕ СЛИКЕ (једну залепити у индекс а једну на “ШВ 20” образац) 
 ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ  
 КОПИЈУ УВЕРЕЊА О ЗАВРШЕНИМ ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА за студенте који су основне 

студије завршили на Грађевинском факултету у Београду 
 ОРИГИНАЛ УВЕРЕЊА О ЗАВРШЕНИМ ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА на увид и ОВЕРЕНА КОПИЈА  

за студенте који нису основне студије завршили на Грађевинском факултету у Београду и 
полагали су пријемни испит 

 ЈЕДАН ПОПУЊЕН ПРИЈАВНИ ЛИСТ “ШВ 20”  
 УПЛАТНИЦУ у износу од 100,00 динара на рачун Грађевинског факултета број 840-

1437666-41 са позивом на број 90048 сврха уплате ТАКСА за Универзитетски центар за 
развој каријере и саветовање студената   

 ОСИГУРАЊЕ у износу од 300,00 динара у готовини 
 ДОКАЗ О УПЛАТИ ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ, ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ  


