
 

 Календар уписа на МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ школске 2022/23. године 

од понедељка 12. септембра 
до среде 5. октобра 

11:00 – 13:00 

Пријављивање кандидата (Студентска служба) 

Потребна документа: 

 Попуњен пријавни лист који се налази на крају овог 
документа 

 Потписана Изјава која се налази на крају овог документа 
 Фотокопија извода из матичне књиге рођених (опционо за 

држављане Републике Србије и обавезно за кандидате 
који нису држављани Републике Србије) 

 Фотокопија пасоша за стране држављане 

 Фотокопија уверења о завршеним основним студијама и 
уверења о положеним испитима за кандидате који су 
завршили школске 2021/22.  

 Фотокопија дипломе и додатка дипломи о завршеним 
основним студијама за кандидате који су завршили пре 
школске 2021/22.  

 Фотокопија решења о признавању стране високошколске 
исправе за кандидате који су основне студије завршили у 
иностранству 

 Накнаду за пријаву на конкурс у износу од 2000,00 динара 
за  један  студијски  програм,  односно  4000,00  динара  за 
два  студијска  програма,  кандидати  који  су  завршили 
Грађевински факултет Универзитета у Београду плаћају са 
позивом  на  број  који  се  добија  на 
http://uplatnica.grf.bg.ac.rs  користећи  број  индекса  са 
основих академских студија. Кандидати се могу пријавити 
САМО У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА НАЛАЗЕ 
НА  РАЧУНУ  КАНДИДАТА.  Кандидати  који  су  основне 
академске  студије  завршили  на  другим  факултетима  ће 
приликом подношења докумената добити број на основу 
кога ће извршити уплату за пријаву на конкурс. 

четвртак                   
6. октобар 

9:00  Полагање пријемног испита  

четвртак                   
6. октобар 

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

понедељак             
10. октобар 

08:00 – 10:00  Подношење примедби на ранг листу (Студ. служба) 

понедељак             
10. октобар 

12:00  Доношење решења по приговорима  

понедељак             
10. октобар 

13:00 – 14:00  Подношење жалби Декану на решење комисије  (Студ. 
служба) 

понедељак             
10. октобар 

15:00 – 16:00  Декан доноси решења по жалбама 

понедељак             
10. октобар 

16:00  Објављивање коначне ранг листе (огласна табла и сајт) 



уторак 11. 
октобар,  
 
 
 
 
 

среда 12., 
четвртак 13.  
и петак                     
14. октобар 

09:00 – 15:00 
 
 
 
 
 
 

09:00 – 15:00 
 
 

Упис кандидата који су се пријавили на два студијска 
програма (студијски програм Геодезија и студијски 
програм Геоинформатика) и рангирали се у оквиру 
квоте за буџет.  Упис ових кандидата се завршава у 
понедељак 11. октобра у 15 часова и након тога се 
спушта црта за буџет на студијском програму од кога 
су ови кандидати одустали. (Студ. служба) 

Упис кандидата према распореду који ће бити 
објављен уз ранг листу 

Документа потребна за упис 

 НОВИ ИНДЕКС (обавезно попунити и не лепити фолију) 

 ДВЕ СЛИКЕ (једну залепити у индекс а једну на “ШВ 20” образац) 

 ОРИГИНАЛ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ (опционо за држављане Републике 
Србије и обавезно за кандидате који нису држављани Републике Србије)  

 ОВЕРЕНА  КОПИЈА  УВЕРЕЊА О  ЗАВРШЕНИМ ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА  је 
обавезна за све кандидате и ОВЕРЕНА КОПИЈА УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА је 
обавезна  за  кандидате  који  нису  завршили  Грађевински  факултет  у  Београду  (све  се 
односи  само  на  кандидате  који  су  основне  академске  студије  завршили  школске 
2021/22.  године а у обавези су да најкасније у року од годину дана доставе оверену 
копију дипломе и додатка дипломи) 

 ОВЕРЕНА КОПИЈА ДИПЛОМЕ И ОВЕРЕНА КОПИЈА ДОДАТКА ДИПЛОМИ О ЗАВРШЕНИМ 
ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА (за кандидате који су основне студије завршили 
пре школске 2021/22. године) 

 ЈЕДАН ПОПУЊЕН ПРИЈАВНИ ЛИСТ “ШВ 20”  
 
Пре  уписа  кандидати  су  дужни  да  изврше  УПЛАТУ  у  износу  од  100,00  динара  на  рачун 
Грађевинског  факултета  на  име  ТАКСА  за  Универзитетски  центар  за  развој  каријере  и 
саветовање студената.  
 
Кандидати  који  се  уписују  у  статусу  самофинансирајућих  студената  морају  да  изврше  
УПЛАТУ ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ у износу од 12500,00 динара.  
 
Кандидати  који  немају  држављанство  Републике  Србије  ‐  страни  студенти  морају  да 
изврше  УПЛАТУ ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ у износу од 300 € у динарској противредности на 
дан уплате.  
 
СВЕ  УПЛАТЕ  СЕ  ПЛАЋАЈУ  СА  ПОЗИВОМ  НА  БРОЈ  КОЈИ  СЕ  ДОБИЈА  НА 
http://uplatnica.grf.bg.ac.rs  КОРИСТЕЋИ  БРОЈ  ИНДЕКСА  СА  ОСНОВНИХ  АКАДЕМСКИХ 
СТУДИЈА.  
 
УПИС КАНДИДАТА ЈЕ МОГУЋ САМО У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА НАЛАЗЕ НА 
РАЧУНУ КАНДИДАТА. 



    Број пријаве                                                                          Фасцикла   Документ 
 
 

     
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ  
ПРИЈАВА 

НА КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
школске 2022/2023. године 

 
Стари број индекса ______________ / ______ 
Само за кандидате који су завршили Грађевински факултет Универзитета у Београду 

ЈМБГ              
 
Презиме _____________________________________________________ 

 
Име ________________________________________             Пол      М           Ж      (заокружити) 
 
Име једног родитеља __________________________        
 
Држављанство  _______________________________ Националност  ______________________ 

Хендикеп  ____________________________________ 

Програм афирмативних мера уписа _________________________________________________ 

 
Пријављујем се за:   (заокружити студијски програм и модул) 

Студијски програм: ГРАЂЕВИНАРСТВО      Модул:    КОН     ХВЕ      ПЖА      МТИ      ГГТ 
Студенти који су завршили Грађевински факултет у Београду – модул Конструкције могу да бирају 
између модула Конструкције и Грађевинска геотехника. Студенти осталих модула уписују модул који 
су завршили на основним академским студијама. 

Студијски програм: ГЕОДЕЗИЈА                    Модул:   ГЕОДЕЗИЈА 

Модул   ЗЕМЉИШНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА 

Студијски програм: ГЕОИНФОРМАТИКА    
 
Назив завршеног факултета _________________________________________________________ 
 
Просечна оцена основних академских студија ____________     Оцена завршног рада ________ 
 
Датум завршетка основних академских студија _____________________ 

ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ: 

1. Фотокопију извода из матичне књиге рођених (опционо за држављане Републике Србије и 
обавезно за кандидате који нису држављани Републике Србије) 

2. Фотокопију дипломе / уверења о завршеним основним академским студијама 

3. Фотокопију додатка дипломи / уверења о положеним испитима на ОАС 

4. Накнаду за пријављивање на мастер студије у износу од 2000,00 динара кандидати који су 
завршили Грађевински факултет у Београду морају имати на броју индекса са основних 
академским студијама а кандидати који су завршили други факултет долазе у Студентску 
службу да се пријаве на конкурс па ће на основу броја пријаве извршити уплату) 

У Београду, _________ 2022. године   _____________________________________ 
                  потпис кандидата 

контакт телефон _______________________ 



 

 

 

 

Универзитет у Београду 

Назив факултета: Грађевински факултет 

 

И з ј а в а 

Изјављујем  да  сам  у  циљу  уписа  на  студијски  програм  Универзитета  у  Београду  ‐ 

Грађевински факултет,  добровољно  дао/дала  своје  личне  податке,  као  и  да  се  подаци  могу 

користити  и  објављивати  на  интернет  страницама  Факултета  и  Универзитета  за  потребе 

процеса уписа (листе пријављених кандидата, прелиминарне и коначне ранг листе за упис). 

Сагласан/сагласна  сам  да  Факултет  и  Универзитет  у  Београду,  за  потребе  поступка 

може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води 

службена  евиденција  (матична  књига  рођених),  који  су  неопходни  у  поступку  уписа  на 

студијски програм Универзитета у Београду ‐ Грађевински факултет. 

Такође, сагласан/сагласна сам да Факултет и Универзитет у Београду могу ове податке 

да унесу у електронску базу података и периодично ажурирају за потребе ефикасног вођења 

законом  прописане  евиденције  о  упису,  резултатима  студирања,  издавања  дипломе,  као  и 

генерисање потребних статистичких података, достављање тражених података Министарству 

просвете,  науке  и  технолошког  развоја,  као и да добијене  податке  неће  учинити доступним 

неовлашћеним лицима. 

 

 

У Београду, ______________ 2022. године 

 

 

_________________________ 

(презиме и име кандидата) 

   

 
_________________________ 

(потпис кандидата) 

     
 

 


