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На основу Конкурса за упис кандидата на специјалистичке академске студија 
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Београду,  
Грађевински факултет Универзитета у Београду објављује 

 
 

КОНКУРС 
за упис кандидата 

на специјалистичке академске студије Универзитета у Београду 
на студијски програм  
ГРАЂЕВИНАРСТВО 

у школској 2019/2020 години 
 
 
 

Студијси програм специјалистичких академских студија ГРАЂЕВИНАРСТВО траје 
годину дана и вреди 60 ЕСПБ бодова. 

 
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

 
Општи услови конкурса могу се наћи на сајту Универзитета у Београду: 
http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/spec-strukovne/Spec-strukovne-opsti-uslovi-2019.pdf 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА 
 

Право уписа на специјалистичке академске студије имају кандидати који су 
завршили основне и мастер академске студије из области грађевинарства са најмање 300 
ЕСПБ бодова на једној од акредитованих високошколских установа у Србији, или на 
одговарајућим високошколским установама у иностранству. За модул Енергетска 
ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у високоградњи могу да конкуришу 
и кандидати који су осим из области грађевинарства, претходно завршили основне и 
дипломске академске студије из других сродних области са најмање 300 ЕСПБ бодова.  

Студијски програм састоји се од три изборна подручја (модула): Енергетска 
ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у високоградњи (ЕЕС) Управљање 
инвестиционим пројектима у грађевинарству (УПГ) и Хидротехника и водно еколошко 
инжењерство (ХВЕ). 

На студијски програм Грађевинарство може се уписати 70 самофинансирајућих 
студената, и то 30 студената на модул Енергетска ефикасност, одржавање и процена 
вредности објеката у високоградњи, 30 студената на модул Управљање инвестиционим 
пројектима у грађевинарству и 10 студената на модул Хидротехника и водно еколошко 
инжењерство: 

http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/spec-akademske/gf_2019.pdf 
Ако је укупан број пријављених кандидата већи од 30 за модуле Енергетска 

ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у високоградњи и Управљање 
инвестиционим пројектима у грађевинарству, односно 10 за модул Хидротехника и водно 
еколошко инжењерство, Уписна Комисија саставља јединствену ранг листу кандидата, на 
основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, у 
складу са чланом 90 Статута Грађевинског факултета у Београду. 

Важећи правилник факутета се може преузети са сајта факултета: 
https://www.grf.bg.ac.rs/p/docs/akta/statut_gra_evinskog_fakulteta_1545035873498.pdf 



 
ШКОЛАРИНА 

 
Висина школарине за држављане Републике Србије за студијски програм 

Грађевинарство – модул Хидротехника и водно еколошко инжењерство и модул 
Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у високоградњи је 
120.000,00 динара, а за студијски програм Грађевинарство – модул Управљање 
инвестиционим пројектима у грађевинарству је 240.000,00 динара. Наведени износ се 
може уплатити једнократно, при упису, или у три рате по 40.000,00 динара за модуле 
Енергетска ефикасност, одржавање и процена вредности објеката у високоградњи и 
Хидротехника и водно еколошко инжењерство, тј. 80.000,00 динара за модул Управљање 
инвестиционим пројектима у грађевинарству, при чему се прва рата плаћа  при упису, а 
друга и трећа рата се плаћају до 01.02.2020., односно 15.05.2020. године. 

Висина школарине за стране држављане: 2.400,00 евра. 
 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 
 

Конкурс за упис студената на прву годину докторских академских студија отворен 
је од 23. септембра до 05. октобра 2019. године. 

Образац Пријаве за конкурс се може подићи у просторијама Студентске службе 
Грађевинског факултета (ГФ) у Београду, или преузети са Интернет адресе 
http://www.grf.bg.ac.rs и одштампати. Пријаве за конкурс се примају у Студентској служби 
ГФ, Булевар краља Александра 73, I спрат, соба 118. 

Даља обавештења о условима уписа и студирања могу се добити на телефонима 
3218-640 и 3218-526, преко e-mail адресе: studеntskа@grf.bg.аc.rs, gfnauka@grf.bg.ac.rs или 
на Интернет адреси Факултета www.grf.bg.ac.rs. 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Кандидати приликом Пријаве на конкурс, уз пријавни лист предају следећа 
документа, и то: 

- Оверене фотокопије диплома о свим предходно завршеним студијама (уз 
достављање оригинала на увид). 

- Оверене фотокопије додатка дипломе или уверења о положеним испитима (уз 
достављање оригинала на увид). 

- Извод из матичне књиге рођених (опционо за држављане Републике Србије и 
обавезно за кандидате који нису држављани Републике Србије). 

- Накнаду за пријаву на конкурс у износу од 5000,00 динара 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 мастер 
академских студија. Кандидати се могу пријавити САМО У СЛУЧАЈУ ДА СЕ 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА НАЛАЗЕ НА РАЧУНУ КАНДИДАТА. Кандидати 
који су мастер академске студије завршили на другим факултетима ће приликом 
подношења докумената добити број на основу кога ће извршити уплату за пријаву 
на конкурс.   
 

Кандидати који стекну право на упис подносе:  
- један попуњен обрасца ШВ-20, 
- индекс (обавезно попунити и не лепити фолију) 
- две фотографије формата 4,5х3,5 сm, (једну залепити у индекс а једну на “ШВ 20” 

образац) 



- 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 морају да изврше  УПЛАТУ ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ у износу од 
40.000,00 динара за модуле Енергетска ефикасност, одржавање и процена 
вредности објеката у високоградњи и Хидротехника и водно еколошко 
инжењерство, тј. 80.000,00 динара за модул Управљање инвестиционим пројектима 
у грађевинарству. 

-  СВЕ УПЛАТЕ СЕ ПЛАЋАЈУ СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ КОЈИ СЕ ДОБИЈА НА 
http://uplatnica.grf.bg.ac.rs КОРИСТЕЋИ БРОЈ ИНДЕКСА СА МАСТЕР 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА. 

-  УПИС КАНДИДАТА ЈЕ МОГУЋ САМО У СЛУЧАЈУ ДА СЕ 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА НАЛАЗЕ НА РАЧУНУ КАНДИДАТА. 
 

 
 
ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА УПИСА 
 
23. септембар – 05. октобра 2019. – Пријем докумената 
07. октобра 2019. – Прелиминарна ранг листа (кандидати су дужни да провере тачност 
података о успеху на претходним нивоима образовања) 
9. октобра 2019. – Објављивање коначне ранг листе пријављених кандидата 
09. – 11. октобар 2019. – спровођење уписа 

 


