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1. Број слободних места за упис студената у шкoлској 2023/2024. години  
 
 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 

 
 На факултет се може уписати укупно 100 студената, и то: 
 
-  74 студената чије се образовање финансира из буџета и 
-  26 самофинансирајућих студената 
 
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 
 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно 

Школарина 
за 

држављане 
Србије (дин.) 

Школарина 
за странце 

(евра) 

ГРАЂЕВИНАРСТВО 56 24 80 80.000,00 1.650 € 

ГЕОДЕЗИЈА     18                   2       20     80.000,00       1.650 € 

Укупно 74 26 100 80.000,00 1.650 € 

 
 
2. Услови конкурисања: Завршене  основне  академске  студије  на  одговарајућем  студијском  
програму  Грађевинског факултета Суботица, односно на сличном програму другог факултета са 
најмање 240 ЕСПБбодова. 

 
3. Полагање пријемног испита (упис није условљен претходно положеним пријемним испитом, а 
у складу са Правилником факултета) 
 
4. Конкурсни рокови: 
 
   Први конкурсни рок: 
 

- пријављивање кандидата       09 и 10. октобар 2023. год. од 09:00 до 13:00 ч. 

- објављивање прелиминарне ранг листе                        11. октобра 2023. год. 
- објављивање коначне ранг листе                       16. октобра 2023. год. 
- упис примљених кандидата      17 и 18. октобар 2023. год. од 09:00 до 13:00 ч. 

 
 
     Други конкурсни рок: 

 
- пријављивање кандидата                    19 и 20. октобра 2023. год. од 09:00 до 13:00 ч. 

- објављивање прелиминарне ранг листе                  23. октобра 2023. год. 
- објављивање коначне ранг листе                 26. октобра 2023. год. 

- упис примљених кандидата                 27. октобра 2023. год. од 09:00 до 12:00 ч. 

 

 

 

 

 



5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 
               
 5.1  Документа за пријављивање на конкурс: 
 

- диплома и додатак дипломи основних академских студија и оверене фотокопије 

дипломе и додатка дипломе или уверење о завршеним основним академским 

студијама и оверена фотокопија истог; 

- диплома о стеченом високом образовању по раније важећим законским 

прописима и оверена фотокопија исте; 

- лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте  У случају чиповане личне 

карте потребно је доставити очитану личну карту. 

- извод из матичне књиге рођених 

Код пријаве на Конкурс подносе се оригинална документа на увид (и враћају се), а оверене 
фотокопије се задржавају. 
 

 5.2  Документа за упис 

 

- диплома и додатак дипломи основних академских студија и оверене фотокопије 

дипломе и додатка дипломе или уверење о завршеним основним академским 

студијама и оверена фотокопија истог; 

- диплома о стеченом високом образовању по раније важећим законским прописима и 

оверена фотокопија исте; 

- лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте  У случају чиповане личне 

карте потребно је доставити очитану личну карту. 
- Две фотографије 4,5 x 3,5 цм; 
- Доказ о уплати трошкова уписа (уплатница) уплаћује се на текући рачун Грађевинског    

            факултета, број 840-1233666-68. 

 
6. Новчане накнаде: 

- за полагање пријемног испита: (није предвиђен конкурсом) 
- за упис:  6.000,00 динара 

 
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 
Просечна  оцена  на  основним  академским  студијама  и  време  студирања  на  основним    
академским студијама. 

 
 
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: 

 Жалбе на утврђени редослед подносе се декану   путем студентске службе у року од 2     
 дана, од  дана објављивања прелиминарне ранг листе. 

 
9. Упис страних држављана: 
   Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

- познавање језика - (Уверење - Центар за српски језик при Филозофском факултету Нови 
Сад) и регулисано здравствено осигурање. 

- нострификовану диплому или потврду о започетој нострификацији  
- доказ о уплати трошкова школарине - минимум 1/3 од укупне школарине. 
 

10. Напомене:  
-   Уписне квоте су дате у складу са предлогом Сената Универзитета у Новом Саду и биће    
    накнадно усклађене са Одлуком Покрајинске Владе о броју места за упис буџетских  
    студената. Универзитет у Новом Саду задржава право да измени и допуни текст Конкурса.  
    Све евентуалне измене и допуне Конкурса биће објављене на интернет страници  
    Универзитета у Новом Саду и интернет страницама факултета. 

         -     на истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента             
               чије се студије финансирају из буџета само једанпут. 

 -     контакт телефон за добијање информација 024/554-300 локал 109 
 

        Д Е К А Н 
 
 

                                                 Проф.др Милан Трифковић,. дипл.геод.инж 
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