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УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ 
СТУДИЈА – ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИЗАМ, АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У ШКОЛСКОЈ 
2015/16. 
 
 
01. ОПШТИ УСЛОВИ 
 
Архитектонски факултет у Београду уписује у прву годину мастер академских студија – 
Интегрални урбанизам укупно 3 студента који плаћају школарину. 
 
Страни држављанин може се уписати под истим условима као и држављанин Републике 
Србије, у оквиру квоте предвиђене за упис.  
 
Накнада за полагање пријемног испита износи 5.000,00 дин. 
 
Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у 
износу од 240.000,00 динара. 
 
Годишња школарина за студенте стране држављане износи 3.000 евра. 
 
Право на упис стичу кандидати који се налазе на коначној ранг листи до броја који је конкурсом 
предвиђен за упис. 
 
Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року, 
Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на Коначној ранг 
листи, у року утврђеном конкурсом. 
 
 
02. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
 
Мастер академске студије, студијски програм – Интегрални урбанизам 
 
1. У прву годину мастер академских студија Интегрални урбанизам може се уписати лице 

које је завршило акредитоване основне академске студије у Републици Србији и 
остварило најмање 180 ЕСПБ или стекло високо образовање према прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, као и лице коме је страна 
високошколска исправа изједначена са првим степеном студија из области архитектуре 
или друге сродне области, и то: 

 
- из поља техничко-технолошких наука (Биотехничке науке, Грађевинско 

инжењерство, Геодетско инжењерство, Инжењерство заштите животне средине и 
заштите на раду, Организационе науке, Саобраћајно инжењерство); 

 
- из поља друштвено-хуманистичких наука (Економске науке,Историјске, 

археолошке и класичненауке, Менаџмент и бизнис, Културолошке науке и 
комуникологија. Политичке науке, Правне науке, Социолошке науке, Филозофија, 
Науке о уметностима); 

 
- из поља уметности (Примењене уметности и дизајн, Ликовне уметности); 
 
- из поља природно-математичких наука (Биолошке науке, Гео-науке, Математичке 

науке, Науке о заштити животне средине, Рачунарске науке, Физичке науке, Физичко-
хемијске науке); 

 
2. интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трандисциплинарне (ИМТ) студије 

(инжењер пејзажне архитектуре, инжењер информационих технологија, инжењер 
примењена математике, инжењер примењене физике, просторни планер, туризмолог, 
демограф, дипломирани еколог права заштите животне средине, дипломирани инжењер 
пејзажне архитектуре, дипломирани инжењер урбанизма и регионалног развоја, 
дипломирани инжењер информационих технологија, дипломирани инжењер примењене 
матерматике, дипломирани инжењер примењене физике, дипломирани инжењер 
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енергетске ефикасности у зградарству, дипломирани организатор регионалне политике и 
развоја, дипломирани просторни планер, дипломирани туризмолог, дипломирани 
демограф). 

 
Рaнг кaндидaтa фoрмирa сe нa oснoву успеха на основним, односно основним академским 
студијама (ОАС). Успех се вреднује у зависности од студијског програма по којем је 
кандидат завршио претходно школовање, на следећи начин: 
 
Пр = П х Б , где је: 
П – просечна оцена на студијима  
Б – коефицијент времена студирања који представља количник броја школских година које 
је студент завршио према наставном плану и броја стварно утрошених година које је 
студент провео студирајући 
 
 

03. ТЕРМИНСКИ ПЛАН 
 
- Пријављивање кандидата обавиће се 26. и 27. октобра 2015. године, од 10 до 12 сати, у 

соби 205 архитектонског факултета. 
 
 

- Истицање прелиминарне ранг листе 
УТОРАК, 27. ОКТОБАР 2015. у 18 сати. 

 

- Подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног 
конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, 
може се извршити искључиво лично, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг 
листе, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе, 
среда, 28. октобар 2015. од 09 до 15 сати и четвртак, 29. октобар 2015. од 09 до 11 
сати у соби 215а. 
 

- Објављивање решења Комисије на поднету жалбу 
четвртак, 29. октобар 2015. до 12 сати. 
 

- Подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, може се извршити 
искључиво лично, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за 
спровођење уписа по жалби кандидата, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат 
добити приликом подношења жалбе,  
петак, 30. октобар 2015. од 09 до 12 сати у соби 215а . 
 

- Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу 
петак, 30. октобар 2015. до 13 сати. 
 

- Објављивање коначне ранг листе на огласној табли и на сајту Факултета www.arh.bg.ac.rs.  
петак, 30. октобар 2015. до 14 сати. 
 

- Упис кандидата : 
 

- петак, 30. октобар 2015.  године од 14 до 15 сати. 
 
- Кандидати који су стекли право на упис а не упишу се 30. октобра, губе то право и 

Факултет ће на њихово место уписати кандидате према редоследу на Коначним ранг 
листама. 
 

- понедељак 02. новембар 2015. године у 10 сати испред собе 205, прозивање за 
кандидате према редоследу на коначној ранг листи до попуњавања квоте за упис на 
свим студијским програмима. 

 
 
  

http://www.arh.bg.ac.rs/
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04. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА 
 
Кандидати, приликом пријављивања на конкурс за упис, уз попуњену и потписану пријаву на 
конкурс (добија пре подношења пријаве) , подносе на увид оригинална документа и оверене 
фотокопије следећих докумената: 
 

- Диплома, или уверење о завршеном првом степену или уверење о положеним 
испитима са основних академских студија 

- Извод из матичне књиге рођених; 
- Уверење о држављанству; 
- Потписану сагласност о коришћењу личних података (у једном примерку) за све 

студенте – формулар се може набавити у књижари Факултета; 
- Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000,00 динара, на 

број жиро рачуна Архитектонског факултета у Београду: 
 
 

840 – 1436666 - 34, позив на број 67-700027 
са сврхом дознаке: накнада за пријемни испит 

 
● Кандидат попуњава онолико пријавних листова на колико студијских програма конкурише. 
 

● Кандидат подноси само један комплет докумената, без обзира на колико студијских 
програма конкурише 

 

● Кандидати својим потписом на пријавном листу потврђују да прихватају правила пријемног 
испита 

 

● Кандидати - страни држављани, приликом пријављивања на конкурс, подносе поред 
прописане документације и нострификовану диплому о завршеном првом степену (или 
потврду о томе да је започета нострификација потребних докумената) и пасош. 

 
 
05. САДРЖАЈ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 
 
1. Кандидати који конкуришу за упис на мастер академске студије – студијски програм 

Интегрални урбанизам не полажу пријемни испит већ се рангирају основу остварених 
бодова, а према утврђеној формули. 

 
 
06. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КАНДИДАТА 
 

 Подношењем пријаве на конкурс, прописане документације и уплатом накнаде, кандидати 
стичу сва права предвиђена Правилником о упису студената на студијске програме 
Универзитета у Београду и Правилником о полагању пријемног испита Факултета. 

 

 Листа кандидата пријављених на конкурс, са личним подацима и подацима о успеху на 
основним академским (претходним) студијама, биће истакнута у утврђеном термину и 
доступна свим пријављеним кандидатима на огласној табли и сајту Факултета. 

 

 Кандидати, чији су лични и подаци о успеху на основним академским (претходним) 
студијама евентуално погрешно унети у листу пријављених кандидата, могу да поднесу 
примедбе Комисији за спровођење уписа, у прописаном року. 

 

 Комисија ће основане примедбе прихватити и кориговати податке, уколико су понуђени 
званични докази достављени у прописаном року. 

 

 Кандидати имају право да, искључиво лично, у року од 36 сати од објављивања 
прелиминарне ранг листе, поднесу жалбу Комисији, у писаном облику, на обрасцу који ће 
добити приликом подношења жалбе. 

 

 Комисија ће одлучивати о жалби кандидата најкасније у року од 24 сата, од момента истека 
рока за подношење жалбе, о чему ће донети одговарајуће решење које ће бити истакнуто 
на огласној табли и сајту Факултета. 
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 Кандидати чије су жалбе одбијене у првостепеном поступку имају право да у 
другостепеном поступку уложе жалбу Декану Факултета у року од 24 часа од истека рока 
за доношење решења Комисије, на обрасцу који ће добити приликом подношења жалбе. 

 

 Декан доноси коначну одлуку у року од 24 часа од пријема жалбе кандидата која се 
објављује на огласној табли и сајту Факултета. 

 

 Коначна ранг листа се објављује на огласној табли, сајту Факултета и на сајту 
Универзитета. Универзитетска коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

 
 
07. УПИС КАНДИДАТА 
 

 Упис кандидата обавиће се у терминима утврђеним терминским планом. 
 

 Кандидати који стекну право уписа подносе:  
 

- Диплому, или уверење о завршеном првом степену или уверење о положеним 
испитима са основних академских студија и остварених најмање 180 ЕСПБ 

- Извод из матичне књиге рођених, 

- Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, 

- Два обрасца ШВ-20, (могу се набавити у књижари Факултета), 

- Индекс (може се набавити у књижари Факултета), 

- Две фотографије 4.5x3.5 цм, 

- Потписану сагласност о коришћењу личних података (у једном примерку) за све 
студенте – формулар се може набавити приликом уписа, 

- Потписану изјаву о статусу у погледу финансирања (у једном примерку) за буџетске 
студенте – формулар се може набавити приликом уписа, 

- Доказ о уплати школарине (за самофинансирајуће студенте и стране држављане, 
пример уплатница 1), 

- Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере (пример уплатница 2) и 

- Потписан уговор о студирању у 2 примерка. 

 

Уплатница 1 Архитектонски факултет у Београду 

Уплатилац име и презиме, адреса 

Сврха уплате школарина за I годину мастер академских студија 

Прималац Архитектонски Факултет у Београду 

Износ износ дефинисан уговором 

Рачун примаоца 840 – 1436666 – 34 

Позив на број 501 

 

Уплатница 2 Архитектонски факултет у Београду 

Уплатилац име и презиме, адреса 

Сврха уплате Уплата за рад Универзитетског центра за развој 
каријере 

Прималац Архитектонски Факултет у Београду 

Износ 100,00 

Рачун примаоца 840 – 1436666 – 34 

Позив на број 501 

 

 Школарина се плаћа у складу са уговором о студирању. 
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 Страни држављани, поред наведеног подносе: 
 

- Нострификовану диплому, 
- Доказ да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују, 
- Одговарајуће уверење да владају српским језиком и 
- Фотокопију важећег пасоша. 

 

 Кандидати који су стекли право на упис, обавезни су да пре подношења докумената за 
упис, потпишу уговор о студирању са Факултетом којим се ближе уређују међусобна права 
и обавезе и исти предају приликом уписа. За студенте који плаћају школарину уговором се 
утврђују и финансијске обавезе према Факултету.  

 
 
 
 
 
 

У БЕОГРАДУ, 
ОКТОБАР 2015. 
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