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АРХИТЕКТОНСКИ  ФАКУЛТЕТ 
Булевар Краља Александра 73/II 
Телефон: (011) 3370 - 199, 3218 - 705 
Факс: (011) 3370 – 193 
Е-mail: vesnam@arh.bg.ac.rs 
Интернет: www.arh.bg.ac.rs 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ 
Специјалистичке академске студије  Енергетски ефикасна и зелена архитектура 
Студијски програм специјалистичких академских студија траје 1 годину.  
Обим специјалистичких академских студија Енергетски ефикасна и зелена 
архитектура износи 60 ЕСПБ. 
 
 БРОЈ СТУДЕНАТА  
На студијски програм Специјалистичких академских студија Енергетски ефикасна и 
зелена архитектура уписује се 32 студената, и то који плаћају школарину.  
 
УСЛОВИ ЗА УПИС: 
У прву годину Специјалистичких академских студија које реализује Универзитет, 
односно Факултет може да се упише лице које је завршило одговарајуће мастер 
академске студије и остварило најмање 300 ЕСПБ. Одговарајуће претходно стечено 
образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата.  
 
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА:  
Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија 
Енергетски ефикасна и зелена архитектура утврђује се на основу следећег: 
 оствареног успеха у току претходних студија (максимално 80 поена),  
 радног искуства у струци (максимално 10 поена), и  
 искуства из области енергетски ефикасне и зелене архитектуре (максимално 10 
поена). 

Успeх нa претходним студиjама вреднује се у зависности од студијског програма по 
којем је кандидат завршио претходно школовање, а на основу Правилника 
Универзитета у Београду, просечна оцена током студија се рачуна на следећи начин: 
 за кандидате који су студије завршили у складу  са прописима пре доношења Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10) на начин Пр = П х Б, где је П –  просечна оцена на студијима, и Б – 
време студирања које представља однос броја школских година које је студент 
завршио по наставном програму и  броја стварно утрошених година које је студент 
провео студирајући; 

 за кандидате који су студије завршили у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) на начин 
Пр = (По х 3/5 + Пм х 2/5) / 2 х Б, где је По –  просечна оцена на основним 
академским студијима, Пм –  просечна оцена на мастер студијима, и Б – време 
студирања, 

Радно искуство у струци и искуство из области енергетски ефикасне и зелене 
архитектуре доказују се кроз биографију, односно потврде о радном искуству и/или 
искуству из области ЕЕ и зелене архитектуре. 
 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
Упис на Специјалистичке академске студије Енергетски ефикасна и зелена 
архитектура не предвиђа спровођење пријемног испита. 
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ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ  
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије износи 180.000,00 динара. 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане износи 2.000,00  евра (у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања). 
 
 
 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ 
Специјалистичке академске студије  Пројектовање и наслеђе 
Студијски програм специјалистичких академских студија траје 1 годину.  
Обим специјалистичких академских студија Пројектовање и наслеђе износи 60 ЕСПБ. 
 
 БРОЈ СТУДЕНАТА  
На студијски програм Специјалистичких академских студија Пројектовање и наслеђе 
уписује се 27 студената, и то који плаћају школарину.  
 
УСЛОВИ ЗА УПИС: 
У прву годину Специјалистичких академских студија које реализује Универзитет, 
односно Факултет може да се упише лице које је завршило одговарајуће мастер 
академске студије и остварило најмање 300 ЕСПБ. Одговарајуће претходно стечено 
образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата.  
 
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА:  
Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија 
Пројектовање и наслеђе утврђује се на основу следећег: 
 оствареног успеха у току претходних студија (максимално 60 поена),  
 приложеног портфолија који се односи на радове у области културног наслеђа 

(максимално 20 поена), и  
 интервјуа са кандидатом (максимално 20 поена). 
 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
Упис на Специјалистичке академске студије Пројектовање и наслеђе не предвиђа 
спровођење пријемног испита. 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ  
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије износи 180.000,00 динара. 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане износи 2.000,00  евра (у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања). 
 
 
 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ 
Специјалистичке академске студије  Урбана обнова – Градови у новом миленијуму 
Студијски програм специјалистичких академских студија траје 1 годину.  
Обим специјалистичких академских студија Урбана обнова – Градови у новом 
миленијуму износи 60 ЕСПБ. 
 
 БРОЈ СТУДЕНАТА  
На студијски програм Специјалистичких академских студија Урбана обнова – Градови 
у новом миленијуму уписује се 30 студената, и то који плаћају школарину.  
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УСЛОВИ ЗА УПИС: 
У прву годину Специјалистичких академских студија које реализује Универзитет, 
односно Факултет може да се упише лице које је завршило одговарајуће мастер 
академске студије и остварило најмање 300 ЕСПБ. Одговарајуће претходно стечено 
образовање утврђено је студијским програмом на који се врши упис кандидата.  
 
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА:  
Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија 
Урбана обнова – Градови у новом миленијуму утврђује се на основу критеријума 
утврђених општим актом Факултета. 
 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
Упис на Специјалистичке академске студије Урбана обнова – Градови у новом 
миленијуму не предвиђа спровођење пријемног испита. 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ  
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије износи 120.000,00 динара. 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане износи 1.200,00  евра (у динарској 
противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања). 
 
 
 


