
 

 
- Подношење примедби Комисији за спровођење уписа на евентуално погрешно унете личне и 

податке о успеху на претходно завршеним студијама (техничке грешке), 
Среда, 19.09.2018.од 11-12 сати у Архитектонско рачунарском центру.  

 

- Истицање распореда кандидата по салама на огласној табли Факултета  
ЧЕТВРТАК, 20. СЕПТЕМБАР 2018. године у 8 сати. 
 

- ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: 
 

- ЧЕТВРТАК, 20. СЕПТЕМБАР 2018, У 9 САТИ НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ЗА 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – АРХИТЕКТУРА 

 

- ЧЕТВРТАК, 20. СЕПТЕМБАР 2018, У 15 САТИ, кабинет 301, НА АРХИТЕКТОНСКОМ 
ФАКУЛТЕТУ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА 

 
- Кандидати су дужни да дођу на Архитектонски факултет најкасније сат времена пре почетка 

пријемног испита. 
 

- Кандидати доносе свој прибор за рад, графитна оловка, гумица и дигитрон (НЕ МОБИЛНИ 
ТЕЛЕФОН). 

 

- Истицање прелиминарне ранг листе 
НЕДЕЉА, 23. СЕПТЕМБАР 2018. у 20 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, 
понедељак, 24. септембар 2018. од 09 до 15 сати и уторак, 25. септембар 2018. од 09 до 12 
сати у соби 206а. 
 

- Термин увида у радове ће бити накнадно објављен 
 

- Објављивање решења Комисије на поднету жалбу 
уторак, 25. септембар 2018. до 22 сата. 
 

- 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,  
среда, 26. септембар 2018. од 09 до 20 сати у соби 206а . 
 

- Објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу 
четвртак, 27. септембар 2018. до 12 сати. 
 

- Објављивање коначне ранг листе на огласној табли и на сајту Факултета www.arh.bg.ac.rs.  
четвртак, 27. септембар 2018. до 15 сати. 

http://www.arh.bg.ac.rs/

