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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 
1. Број слободних места за упис студената у II продуженом конкурсном року у шкoлској 

2022/2023. години: 
На факултет се може уписати укупно 59 студената, и то: 

- 38 студената чије се образовање финансира из буџета и 
- 21 самофинансирајућих студената. 

 
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 

Студијски програм Буџет Самофин. Укупно 
Школарина 

за држављане 
Србије (дин.) 

Школарина 
за странце 

(евра) 

Грађевинарство 38 13 51 72.000,00 1.500,00 

Геодезија 0  8  8 72.000,00 1.500,00 

Укупно 38 21 59 72.000,00 1.500,00 

* Од укупног броја студената финансираних из буџета могу се уписати: 
- 1 студент са инвалидитетом,   
- 1 студент припадник ромске националности и  
- 1 студент држављанин Републике Србије који је завршиo средњу школу у иностранству. 

 
2. Услови конкурисања: На основне академске студије се могу уписати кандидати са завршеним 
средњим образовањем у четворогодишњем трајању. 
 
3. Полагање пријемног испита: Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских 
студија полажу пријемни испит из математике који се може полагати на српском и мађарском језику. 
 
4. Конкурсни рокови: 
Други конкурсни рок: 

- пријављивање кандидата    19. и 20. септембра 2022.год. од 09:00 до 13:00 ч. 

- полагање пријемног испита                       26. септембра 2022.год. у 11:00 ч. 

- објављивање прелиминарне ранг листе                   26.  септембра 2022.год.    

- објављивање коначне ранг листе                      29. септембра 2022.год. 
                 - упис примљених кандидата                  30.септембра 2022.год. од 09:00 до 13:00 ч. 

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

- Пријавни лист (добија се на Факултету); 
- Диплома о завршном-матурском испиту (фотокопија/оригинал) 
- Сведочанства за сва четири разреда средње школе (фотокопије/оригинал) 
- Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте. У случају чиповане личне карте 

потребно је доставити очитану личну карту 
- Доказ о уплати трошкова за полагање пријемног испита. 
Фотокопије не морају бити оверене, ако се поднесу оригинална документа на увид. 

           5.2  Документа за упис 
    - Сведочанства за сва четири разреда средње школе (оригинал) 
    - Диплома о стеченом средњем образовању (оригинал) 
    - Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте.  
       Уколико је лична карта са чипом, потребно је доставити очитану личну карту; 
    - Две фотографије 4,5 x 3,5 цм; 
    - Доказ о уплати трошкова уписа (уплатница). 
 

6. Новчане накнаде: 

- за полагање пријемног испита: = 2.200,00  дин. 
                          - за упис                       = 6.000,00  дин. 
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7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 
Просек оцена из средње школе и освојен број бодова на пријемном испиту. 
 
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:  
Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената немају право 
поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.  

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


