
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ         
01-2469/2-8 
28.11.2022. године 
Б е о г р а д  
 

 
 

На основу члана 38. Статута Универзитета у Београду - Архитектонског факултета (″Сл. билтен 
АФ″, бр. 129/22-пречишћен текст), а у складу са Предлогом продекана за финансије и сарадњу са 
привредом  од 22. новембра  2022. године, 

Савет Факултета је, на седници одржаној дана 28. новембра 2022.  године, донео 
  
 

О Д Л У К У 
о измени и допуни ценовника услуга за студенте  

Универзитета у Београду - Архитектонског факултета  
 

1. Прихвата се предлог којим се врши измена и допуна Ценовникa услуга Универзитета у 
Београду Архитектонског факултета, бр. 02-641/3 од 31. октобра 2016. године, у делу –  
Остале накнаде за петогодишње студије, основне, интегрисане и мастер академске 
студије, и то: 

ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗА ПЕТОГОДИШЊЕ СТУДИЈЕ, ОСНОВНЕ, ИНТЕГРИСАНЕ И МАСТЕР 
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: 

Назив 
Држављани 

Србије 

(дин.) 

Издавање дипломе и додатка дипломе првог и другог степена на 
српском језику, у складу са Одлуком Универзитета у Београду  7.000,00 

Издавање дупликата дипломе и додатка дипломе првог и другог 
степена на српском језику, у складу са Одлуком Универзитета у 
Београду  

7.000,00 

Издавање заједничке дипломе и додатка дипломе првог и другог 
степена на српском језику, у складу са Одлуком Универзитета у 
Београду 

10.000,00 

Издавање дупликата заједничке дипломе и додатка дипломе првог 
и другог степена на српском језику, у складу са Одлуком 
Универзитета у Београду 

10.000,00 

  



Евидентирање података о упису студената по студенту и по школској  
години (трансфер података након утврђених рокова за достављање 
података о уписаном студентима), у складу са Одлуком Универзитета 
у Београду 

1.200,00 

Административни трошкови првог уписа на студијски програм 2.200,00 

Административни трошкови уписа  на остале године у оквиру 
студијског програма  1.200,00 

НАКНАДЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: 

Назив 
Држављани 

Србије 

(дин.) 

Издавање дипломе и додатка дипломе на српском језику, у складу 
са Одлуком Универзитета у Београду  7.000,00 

Издавање дупликата дипломе и додатка дипломе српском језику, у 
складу са Одлуком Универзитета у Београду  7.000,00 

2.     Врши се измена  текста постојеће таксе, без промене цене, и то:  

ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗА ПЕТОГОДИШЊЕ СТУДИЈЕ, ОСНОВНЕ, ИНТЕГРИСАНЕ И МАСТЕР 
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: 

Назив 
Држављани 

Србије 

(дин.) 

Пријава испита за основне, интегрисане и мастер академске студије 
после 3.пријављивања (по испиту) 2.000,00 

 
3.      Ова одлука је коначна даном доношења. 

 
 
 
Доставити:       ПРЕДСЕДНИК САВЕТА  
2 х студ. служ.;        АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
1 х за сајт Факултета;        
1х архиви Савета и        Проф. арх. Дејан Миљковић 
1х архиви.        
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