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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – Студијски програм 

Енергетска ефикасност, одржавање и процена објеката у високоградњи  

13) за домаће држављане 120.000,00 РСД 

14) за стране држављане 2.400,00 € 

15) пријава на конкурс           5.000,00 РСД 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – Студијски програм 

Грађевинарство, модул Хидротехника и водно еколошко инжењерство 

16) за домаће држављане 120.000,00 РСД 

17) за стране држављане 2.400,00 € 

18) пријава на конкурс           5.000,00 РСД 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – Студијски програм 

Грађевинарство, модул Управљање инвестиционим пројектима у грађевинарству 

19) за домаће држављане 240.000,00 РСД 

20) за стране држављане 2.400,00 € 

21) пријава на конкурс           5.000,00 РСД 

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

22) пријава на конкурс           5.000,00 РСД 

23) упис у прву годину       210.000,00 РСД 

страни држављани 4.000,00 € 

24) упис у другу годину       210.000,00 РСД 

страни држављани 4.000,00 € 

25) поновљени упис у годину (важи за I и II годину) 63.000,00 РСД 

 страни држављани 1.200,00 € 

26) упис у трећу годину (укључује пријаву и пријем теме, 

оцену и одбрану докторске дисертације)       234.000,00 РСД 

страни држављани 4.200,00 € 

27) издавање дипломе и додатка дипломе 20.000,00 РСД 

 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА (за студенте са магистратуром) 

28) пријава и пријем теме 5.000,00 РСД 

29) менторство       280.000,00 РСД 

30) оцена и одбрана докторске дисертације 12.000,00 РСД 

31) издавање дипломе са промоцијом 14.000,00 РСД 
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МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ 

32) пријава и пријем теме 3.000,00 РСД 

33) менторство 40.000,00 РСД 

34) оцена и одбрана магистарске тезе, издавање дипломе 7.000,00 РСД 

 

ОСТАЛЕ НАКНАДЕ 

35) упис или овера семестра после утврђеног рока 5.000,00 РСД 

36) пријава изборних предмета после утврђеног рока 2.000,00 РСД 

37) пријава испита после три пријаве, у редовном и 

апсолвентском року 1.000,00 РСД 

38) пријава испита у апсолвентском испитном року 1.000,00 РСД 

39) пријава испита у допунским испитним роковима  

 (не односи се на редовне и апсолвентске рокове) 3.000,00 РСД 

40) кашњење приликом пријаве испита (по испиту) 2.000,00 РСД 

41) полагање испита пред комисијом на захтев студента 2.500,00 РСД 

42) поништавање испита 2.000,00 РСД 

43) промена модула на студијском програму 10.000,00 РСД 

44) продужетак рока за израду и одбрану завршног рада  

на основним и мастер академским студијама  2.000,00 РСД 

45) промена теме или ментора завршног рада на основним и мастер 

академским студијама 5.000,00 РСД 

46) испис са Факултета 2.500,00 РСД 

47) решење о поновном упису на факултет – ОАС 15.000,00 РСД 

48) признавање само једног испита са другог факултета             1.000,00 РСД 

49) признавање више од једног испита са другог факултета             8.000,00 РСД 

50) издавање дупликата индекса 4.000,00 РСД 

51) привремено подизање докумената  500,00 РСД 

52) накнада за обраду захтева за повраћај новчаних средстава  500,00 РСД 

53) овера стандардног уверења (за регулисање војне обавезе, права 

на дечји додатак, породичне пензије, здравствене књижице, итд.) без накнаде 

54) издавање или овера нестандардних уверења  

и потврда за активне студенте  1.000,00 РСД 

55) издавање или овера нестандардних уверења  

и потврда за бивше студенте  10.000,00 РСД или 85,00 EUR  

56) уверење о положеним испитима за активне студенте  500,00 РСД 

57) уверење о положеним испитима који нису обухваћени новим 

наставним планом (у случају преласка са једног на други 

наставни план) 2.000,00 РСД 
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