ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Број: 01- 574/56-7
Датум: 05.06.2017.
На основу члана 53. став 1. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016) и члана 37. Статута Високе туристичке школе
струковних студија, Савет Школе на седници одржаној 05.06.2017. године д о н е о је

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ТРОШКОВА СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. годину
I ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ УПИСУЈУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА НА
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ
(генарација уписана школске 2017/2018. године)
- Трошкови уписа са комплетом уџбеника.......................................................10.500,00 дин.
Комплет уџбеника не обухвата уџбенике из страних језика.

II ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ А УПИСАНИ
СУ НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ
( генарација уписана школске 2017/2018. године)
-

Трошкови уписа........................................................................................................3.500,00 дин.

Први пут упис у прву годину основних студија (са комплетом
уџбеника)...........................................................................................................................67.000,00 дин.
Школарина се може се уплатити једнократно, приликом уписа у зимски, односно
двократно при упису у зимски и летњи семестар, или у пет рата.
прва рата приликом уписа ... ...................................................... ........27.000,00 дин.
друга рата до 31.10.2017 ................................................................. .......10.000,00 дин.
трећа рата до 25.12.2017.........................................................................10.000,00 дин.
четврта рата до 10.03.2018 .............................................................. ......10.000,00 дин.
пета рата до 30.03.2018..................................................................... ......10.000,00 дин.
-

Први пут упис у трећу годину основних студија (за студенте Школе коју су
дипломирали по наставном плану и програму који се примењивао закључно са
школском 2004/2005. годином.)......................................................................................37.000,00
дин.
У цену су урачунате пријаве за полагање испита, а школарина се може се
уплатити
једнократно, приликом уписа или у два дела:
а. први део, приликом уписа у зимски семестар................................20.000,00 дин.
б. други део, приликом уписа у летњи семестар ............ ...................17.000,00 дин.
-

Први пут упис у трећу годину основних студија (за студенте Школе коју су
дипломирали по наставном плану и програму који се примењивао школске
2005/2006. и школске 2006/2007. године.)
а. по једном предмету.................................................................................10.000,00 дин.
У цену су урачунате пријаве за полагање испита.
Комплет уџбеника не обухвата уџбенике из страних језика.

III ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ А УПИСАНИ
СУ НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ

(генарација уписана школске 2010/2011., 2011/2012., 2012/2013. 2013/2014.,
2014/2015., 2015/2016. и 2016/2017. године)
-

Поновни упис у прву годину основних студија
по једном пренетом предмету ................................................................. 2.000,00 дин.
- Поновни упис у другу годину основних студија
по једном пренетом предмету.................................................................2.000,00 дин.
- Први пут упис у наредну годину основних студија (са комплетом
уџбеника).......................................................................................................................67.000,00 дин.
Школарина се може уплатити једнократно, приликом уписа, у два једнака дела,
или у
пет рата:
а. први део, приликом уписа у зимски семестар .............................37.000,00 дин.
б. други део, приликом уписа у летњи семестар ............................30.000,00 дин.
в. у пет рата и то:
прва рата приликом уписа ............................................................ ....27.000,00 дин.
друга рата до 01.11.2017. ................................................................ ...10.000,00 дин.
трећа рата до 25.12.2017.....................................................................10.000,00 дин.
четврта рата до 10.02.2018. ............................................................... ..10.000,00 дин.
пета рата до 28.02.2018. ................................................................... ..10.000,00 дин.
Комплет уџбеника не обухвата уџбенике из страних језика.

IV ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА А УПИСАНИ СУ
НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ
(генарација уписана школске 2014/2015., 2015/2016. и 2016/2017. године и према
условима важећег Закона о високом образовању члан 88. закона 60 ЕСПБ)
-

Први пут упис у наредну годину основних студија
по једном пренетом предмету из претходних година ............................... 2.000,00 дин.
V ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ
(генарација уписана закључно са школском 2005/2006. и 2006/2007. године)

-

поновни упис у прву годину студија...........................................................30.000,00 дин.
поновни упис у другу годину студија..........................................................30.000,00 дин.
први пут упис у другу годину студија.........................................................60.000,00 дин.
школарина се може уплатити једнократно, приликом уписа, у два једнака дела
или у
пет рата:
а. први део, приликом уписа у зимски семестар ............... 30.000,00 дин.
б. други део, приликом уписа у летњи семестар .............. 30.000,00 дин.
в. у пет рата и то:
прва рата приликом уписа ............................................................ ...20.000,00 дин.
друга рата до 01.11.2017 ................................................................. ..10.000,00 дин.
трећа рата до 25.12.2017 ....................................................................10.000,00 дин.
четврта рата до 10.02.2018.................................................................10.000,00 дин.
пета рата до 15.03.2018 .................................................................... .10.000,00 дин.
- први пут упис у трећу годину студија.........................................................60.000,00 дин.
школарина се може уплатити једнократно, приликом уписа, у два једнака дела
или у пет рата:
а. први део, приликом уписа у зимски семестар ............... 30.000,00 дин.
б. други део, приликом уписа у летњи семестар .............. 30.000,00 дин.

в. у пет рата и то:
прва рата приликом уписа ............................................................ ..20.000,00 дин.
друга рата до 01.11.2017 .................................................................. .10.000,00 дин.
трећа рата до 25.12.2017 ....................................................................10.000,00 дин.
четврта рата до 10.02.2018 ................................................................ 10.000,00 дин.
пета рата до 15.03.2018 ..................................................................... 10.000,00 дин.
Комплет уџбеника не обухвата уџбенике из страних језика.

VI ТРОШКОВИ СТУДИЈА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ СВИ СТУДЕНТИ
- пријава испита након утврђеног рока...............................................................1.500,00 дин.
- трошкови продужене године након истека треће године студија (изузев
студената којима је остао дипломски испит) ......................................................10.000,00 дин.
- пријава испита (сви студенти) ................................................................................500,00 дин.
- пријава испита пред комисијом (после три неуспела полагања)...............3.000,00 дин.
- промена наставног плана и програма...............................................................1.000,00 дин.
- штампање дипломе.................................................................................................3.000,00 дин.
- издавање дипломе на енглеском језику............................................................3.000,00 дин.
- издавање сертификата о познавању страног језика....................................10.000,00 дин.
- издавање дупликата дипломе..............................................................................3.000,00 дин.
- издавање дупликата индекса...............................................................................3.000,00 дин.
- издавање решења о признатим испитима (по предмету)............................1.000,00 дин.
- издавање исписнице...............................................................................................1.000,00 дин.
- испитна пријава која се одлаже у досије студента.............................................50,00 дин.
- пријавни лист образац ШВ-20 (два примерка)...................................................100,00 дин.
- индекс.........................................................................................................................1.000,00 дин.
- уверење о дипломирању.......................................................................................1.000,00 дин.
- уверење о положеним испитима........................................................................1.000,00 дин.
- јединствена цена свих уџбеника-по примерку .................................................900,00 дин.
(Одлуком Савета школе број 01-888/50-9 од 15.12.2016. године донета је одлука о цени
уџбеника, сем цене за Business English - 1.200 дин)
- промена испитивача..............................................................................................2.000,00 дин.
- овера семестра..........................................................................................................500,00 дин.
- издавање докумената на реверс............................................................................500,00 дин.
- пријава дипломског испита.................................................................................3.500,00 дин.
- дневник стручне праксе ........................................................................................ 160,00 дин.
(Одлуком Савета школе 01-888/50-4 од 15.12.2016. гoдине донета одлука за цену
дневника стручне праксе)
- пријава испита у ванредном року по предмету .......................................... 1.000,00 дин.
- полагање пријемног испита ...............................................................................4.000,00 дин.
- припремна настава по предмету ..................................................................... 2.500,00 дин.
VII СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ РЕДОВНО ВРШИЛИ ОБНОВУ ЗА СВАКУ
ПОЈЕДИНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ИЗМИРУЈУ УПЛАТОМ
У ЈЕДНОКРАТНОМ ИЗНОСУ ОД ....................................................................60.000,00 дин.
VIII СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ РЕДОВНО УПЛАЋИВАЛИ ТРОШКОВЕ
ПРОДУЖЕНЕ ГОДИНЕ
СВОЈЕ
ОБАВЕЗЕ
ИЗМИРУЈУ
УПЛАТОМ
У
ЈЕДНОКРАТНОМ ИЗНОСУ ОД ..........................................................................10.000,00 дин.

