
ОДСЕК ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 

ТРОШКОВИ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. годину 
 

I. ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ УПИСУЈУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА НА 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ 

(генарација уписана школске 2022/2023. године на I годину студија) 

Трошкови уписа 3.500 динара 

 

II. ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ А УПИСАНИ СУ 

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ 

(генарација уписана школске 2022/2023. године на I годину студија) 

Трошкови уписа 3.500 динара 

Први пут упис у прву годину основних студија  ....................................................70.200,00 динара 

      Школарина се може се уплатити једнократно, приликом уписа у зимски, односно  у две 

рате при упису у зимски и летњи семестар, или у шест рата. 

 

прва рата приликом уписа у износу од  20.200 динара 

друга рата до 15. октобра 2022. године у износу од 10.000 динара 

трећа рата до 15. новембара 2022. године у износу од  10.000 динара 

четврта рата до 15. децембра 2022. године у износу од  10.000 динара 

пета рата до 15. јануара 2023. године у износу од  10.000 динара 

шеста рата до 15. фебруара 2023. године у износу од  10.000 динара 

 

Дипломирани студенти  који настављају студије: 

 

- Упис  у  одређену  годину  основних  струковних студија - 1.170 динара по ЕСПБ боду 

из неположеног предмета.  

школарина се може се уплатити једнократно, приликом уписа или у  шест рата и то: 

 

прва рата приликом уписа у износу од  30%укупне цене 

друга рата до 15. новембра 2022. године у износу од 14%укупне цене 

трећа рата до 15. децембра 2022. године у износу од  14%укупне цене 

четврта рата до 15. јануара 2022. године у износу од  14%укупне цене 

пета рата до 15. фебруара 2023. године у износу од  14%укупне цене 

шеста рата до 15. марта 2023. године у износу од  14%укупне цене 

 

  



Студенти којима је истекао студијски програм, а који настављају студије: 

 

- Упис  у  одређену  годину  основних  струковних студија - 1.170 динара по ЕСПБ боду 

из неположеног предмета.  

школарина се може се уплатити једнократно, приликом уписа или у  шест рата и то: 

прва рата приликом уписа у износу од  30%укупне цене 

друга рата до 15. новембра 2022. године у износу од 14%укупне цене 

трећа рата до 15. децембра 2022. године у износу од  14%укупне цене 

четврта рата до 15. јануара 2023. године у износу од  14%укупне цене 

пета рата до 15. фебруара 2023. године у износу од  14%укупне цене 

шеста рата до 15. марта 2023. године у износу од  14%укупне цене 

 

III. ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ  ШКОЛАРИНУ А УПИСАНИ СУ 

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРЕ ШКОЛСКЕ 2007/2008 

 

-  Поновни упис у прву годину, другу и продужену годину студија  10.000 динара 

 

IV. ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ  ШКОЛАРИНУ А УПИСАНИ СУ 

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ 

 

(генерација уписана школске 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 год.) 

-  Поновни упис у прву годину основних студија по  ЕСПБ боду  пренетог предмета 1.170 

динара  

-  Поновни упис у другу годину основних студија по  ЕСПБ боду  пренетог предмета 1.170 

динара 

-  Први  пут  упис  у  наредну  годину  основних  студија сразмерно уписаном броју ЕСПБ 

бодова из пренетих и нових предмета  1.170 динара 

 

Минималан број ЕСПБ бодова који студент може изабрати је 37 ЕСПБ, а максимално 

укупно  90 ЕСПБ 

 

Школарина се може уплатити једнократно,приликом уписа, или у шест рата : 

 

прва рата приликом уписа у износу од  30%укупне цене 

друга рата до 15. новембра 2022. године у износу од 14%укупне цене 

трећа рата до 15. децембра 2022. године у износу од  14%укупне цене 

четврта рата до 15. јануара 2023. године у износу од  14%укупне цене 

пета рата до 15. фебруара 2023. године у износу од  14%укупне цене 

шеста рата до 15. марта 2023. године у износу од  14%укупне цене 

 

V. ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ  НА ТЕРЕТ БУЏЕТА А УПИСАНИ СУ НА 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ 

( генерација уписана школске 2020/2021, 2021/2022. и 2022/2023 године) 

 

                 по  ЕСПБ боду  пренетог предмета 1.170 динара 

 

VI. ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ  

 

Трошкови  продужене године  након  истека треће године студија по  ЕСПБ боду  пренетог 

предмета 1.170 динара  

 

 



VII. ТРОШКОВИ СТУДИЈА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ СВИ СТУДЕНТИ 

Полагање пријемног испита 6.000 динара 

Пријава на конкурс – Мастер струковне студије 6.000 динара 

Административни трошкови уписа године  

(плаћају сви студенти) 
1.000 динара 

Трошкови овере године  

(плаћају сви студенти) 
2.000 динара 

пријава испита  1.000 динара 

пријава испита након утврђеног рока 2.000 динара 

пријава испита пред комисијом (после три неуспела полагања) 3.000 динара 

промена испитивача  2.000 динара 

Поништавање положеног испита на захтев студента 2.000 динара 

Промена изборног предмета за први пут уписану годину могућа до 

01.12.2022. 
2.000 динара  

промена студијског програма 3.000 динара 

накнада за издавање дипломе и додатка дипломе 7.000 динара 

издавање дупликата дипломе 7.000 динара 

издавање дупликата додатка дипломе  4.000 динара 

издавање дупликата индекса 5.000 динара 

издавање решења о признатим испитима (по предмету) 2.000 динара 

издавање исписнице 2.000 динара 

Административни трошкови завршног испита без уверења 7.000 динара 

Административни трошкови завршног испита са израдом уверења 12.000 динара 

Уверење о положеним испитима  3.000 динара 

Уверење о дипломирању 3.000 динара 

издавање докумената на реверс   1.000 динара 

наставни план и програм на меморандуму установе 5.000 динара 

приговор на ранг листу за упис у прву годину студија 2.000 динара 

потврда о положеном класификационом испиту 2.000 динара 

издавање нестандарних уверења и потврда (на лични захтев студента) 3.000 динара 

трошкови  припремне наставе по предмету  2.500 динара 

контни план  200 динара 

Јединствена цена уџбеника  900 динара 

Цена уџбеника из Енглеског језика аутор др Иван Милошевић 1200 динара 

Цена уџбеника Управљање приходима у хотелијерству  1200 динара 

Цена уџбеника из Економике туризма аутор др Слободан Унковић 200 динара 

Статистичке таблице  50 динара 

VIII. ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ СТРАНЦЕ 

Школарина за студенте страног држављанства износи 800 ЕУР (у динарској противредности 

по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате) и плаћа се у целости на дан уписа. 

Поновни упис у прву годину основних студија по  ЕСПБ боду  пренетог предмета 13,3 ЕУР  

-  Поновни упис у другу годину основних студија по  ЕСПБ боду  пренетог предмета 13,3 

ЕУР 

-  Први  пут  упис  у  наредну  годину  основних  студија сразмерно уписаном броју ЕСПБ 

бодова из пренетих и нових предмета  13,3 ЕУР 

 

Школарина за обнову године и упис наредне године студија се може уплатити једнократно, 

приликом уписа, или у четири рате : 
  



 

прва рата приликом уписа у износу од  25%укупне цене 

друга рата до 15. новембра 2022. године у износу од 25%укупне цене 

трећа рата до 15. децембра 2022. године у износу од  25%укупне цене 

четврта рата до 15. јануара 2023. године у износу од  25%укупне цене 

 

IX ПРИЗНАЊЕ СТРАНЕ ШКОЛСКЕ ЈАВНЕ ИСПРАВЕ РАДИ НАСТАВКА 

ШКОЛОВАЊА..........................................................................................................60.000,00 дин. 

 

 X ТРОШКОВИ СПЕЦИЈАЛАСТИЧКИХ СТУДИЈА 

- Трошкови одбране специјалистичког рада .........................................................5.000,00 дин. 

- Уверење о дипломирању...................................................................................... 2.000,00 дин. 

- Уверење о положеним испитима..........................................................................2.000,00 дин. 

- Штампање дипломе................................................................................................5.000,00 дин. 

- Трошкови  продужене године  по  ЕСПБ боду  пренетог предмета ...............1.170,00 дин. 

 

X ТРОШКОВИ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Школарина за Мастер струковне студије 120.000 динара 

Поновни упис у прву годину студија по  ЕСПБ боду  пренетог предмета 2.000 динара 

Трошкови одбране мастер рада 4.000 динара 

Уверење о дипломирању 2.000 динара 

Уверење о положеним испитима 2.000 динара 

Штампање дипломе 4.000 динара 

 

школарина се може се уплатити једнократно, приликом уписа или у  шест рата и то : 

 

прва рата приликом уписа у износу од  30%укупне цене 36.000 динара 

друга рата до 15. новембра 2022. године у износу од 14%укупне цене 16.800 динара 

трећа рата до 15. децембра 2022. године у износу од  14%укупне цене 16.800 динара 

четврта рата до 15. јануара 2023. године у износу од  14%укупне цене 16.800 динара 

пета рата до 15. фебруара 2023. године у износу од  14%укупне цене 16.800 динара 

шеста рата до 15. марта 2023. године у износу од  14%укупне цене 16.800 динара 

 

XI ТРОШКОВИ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ СТРАНЦЕ 

Школарина за студенте страног држављанства износи 1.500 ЕУР (у динарској противредности 

по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате) и плаћа се у целости на дан уписа или 

у шест рата и то: 

прва рата приликом уписа у износу од  30%укупне цене 

друга рата до 15. новембра 2022. године у износу од 14%укупне цене 

трећа рата до 15. децембра 2022. године у износу од  14%укупне цене 

четврта рата до 15. јануара 2023. године у износу од  14%укупне цене 

пета рата до 15. фебруара 2023. године у износу од  14%укупне цене 

шеста рата до 15. марта 2023. године у износу од  14%укупне цене 

 


