
ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Број: 01-133-8 

Датум: 24.02.2011. године 

 

            

        На основу члана 119. Став 5. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, 

број 26/2005, 100/07 и 51/2008) и члана 37. Статута Високе туристичке школе струковних 

студија Савет Школе на седници одржаној 24.02.2011. године  и измена од 05.10.2011.године  

д о н е о  је   

 

                                                         О Д Л У К У 

О ВИСИНИ ТРОШКОВА СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. годину 
 

      I.    ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ А       

УПИСАНИ СУ НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ 

( генарација уписана школске 2011/2012. г.) 

 

- Први пут упис у прву годину основних студија.................................................60.000,00 д. 

У цену су урачунати сви уџбеници изузев уџбеника из страних језика, а  школарина се 

може се уплатити једнократно, приликом уписа у зимски, односно летњи семестар, 

или у шест рата. 

  

- 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. г.) ..........................................................................................37.000,00 д.                                                    

У цену су урачунати сви уџбеници  и 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.......................22.000,00 д. 

                   б. други део, приликом уписа у летњи семестар.......................15.000,00 д. 

 

- 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. г.) 

 

а. по једном предмету....................................................................................6.000,00 д. 

У цену су урачунати уџбеници из предмета за које се плаћа школарина и пријаве за 

полагање испита. 

 

      II.   ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ А         

УПИСАНИ СУ НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ 

  ( генарација уписана школске 2007/2008., 2008/2009., 2009/2010 и 2010/2011.г.) 

 

- Поновни упис у прву годину основних студија 

по једном пренетом предмету.....................................................................10.000,00 д. 

- Поновни упис у другу годину основних студија 

по једном пренетом предмету.....................................................................10.000,00 д 

- Први пут упис у наредну  годину основних студија..........................................60.000,00 д. 

и по пренетом предмету из претходне године студија.......................2.000,00 д. 



У цену од 60.000,00 д. урачунати су сви уџбеници из друге године студија, изузев 

уџбеника из страних језика, а 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 д. 

                    б. други део, приликом уписа у летњи семестар........................30.000,00 д. 

         в. у пет рата и то:  

прва рата приликом уписа ................................................................20.000,00 д. 

друга рата до  30.11.2011.   ................................................................10.000,00 д. 

трећа рата до  31.01.2012.    ................................................................10.000,00 д. 

четврта рата до 28.02.2012.  ...............................................................10.000,00 д. 

пета рата до  31.03.2012.      ................................................................10.000,00 д. 

         

ПРИ УПЛАТИ ПРВЕ РАТЕ УПЛАТИТИ И ПРЕНЕТЕ ИСПИТЕ 
 

      III .     ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА А УПИСАНИ СУ               

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ 

   (генарација уписана школске 2008/2009., 2009/2010 и 2010/2011.г.) 

 

- Први пут упис у наредну годину основних студија 
по једном пренетом предмету из прве године.......................................2.000,00 д.  

 

      IV.            ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ   

  (генарација уписана закључно са школском 2006/2007.г.) 

 

- поновни упис у прву годину студија.....................................................................30.000,00 д. 

- поновни упис у другу годину студија...................................................................30.000,00 д. 

- први пут упис у другу годину студија...................................................................60.000,00 д. 

У цену од 60.000,00 д. урачунати су сви уџбеници из друге године студија,                  

изузев уџбеника из страних језика, а школарина се може  уплатити једнократно, 

приликом уписа, у два једнака дела или у шест једнаких рата: 

                    а. први део, приликом уписа у зимски семестар .......................30.000,00 д. 

                    б. други део, приликом уписа у летњи семестар........................30.000,00 д. 

          в. у пет рата и то:  

прва рата приликом уписа ................................................................20.000,00 д. 

друга рата до  30.11.2011.   ................................................................10.000,00 д. 

трећа рата до  31.01.2012.    ................................................................10.000,00 д. 

четврта рата до 28.02.2012.  ...............................................................10.000,00 д. 

пета рата до  31.03.2012.      ................................................................10.000,00 д. 

-    први пут упис у трећу годину студија...................................................................60.000,00 д. 

У цену од 60.000,00 д. урачунати су сви уџбеници из треће године студија,                  

изузев уџбеника из страних језика, а школарина се може  уплатити једнократно, 

приликом уписа, у два једнака дела или у шест једнаких рата: 

                    а. први део, приликом уписа у зимски семестар .......................30.000,00 д. 

                    б. други део, приликом уписа у летњи семестар........................30.000,00 д. 

                  в. у пет рата и то:  

прва рата приликом уписа ................................................................20.000,00 д. 

друга рата до  30.11.2011.   ................................................................10.000,00 д. 

трећа рата до  31.01.2012.    ................................................................10.000,00 д. 

четврта рата до 28.02.2012.  ...............................................................10.000,00 д. 

пета рата до  31.03.2012.      ................................................................10.000,00 д. 

 



      V.     ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ                

И ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИМА ЈЕ ИСТЕКАО АПСОЛВЕНТСКИ СТАЖ 

 

- пријава испита у утврђеном року..............................................................................500,00 д. 

- пријава дипломског испита......................................................................................3.500,00 д. 

 

      VI.           ТРОШКОВИ СТУДИЈА КОЈЕ ПЛАЋАЈУ СВИ СТУДЕНТИ 

 

- пријава испита након утврђеног рока...................................................................1.300,00 д. 

- трошкови консултативне наставе након истека апсолвентског стажа (изузев 

студената којима је остао дипломски испит)......................................................10.000,00 д. 

- пријава испита пред комисијом (после три неуспела полагања).........................1.000,00 д. 

- промена наставног плана и програма....................................................................1.000,00 д. 

- штампање дипломе....................................................................................................3.000,00 д. 

- издавање дупликата дипломе...................................................................................3.000,00 д. 

- издавање дупликата индекса...................................................................................3.000,00 д. 

- издавање решења о признатим испитима (по предмету).......................................500,00 д. 

- издавање исписнице......................................................................................................500,00 д. 

- испитна пријава која се одлаже у досије студента...................................................50,00  д. 

- пријавни лист образац ШВ-20 (два примерка)...........................................................60,00 д. 

- индекс............................................................................................................................1.000,00 д. 

- уверење о дипломирању............................................................................................1.000,00 д. 

- уверење о положеним испитима..............................................................................1.000,00 д. 

 

       VII.      СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ РЕДОВНО ВРШИЛИ ОБНОВУ ЗА СВАКУ 

ПОЈЕДИНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ИЗМИРУЈУ УПЛАТОМ У 

ЈЕДНОКРАТНОМ ИЗНОСУ ОД................................................................................60.000,00 д. 

 

       VIII.    СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ РЕДОВНО УПЛАЋИВАЛИ ТРОШКОВЕ                 

КОНСУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ ИЗМИРУЈУ УПЛАТОМ У 

ЈЕДНОКРАТНОМ ИЗНОСУ ОД................................................................................10.000,00 д. 

 

- студентски фонд (изузев за студенте-апсолвенте, студенте којима је истекао 

апсолвентски стаж и дипломиране студенте који уписују трећу годину студија) није 

обавезан......................................................................................................................1.000,00 д. 

 

 

 

       IX.   ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ СТРАНЦЕ  

                уз могућност плаћања у два једнака дела, приликом уписа у 

                 зимски, односно летњи семестар)...............................................................1.200,00 евра 

                                                                                                          у динарској противвредности 

- Поновни упис у годину студија (генерација уписана  

                  закључно са школском 2006/2007. годином)...........................................600,00 евра 

                                                                                                          у динарској противвредности 

                  Генерација уписана школске 2007/2008. године 

Поновни упис у прву годину основних студија   
(по једном пренетом предмету из прве године студија)........................150,00 евра 

                                                                                        у динарској противвредности 

- Први пут упис у другу годину годину студија....................................1.200,00 евра 

      и по једном пренетом предмету из прве године студија.......................150,00 евра     

                                                                                        у динарској противвредности 



 

        X.   ПРИЗНАЊЕ СТРАНЕ ШКОЛСКЕ ЈАВНЕ 

               ИСПРАВЕ.........................................................................................................20.000,00 д. 

 

                 

   

       XI.  Ова одлука  примењује се од школске 2011/2012. године. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

     

     др Зоран Миленковић 

 

 


