
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
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А  Л  Е  К  С  И  Н  А  Ц 

  

На основу члана 61. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" бр. 76/05)  и 

члана 16. Статута школе, Савет Високе школе за  васпитаче струковних студија у 

Алексинцу на седници одржаној дана 24. 9. 2010. године, доноси: 

 

П Р А В И Л Н И К 

о мерилима за утврђивање висине школарине и пружања 

услуга 
 

I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

 Овим правилником уређују се мерила за утврђивање висине школарине и утврђују 

услуге које се пружају студентима и трећим лицима. 

 

II. ШКОЛАРИНА 

 

Члан 2. 

 

 Школа стиче средства из школарина на основу одлуке о висини школарине за 

студенте који се сами финансирају на основним струковним студијама и школарине за 

студенте на специјалистичким струковним студијама. 

 

Члан 3. 

 

 Одлука о висини школарине доноси се пре расписивања конкурса за упис на 

студидје за све студијске програме. 

 Школарина обаухвата накнаде за редовне услуге које школа пружа студенту у 

оквиру остваривања студијског програма. 

 Редовне услуге су: 

1. предавања, 

2. вежбе. 

3. практична анастава, 

4. стручна пракса. 

 

Члан 4. 

 Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину, односно за 

стицање 60 ЕСПБ бодова, тако да се висина накнаде по ЕСПБ боду добија кад се 

школарина подели бројем 60. 



Студент плаћа школарину обрачунату према укупном броју ЕСПБ бодова из 

предмета за које се определио за једну школску годину. 

 

Члан 5. 

 

 Студент који до почетка наредне школске године не положи испит из обавезног 

предмета, тај предмет поново уписује, а ако не положи испит из изборног предмета, може 

поново уписати исти или се определити за други предмет. 

 Студент плаћа школарину обрачунату према укупном броју ЕСПБ бодова из 

предмета за које се определио за наредну школску годину, односно за предмете које 

поново уписује и предмете из наредне године студија. 

 

Члан 6. 

 

 Студент треће године основних струковних студија и специјалистичких струковних 

студија  који до почетка наредне положи све испите предвиђене студијским програмом, 

плаћа школарину обрачунату према броју ЕСПБ бодова за предмете које поново уписује. 

 

III. УСЛУГЕ 

 

Члан 7. 

 

 Поред редовних услуга обухваћених школарином, школа пружа и друге услуге 

студентима и трећим лицима за кое се плаћа накнада. 

 

 А. УСЛУГЕ НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА 

 

 1. Пријава испита, 

 2. Накнадна пријава испита, 

 3. Одлагање испита у оквиру испитног рока, 

 4. Комисијски испит плаћају и студенти из буџета, 

 5. Накнадна овера семестра, 

 6. Признавање испита на другим високошколским установама, 

 7. Издавање уверења о положеним испитима, 

 8. Издавање докумената на реверс, 

 9. Издавање дупликата индекса, 

 10. Израда дипломе и додатка дипломе, 

 11. Обнова године по старом програму, 

 12. Израда дипломе о стеченом вишем образовању, 

 13. Припремна настава за полагање пријемног испита, 

 14. Провера посебних способности и пријемни испит, 

 15. Исписивање из школе, 

 16. Провера веродосатојности издате дипломе, 

 17. Ностификација стране високошколске исправе, 

 18. Издавање преписа наставног плана и програма по предмету. 

 



 

 Б: УСЛУГЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА: 

 

1. Трошкови школарине за уписану годину (60 ЕСПБ),   

2. Пријава испита,  

3. Пријава специјалистичког рада,   

4. Одобрење теме специјалистичког рада,  

5.  Специјалистички испит и уверење о специјализацији, 

         6. Издавање дипломе и додатак дипломе,  

         7. Издавање дупликата индекса,   

8. Издавање уверења о положеним испитима,   

9. Издавање дупликата дипломе,  

10. Издавање преписа наставног плана и програма по предмету,  

11. Трошкови провере исправности – валидности дипломе,  

12. Нострификација дипломе,  

13. Пријава на конкурс,  

14. Трошкови уписа и осигурања студента,    

15. Измена изборног предмета (у року од 30 дана од дана уписа семестра),  

16. Поништавање испита,  

17. Статус мировања студента,  

18. Овера семестра.    

 

Члан 8. 

 

Одлуку о висини школарине и накнаде за поружање услуга Савет школе доноси на 

предлог колегијума. 

 

Члан 9. 

 

Овај правилник ступа на снагу по доношењу, осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли школе. Правилник може бити објављен и на сајту школе. 

 

      Председник Савета: 

                          _____________________________ 

                                                                          др Милутин Ђуричковић 

 


