
 На основу члана 63. став 1. тачка 9. и члана 71. Закона о високом образовању 
(„Сл.гласник РС бр.88/2017, 27/2018 и 73/2018“), члана 107. Статута Високе школе 
струковних студија Ужице у Ужицу, а у вези са чланом  53. и 54. Правилника о 
студирању, на предлог Наставно-стручног већа број_________ Савет Школе на седници 
одржаној________________. године, једногласно је донео 

ОДЛУКУ 
о висини школарине и других накнада за пружање услуга из образовне делатности 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се услови, начин плаћања и висина накнаде трошкова 
студија (школарине) и других накнада за пружање услуга из образовне делатности на 
Високој школи струковних студија Ужице у Ужицу (у даљем тексту: Школа), које плаћају 
студенти основних, специјалистичких и мастер струковних студија и других лица по 
основу или поводом студија. 
 Овом Одлуком утврђује се и висина накнаде трошкова коју плаћају лица у вези 
нострификације стране школске јавне исправе ради настављања.студија. 

Члан 2.

 Висина школарине коју плаћају студенти за покривање трошкова студија за једну 
школску годину и накнада трошкова по основу или поводом основних, специјалистичких 
и мастер струковних студија, које плаћају студенти и друга лица су: 

1. Пријемни испит: Износ 

1.1. Накнада трошкова за пријемни испит 5.000,00

1.2. Накнада трошкова признавања одговарајућег 
пријемног испита са друге високошколске 
установе 

5.000,00

2. Основне струковне студије 
Износ 

2.1. Школарина по години студија (за студенте 
који плаћају школарину) 

63.000,00
односно 84.000,00 за 



Здравствену Негу
2.2. Oстале школарине 

2.2.1. За студенте који поново уписују прву или 
другу годину студија накнада трошкова 
поновног уписа предмета из обновљене 
године - школарина за обнову године 
(недостајући број бодова х цена једног ЕСПБ 
бода) 

школарина/60 ЕСПБ 
бодова

2.2.2. За студенте који поново уписују трећу годину 
студија а били су у статусу 
самофинансирајући накнада трошкова 
поновног уписа предмета неположених из 
претходних године студија - школарина за 
обнову године (недостајући број бодова х 
цена једног ЕСПБ бода) 

школарина/60 ЕСПБ 
бодова

2.2.3. За студенте који поново уписују трећу годину 
студија а били су у статусу буџет, накнада 
трошкова поновног уписа предмета 
неположених из претходних година студија - 
школарина за обнову године (недостајући 
број бодова х 1/2 (једна половина) цене једног 
ЕСПБ бода) 

школарина/60 ЕСПБ 
бодова

2.2.4. За студенте који уписују другу или трећу 
годину студија накнада трошкова поновног 
уписа предмета неположених из претходних 
година студија (недостајући број бодова х 1/2 
(једна половина) цене једног ЕСПБ бода) 

школарина/60 ЕСПБ 
бодова

2.3. Накнада трошкова уписа прве године (плаћају 
сви студенти) 

4.000,00

2.4. Накнада трошкова уписа друге и треће године 
(плаћају сви студенти) 

3.000,00

2.5. Накнада трошкова поновног уписа године 
студија - обнове године (плаћају сви 
студенти) 

3.000,00

2.6. Накнада трошкова признавања положених 
испита за студенте који прелазе са друге 
високе школе или факултета (по испиту) 

1.100,00

2.7. Накнада трошкова за самофинансирајуће 
студенте за пријаву испита (по испиту)  1.000,00

2.8. Накнада трошкова за све студенте за пријаву 
испита по истеку рока за пријављивање (три 
дана до полагања) увећава се по испиту за 

500,00

2.9. Накнада трошкова за пријаву и полагање 
испита пред комисијом по испиту (плаћају 
сви студенти) 

3.000,00



2.10. Накнада трошкова за пријаву и полагање 
испита у ванредном испитном року (плаћају 
сви студенти) 

1.800,00

2.11. Накнада трошкова за пријаву и одбрану 
завршног рада и издавање уверења о 
завршеним студијама (плаћају сви студенти) 

4.000,00

2.12. Накнада трошкова за израду дипломе, додатка 
дипломе и мапе (корица) за диплому и 
додатак дипломе (плаћа се истовремено са 
плаћањем трошкова пријаве и одбране 
завршног рада) (плаћају сви студенти) 

4.000,00

2.13. Накнада трошкова за израду дупликата 
дипломе, додатка дипломе и мапе (корица) за 
диплому и додатак дипломе  

6.000,00

2.14. Накнада трошкова за административну 
обраду и израду дупликата уверења о 
завршеним студијама 

2.200,00

2.15. Накнада трошкова за издавање уверења о 
положеним испитима студентима Школе 

1.200,00

2.16. Накнада трошкова за издавање уверења о 
положеним испитима лицима која су изгубила 
статус студента Школе 

2.200,00

2.17. Накнада трошкова за издавање дупликата 
индекса 

2.000,00

2.18. Накнада трошкова за испис студената из 
Школе 

2.200,00

2.19. Накнада трошкова за промену студијског 
програма (плаћају сви студенти) 

10.000,00

2.20. Накнада трошкова за промену модула на 
студијском програму (плаћају сви студенти) 

5.000,00

2.21. Накнада трошкова издавања наставног плана 
и програма предмета (по предмету) 

100,00

2.22. Накнада трошкова за еквиваленцију одн. 
нострификацију стране школске јавне исправе 
о завршеним основним струковним студијама 

23.000,00

3. Специјалистичке струковне студије Износ 

3.1. Школарина 72.000,00
3.2. Накнада трошкова уписа 6.000,00
3.3. Накнада трошкова поновног уписа године 

студија 
3.000,00

3.4. Накнада трошкова поновног уписа предмета 
као и уписа предмета из претходних година 
студија – обнова године (недостајући број 

школарина/60 ЕСПБ 
бодова



бодова х цена једног ЕСПБ бода) 
3.5. Накнада трошкова за пријаву испита (по 

испиту) 
1.000,00

3.6. Накнада трошкова за пријаву и полагање 
испита у ванредном испитном року  

1.800,00

3.7. Накнада трошкова за пријаву и одбрану 
специјалистичког рада и издавање уверења о 
завршеним студијама 

15.000,00

3.8. Накнада трошкова за израду дипломе, додатка 
дипломе и мапе (корица) за диплому и 
додатак дипломе (плаћа се истовремено са 
плаћањем трошкова пријаве и одбране 
завршног рада) 

4.000,00

3.9. Накнада трошкова за израде дупликата 
дипломе, додатка дипломе и мапе (корица) за 
диплому и додатак дипломе 

6.000,00

3.10. Накнада трошкова за израду дупликата 
индекса 

2.000,00

3.11. Накнада трошкова за пријаву испита по 
истеку рока за пријављивање (три дана до 
полагања) увећава се по испиту за 

500,00

3.12. Накнада трошкова за пријаву и полагање 
испита пред комисијом по испиту  

3.000,00

3.13. Накнада трошкова за издавање уверења о 
положеним испитима студентима Школе 

1.200,00

3.14. Накнада трошкова за издавање уверења о 
положеним испитима лицима која су изгубила 
статус студента Школе 

2.200,00

3.15. Накнада трошкова за исписивање студента из 
Школе 

2.200,00

3.16. Накнада трошкова издавања наставног плана 
и програма предмета (по предмету) 

100,00

4. Мастер струковне студије Износ

4.1. Школарина 84.000,00
4.2. Накнада трошкова уписа 6.000,00
4.3. Накнада трошкова поновног уписа године 

студија 
3.000,00

4.4. Накнада трошкова поновног уписа предмета као и 
уписа предмета из претходних година студија – 
обнова године (недостајући број бодова х цена 
једног ЕСПБ бода) 

школарина/60 ЕСПБ 
бодова

4.5. Накнада трошкова за пријаву испита (по 
испиту) 

1.000,00

4.6. Накнада трошкова за пријаву и полагање 1.800,00



испита у ванредном испитном року  
4.7. Накнада трошкова за пријаву и одбрану 

мастер рада и израду уверења о завршеним 
студијама 

25.000,00

4.8. Накнада трошкова за израду дипломе, додатка 
дипломе и мапе (корица) за диплому и 
додатак дипломе (плаћа се истовремено са 
плаћањем трошкова пријаве и одбране мастер 
рада) 

4.000,00

4.9. Накнада трошкова за израду дупликата 
дипломе, додатка дипломе и мапе (корица) за 
диплому и додатак дипломе 

6.000,00

4.10. Накнада трошкова за израду дупликата 
индекса 

2.000,00

4.11. Накнада трошкова за пријаву испита по 
истеку рока за пријављивање (три дана до 
полагања) увећава се по испиту за 

500,00

4.12. Накнада трошкова за пријаву и полагање 
испита пред комисијом по испиту  

3.000,00

4.13. Накнада трошкова за издавање уверења о 
положеним испитима студентима Школе 

1.200,00

4.14. Накнада трошкова за издавање уверења о 
положеним испитима лицима која су изгубила 
статус студента Школе 

2.200,00

4.15. Накнада трошкова за исписивање студента из 
Школе 

2.200,00

4.16. Накнада трошкова издавања наставног плана 
и програма предмета (по предмету) 

100,00

5. Усаглашавање диплома више-високо образовање  Износ 

5.1. Накнада трошкова усаглашавања диплома 
више-високо образовање на основу 
завршених студија и стечене дипломе вишег 
образовања на Високој школи струковних 
студија Ужице у Ужицу 

15.000,00

6. Студирање по условима који су се примењивали до 
ступања на снагу Закона о високом образовању 
(студирање по програму Више школе) 

Износ 

6.1. Накнада трошкова за пријаву испита за све рокове 2.000,00



(по испиту ) 
6.2. Накнада трошкова за пријаву испита по истеку 

рока за пријављивање (три дана до полагања) 
увећава се по испиту за 

500,00

6.3. Накнада трошкова за пријаву и одбрану 
дипломског рада и израду уверења о завршеним 
студијама 

4.000,00

6.4. Накнада трошкова за израду дипломе и мапе 
(корица) за диплому (плаћа се истовремено са 
плаћањем трошкова пријаве и одбране 
дипломског рада) 

4.000,00

6.5. Накнада трошкова за израде дупликата дипломе, 
мапе (корица) за диплому  

6.000,00

6.6. Накнада трошкова за издавање уверења о 
положеним испитима 

2.200,00

6.7. Накнада трошкова за исписивање студента из 
Школе 

2.200,00

6.8. Накнада трошкова издавања наставног плана и 
програма предмета (по предмету) 

100,00

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и примењиваће се од 01.10.2019. 
године, до краја  за школске 2019/20. године. 

Све накнаде утврђене овом Одлуком студенти и друга лица плаћају на текући 
рачун Школе број 840-1147666-48. 

                                                                                                         Председник Савета Школе 
______________________

                                                                                                             Др Наташа Ћировић 


