
На основу члана 63. став 1. тачка 9) и чл. 71. Закона о високом образовању ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони), члана 

77. став 1. тачка 10) Статута Академије струковних студија Шумадија број 012-2/2019 од 22. 

11. 2019. године, 20/2019 од 19. 12. 2019. године и 107/2020-02 од 30. 03. 2020. године,  на 

предлог Наставно- стручног већа Академије  број 444-5/2020-02  од 28.09.2020. године, Савет 

Академије на седници одржаној  30.09.2020. године донео  је 

 

ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ И ДРУГИХ НАКНАДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИЗ 

ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА 

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се висина и начин плаћања накнаде трошкова студија 

(школарина) и других накнада за пружање образовних услуга које плаћају студенти основних 

и мастер струковних студија Академије струковних студија Шумадија (даље: Академија) и 

друга лица по основу или поводом студија у школској 2020/2021. години.  

 

Члан 2. 

 Овом Одлуком утврђује се и висина накнаде трошкова коју плаћају лица у вези са 

еквиваленцијом и нострификацијом стране школске јавне исправе ради настављања 

школовања. 

Члан 3. 

 Висина школарине коју плаћају студенти за покривање трошкова студија за једну 

школску годину и накнадe трошкова по основу или поводом основних и  мастер струковних 

студија које Академији плаћају студенти и друга лица утврђују се у следећим износима: 

 

Р.бр. Врста накнаде Износ/Дин. 

1.  Накнада трошкова за пријемни испит за упис на основне 

струковне студије 

4.000,00 

2.  Признавање пријемног испита положеног на другој 

високошколској установи ( у истом уписном року) 

1.000,00 

3.  Висина школарине за упис I, II и III године основних 

струковних студија (самофинансирајући студенти) 

55.000,00 

4.  Висина школарине за упис I и II године мастер струковних 

студија 

70.000,00 

5.  Обнова апсолвентског стажа (по старом програму) 15.000,00 

6.  Накнада трошкова уписа I године основних и мастер студија 

(плаћају сви студенти) 

2.500,00 

7.  Накнада трошкова уписа II и III године  основних студија и II  

године мастер студија (плаћају сви студенти) 

2.000,00 

8.  Накнада трошкова поновног уписа предмета, као и уписа 

предмета из претходних година студија на основним студијама 

(за буџетске студенте) 

917,00 по 

једном 

ЕСПБ боду 

9.  Обнова године на основним студијама (према предметима који 

се поново уписују) 

917,00 по 

једном 

ЕСПБ боду 

10.  Обнова године на мастер студијама (према предметима који се 

поново уписују) 

1.167,00 по 

једном 

ЕСПБ боду 

11.  Накнада трошкова поновног уписа године студија (плаћају сви 

студенти) 

2.000,00 



12.  Накнада трошкова за приступање полагању 

поправног/допунског колоквијума или теста 

500,00 

13.  Накнада за радне свеске за испите и колоквијуме 50,00  

14.  Накнада трошкова за пријаву испита за буџетске студенте 200,00 

15.  Накнада трошкова за пријаву испита за самофинансирајуће 

студенте 

200,00 

16.  Накнада трошкова за пријаву испита трећи и сваки наредни пут 

(по испиту) 

1.000,00 

17.  Накнада трошкова за  повлачења пријаве испита на три и мање 

дана до испита 

200,00 

18.  Накнада трошкова за пријаву испита по истеку рока за 

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

500,00 

19.  Накнада трошкова за полагање испитa пред комисијом, по 

испиту (плаћају сви студенти) 

3.000,00 

20.  Накнада трошкова за  полагање испита у ванредном испитном 

року 

1.000,00 

21.  Накнада за пријаву и одбрану завршног рада на основним 

студијама 

10.000,00 

22.  Накнада за пријаву и одбрану мастер рада  15.000,00 

23.  Накнада трошкова за израду дипломе, додатка дипломи и мапе 

(корица) за диплому и додатак дипломи 

 

6.000,00 

24.  Накнада трошкова за израду дипломе, додатка дипломи и мапе 

(корица) за диплому и додатак дипломи на енглеском језику 

 

10.000,00 

25.  Накнада трошкова за административну обраду и израду 

дупликата дипломе, додатка дипломи и мапе (корица) за 

диплому и додатак дипломи 

15.000,00 

26.  Накнада трошкова за издавање уверења о завршеним студијама 1.000,00 

27.  Накнада трошкова за административну обраду и израду 

дупликата уверења о завршеним студијама 

 

1.500,00 

28.  Накнада трошкова за издавање уверења о положеним испитима 1.000,00 

29.  Накнада трошкова за признавање испита положених на другој 

високошколској установи (по испиту) 

1.000,00 

30.  Накнада трошкова за признавање испита положених на страној 

високошколској установи (по испиту) 

2.000,00 

31.  Накнада трошкова за издавање уверења или потврде о статусу 

студента  

300,00 

32.  Накнада трошкова за издавање дупликата индекса 2.000,00 

33.  Накнада трошкова за испис студента са Академије 3.000,00 

34.  Промена теме или промена ментора 3.000,00 

35.  Накнада трошкова за промену студијског програма 2.000,00 

36.  Накнада трошкова промене изборног предмета након протека 

две недеље од почетка семестра 

1.000,00 

37.  Накнада трошкова за организацију и реализацију стручне 

праксе  

1.000,00 

38.  Накнада трошкова  издавања докумената студенту на реверс 500,00 

39.  Накнада трошкова издавања наставног плана и програма 

предмета  (по предмету) 

500,00 

 

40.  Накнада трошкова издавања наставног плана и програма 

студијског програма 

5.000,00 

41.  Школарина за студенте основних струковних студија- стране 

држављане за једну годину студија 

1.000 еура 

42.  Школарина за студенте мастер струковних студија- стране 

држављане за једну годину студија 

1.200 еура 



43.  Еквиваленција семестра стране високошколске установе 10.000,00 

44.  Нострификација стране дипломе о завршеним основним 

струковним студијама 

20.000,00 

 

Члан 4. 

Износ школарине студент може платити једнократно приликом уписа године или на 

рате,  тако што прву рату у износу од 15.000,00 динара плаћа приликом уписа, а преостали 

износ у месечним ратама закључно са 28. 02. 2021. године. 

 

Члан 5. 

Уколико наступе околности које студенту знатно отежавају исплату школарине по 

утврђеној динамици из члана 4. и члана 5. ове Одлуке, на образложени писани захтев 

студента, руководилац одсека може одобрити другачију динамику исплате школарине у 

конкретном случају, као и репрограм дуга за школарину. 

 

Члан 6. 

Лице, коме је престао статус студента Академије зато што није завршило студије до 

истека рока који се одређује у двоструком, односно троструком броју школских година 

потребних за реализацију студијског програма, при поновном упису не плаћа накнаду 

трошкова признавања испита положених у високим струковним школама чијим спајањем је 

основана Академија. 

 

Члан 7. 

 Лице које је уплатило накнаду за полагање пријемног испита ради уписа основних 

струковних студија, а није приступило полагању пријемног испита, нема право на повраћај 

уплаћеног износа. 

 Лице, односно студент који уплати школарину за упис године студија, а не изврши 

упис, има право на повраћај уплаћеног износа на име школарине, умањеног за 10%. 

 Лице - студент које се први пут уписало у прву годину основних струковних студија 

или у прву годину мастер струковних студија, приликом исписа из Школе пре почетка 

школске године, има право на повраћај уплаћеног износа школарине умањеног за 20%. 

 

Члан 8. 

 Студент које уплати школарину и упише годину студија, нема право на повраћај 

уплаћеног износа школарине приликом исписа после почетка школске године. 

 

Члан 9. 

Ова одлука  ће се примењивати почев од 01. 10. 2020. године.  

 
Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли 

Академије. 
 

   

С А В  Е Т  

АКАДЕМИЈЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА 

Број:448-4/2020-02 

Дана: 30.09.2020. године 

К р а г у ј е в а ц 

 


