АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА
Седиште Ужице, Трг Светог Саве 34
Порески идентификациони број - ПИБ 111925736, Матични број: 18375931

На основу чланова 63. и 71. Закона о високом образовању („Сл гл. РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. Закон, 73/2018 и 67/2019), чланова 80. и 125. Статута Академије струковних
студија Западна Србија број 100/4-1 од 28.01.2020. године, чланова 2., 3., 4. и 9.
Правилника о школарини бр. 265/3 од 10.06.2015. године (пречишћен текст) и Одлуке о
допунама Правилника о школарни бр. 265/3 од 10.06.2015. године (пречишћен текст) бр.
466/1 од 28.09.2018. године, тачке 7., 8. и 11. Одлуке Владе РС 05 број: 022-7977/2019 од
29.08.2019. године, члана 56. став 1. тачка 2. Пословника о раду Привременог савета
Академије струковних студија Западна Србија (у даљем тексту: Академија), , чланови
Привременог савета на седници одржаној дана _.05.2020. године донео је следећу

ОДЛУКУ
о висини школарине и других накнада за пружање услуга из образовне делатности за
студенте држављане РС и стране држављане за школску 2020/21. годину

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
Академији струковних студија Западна Србија - Одсек Ваљево (у даљем тексту: Одсек
Ваљево), које плаћају студенти основних и мастер струковних студија, као и других лица
по основу и у вези са студијама.
Члан 2.
Утврђује се висина школарине и других накнада за студенте који сами плаћају
своје школовање, висина школарина по другим основама као и износи других накнада за
студенте основних и мастер струковних студија:
1. Пријемни испит за основне и мастер струковне
студије:
Накнада за полагање пријемног испита
1.1.
1.2.

Трошкови обраде захтева за полагање
пријемног испита на мастер струковним
студијама

Износ
5.000,00
2.500,00
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2. Основне струковне студије и студије на даљину

2.1. Школарина по години

Износ

Накнада за

Накнада за

држављане РС

стране држављане

60 ЕСПБ

1 ЕСПБ

60 ЕСПБ

1 ЕСПБ

900 ЕУР-а

15 ЕУР-а

студија (за студенте који
плаћају школарину)

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

66.000,00 дин.

1.100,00
дин.

Накнада на име материјалних трошкова
приликом уписа прве године (плаћају сви
студенти)
Накнада на име материјалних трошкова
уписа приликом уписа друге и треће године
(плаћају сви студенти)
Пријава испита (ако су испуњене све
предиспитне обавезе)
Пријава испита после истека рока за
пријављивање за све студенте
Пријава полагања испита у одложеном
термину
(ако су испуњене све предиспитне обавезе)
Пријава за поновљени колоквијум
Пријава за поновљени колоквијум после
истека рока за пријављивање
Пријава за поновљену предиспитну обавезу
у рачунарској учионици
Пријава за поновљену предиспитну обавезу
у рачунарској учионици после истека рока за
пријављивање
Надокнада
неиспуњених
предиспитних
обавеза после утврђеног рока (по једној
предиспитној обавези)
Надокнада
неиспуњених
предиспитних
обавеза у рачунарској учионици (по једној
предиспитној обавези)
Поништавање испита
Комисијско полагање испита
Овера блока/семестра
Административна овера блока/семестра
Замена изборног предмета у току школске
године

2.000,00

2.000,00

800,00 динара
1.600,00 динара
цена испита +800 дин.
500,00 динара
1.000,00 динара
700,00 динара
1.400,00 динара
600,00 динара
800,00 динара
1.500,00 динара
3.000,00 динара
1.000,00 динара
3.000,00 динара
4.000,00 динара
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2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.

Промена теме/ментора завршног рада на
лични захтев
Промена испитивача
Промена студијског програма или модула
Пријава и одбрана завршног рада
Трошкови израде дипломе и додатка
дипломе
Додатак дипломе на енглеском језику
Уверење о положеним испитима
Уверење о дипломирању
Исписница на прописаном обрасцу
Издавање дупликата индекса
Издавање дупликата дипломе
Признавање остварених ЕСПБ бодова са
друге високошколске установе
Нострификација стране дипломе или
еквиваленција стране школске јавне исправе
Захтев за промену начина студирања са ДЛС
на класичне студије и обрнуто
Издавање и овера копија Наставних планова
и програма
Обрада захтева за упис на Академију
Западна Србија - Одсек Ваљево и
признавање испита са других
високошколских установа
(приликом уписа на студије износ од
5.000,00 динара се признаје као део
школарине)

1.500,00 динара
3.000,00 динара
4.000,00 динара
3.000,00 динара
3.000,00 динара
3.000,00 динара
2.000,00 динара
1.500,00 динара
2.500,00 динара
3.000,00 динара
5.000,00 динара
200,00 динара по признатом
ЕСПБ боду
60% од висине школарине
5.000,00 динара
3.000,00 динара

5.000,00 динара

3. Мастер струковне студије

Износ
Накнада за
држављане РС
60 ЕСПБ

1 ЕСПБ

3.1. Школарина
78.000,00 дин. 1.300,00 дин.

3.2.

3.3.
3.4.

Накнада на име материјалних трошкова
приликом уписа прве и друге године
(плаћају сви студенти)
Пријава испита (ако су испуњене све
предиспитне обавезе)
Пријава испита после истека рока за
пријављивање

Накнада за
стране држављане
60
1 ЕСПБ
ЕСПБ
1.200
ЕУР-а

20 ЕУР-а

2.000,00 динара

1.000,00 динара
2.000,00 динара
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3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.

Пријава полагања испита у одложеном
термину
(ако су испуњене све предиспитне обавезе)
Пријава за поновљену предиспитну обавезу
Пријава за поновљену предиспитну обавезу
после истека рока за пријављивање
Пријава за поновљену предиспитну обавезу
у рачунарској учионици
Пријава за поновљену предиспитну обавезу
у рачунарској учионици после истека рока
за пријављивање
Пријава и одбрана ПИР-а
Комисијско полагање испита
Промена изборног предмета у току школске
године
Поништавање испита
Овера блока/семестра
Пријава мастер рада
Оцена и одбрана мастер рада
Трошкови израде дипломе и додатка
дипломе
Додатак дипломе на енглеском језику
Издавање дупликата индекса
Издавање дупликата дипломе
Издавање и овера копија Наставног плана и
програма
Уверење о положеним испитима
Уверење о дипломирању
Исписница на прописаном обрасцу

цена испита +1000 дин.
600,00 динара
1.200,00 динара
800,00 динара
1.600,00 динара
1.500,00 динара
3.000,00 динара
3.000,00 динара
1.500,00 динара
1.000,00 динара
5.000,00 динара
8.000,00 динара
5.000,00 динара
4.000,00 динара
3.000,00 динара
5.000,00 динара
3.000,00 динара
2.000,00 динара
1.500,00 динара
2.500,00 динара

4. Школарина и остале накнаде за студенте
двогодишњих и трогодишњих студија, који су уписани
на студије пре ступања на снагу Закона о високом
образовању
4.1. Школарина
4.1.1. Двогодишње студије
4.1.2. Трогодишње студије

4.2.

4.3.

Износ

Накнада за
држављане РС

Накнада за
стране држављане

48.000,00 дин.

450 ЕУР-а

60.000,00 дин.

550 ЕУР-а

Накнада на име материјалних трошкова
приликом уписа/обнове (плаћају сви
студенти)
Накнада трошкова на име консултанске
наставе након истека апсолвентског стажа

2.000,00 динара
25% од износа школарине
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4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.

Пријава испита (усмени)
Пријава испита (писмени+усмени;стручна
пракса, пројекат, завршни пројекат)
Пријава испита после истека рока за
пријављивање
Комисијско полагање испита
Овера семестра
Замена предмета (по предмету)
Одбрана стручне праксе – двогодишње
студије
Признавање положених испита на другој
високошколској установи
Трошкова пријаве и одбране дипломског
рада
Трошкова израде дипломе
Издавање дупликата индекса
Издавање дупликата дипломе
Нострификација стране дипломе или
еквиваленција стране школске јавне исправе
Промена смера
Издавање и овера копија Наставних планова
и програма
Уверење о положеним испитима
Уверење о дипломирању
Исписница на прописаном обрасцу
Трошкови за изједначавање стечених
стручних назива са називом из чл. 95. став 3.
ЗВО ( „Сл. лл. РС“ 76/2005 до 68/2015)

800,00 динара
1.000,00 динара
2.000,00 динара
3.000,00 динара
1.000,00 динара
9.000,00 динара
1.500,00 динара
800,00 динара по признатом
испиту
2.000,00 динара
2.000,00 динара
3.000,00 динара
5.000,00 динара
60% од висине школарине
4.000,00 динара
3.000,00 динара
2.000,00 динара
1.500,00 динара
2.500,00 динара
1.100,00 динара по ЕСПБ
боду

Члан 3.
Накнаду трошкова из табеле 2., тачака 2.4. и 2.15. не плаћају само студенти који се
школују на терет буџета.
Члан 4.
У редовним терминима полагања колоквијума који се реализују у колоквијумским
недељама надокнаду за полагање не плаћају ни буџетски ни самофинансирајући студенти.
Члан 5.
Студенти високог образовања струковних студија који сами финансирају студије
школарину плаћају сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова, односно сразмерно уписаном
броју предмета.
Студенти страни држављани, школарину плаћају у динарској противвредности по
средњем курсу НБС на дан уплате, сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова, односно
сразмерно уписаном броју предмета.
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Студенти високог образовања струковних студија, држављани РС чије се
школовање финансира из буџета РС за ЕСПБ бодове уписане преко 60 ЕСПБ плаћају
школарину сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова.
Члан 6.
Студенти високог образовања којима је на лични захтев Решењем о мировању
права и обавеза продужен рок за завршетак студија, плаћају школарину у школској години
сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова.
Члан 7.
Утврђује се да уколико из исте породице у Академији струковних студија Западна
Србија - Одсек Ваљево студирају два студента који сами финансирају своје школовање,
други студент, при упису наредне године студија, плаћа школарину у висини 50% од
утврђене школарине за ту школску годину, изузев обнове године.
Члан 8.
Студенти школаринe могу плаћати у више месечних рата у складу са
Oбавештењима која су саставни део Конкурса.
Члан 9.
При упису школске године самофинансирајући студент са Академијом – Одсеком
Ваљево закључује Уговор о висини и начину плаћања школарине и другим правима и
обавезама.
Члан 10.
Студенти који су у радном односу обавезни су да Студентској служби Одсека
Ваљево приликом овере блока/семестра, уз индекс приложе и копију потврде Послодавца
да су запослени.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и примењиваће се за школску 2020/21.
годину.
Председник Привременог Савета Академије
________________________________
Др Јелена Раковић Радивојевић
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