
На основу члана 53 Закона о високом образовању ("Сл.гласник РС", бр. 88/2017) и члана 54 Статута 

Високе школе социјалног рада, Савет Високе школе на седници оджаној 10.05.2018. .године донео је  

О Д Л У К У 

Укупна накнада за студирање у  школској 2018/2019 годину  износи 1500 е у динарској противвредности 

по средњем курсу НБС на дан плаћања и састоји се из  школарине  која износи 736 еура  у динарској 

противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања и трошкова студирања који износе 764 еура  у 

динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања за редовне услуге Високе школе. 

Трошкови студирања обухватају : пријаву испита први и други пут и издавање потврда о редовном 

студирању и других потврда. 

 

Ценовник услуга мимо цене школарине и трошкова студирања за школску 2018/2019.  годину 

                 

Образложење 

Сходно чињеници да се уписује  друга  генерација на Високу школу социјалног  рада и да се показала 

као добра опредељена уписна политика која је важила  у претходној школској години, донета је 

одлука као у диспозитиву . 

 

         ________________________ 

         Проф.др Петар Настасић                                                                                         

Р.Бр. Услуга Износ 

1.  Упис, индекс, обрасци 5.000,00  динара 

2.  Пријемни испит 5.000,00  динара 

3.  Пријава испита трећи пут 1.500,00  динара  

4.  Пријава испита ван датог рока за пријаву 3.000,00  динара 

5.  Пријава испита на ванредним испитним роковима 2.500,00 динара  

6.  Трошкови еквиваленције 5.000,00 динара  

7.  Обнова године 50% редовне школарине и трошкова студирања 

8.  Уверење о положеним испитима 5.000,00  динара 

9.  Издавање дупликата уверења 2.000,00  динара 

10.         Пријава и одбрана мастер рада, уверење о    

положеним испитима, уверење о  дипломирању и     

израда мастер дипломе 

300 еура у динарској противвредности по ср. курсу НБС 

11.  Испис студента 100  еура у динарској противвредности по ср. курсу НБС   

12.  Издавање дупликата дипломе 100  еура у динарској противвредности по ср. курсу НБС 

13.  Издавање дупликата индекса     30  еура у динарској противвредности по ср. курсу НБС 

14.  Силабус 150 e 

15.  Накнада за полагање диференцијалних испита 25е xброј ЕСПБ 


