ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Број: 1731/5-1
Дана, 15.10.2018. године
Београд
На основу чланa 63. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017,
27/2018 и 73/2018) и члана 14. Статута Високе железничке школе струковних студија (број
2280/3 од 26.12.2017. године), Савет Школе на деведесетчетвртој седници одражаној дана
15.10.2018. године, усвојио је Пречишћен Одлуке о висини школарине за студије на Високој
железничкој школи струковних студија и накнадама за пружање услуга из образовне
делатности за школску 2018/2019. годину

Пречишћен текст обухвата:
Одлуку о висини школарине за студије на Високој железничкој школи струковних

-

студија и накнадама за пружање услуга из образовне делатности за школску 2018/2019.
годину (број 879/5 од 15.05.2018.године), и
Одлуку о измени и допуни Одлуке о висини школарине за студије на Високој
железничкој школи струковних студија и накнадама за пружање услуга из образовне
делатности за школску 2018/2019. годину (број 1731/5 од 15.10.2018. године).

О Д Л У К А
о висини школарине за студије на Високој железничкој школи струковних студија и
накнадама за пружање услуга из образовне делатности
за школску 2018/2019. годину
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се школарина и висина накнада за пружање услуга из образовне
делатности Високе железничке школе струковних студија (у даљем тексту Школа) за школску
2018/2019. годину у динарима (РСД) које плаћа студент и заинтересовано лице држављанин
Републике Србије и школарину и висину накнада за пружање услуга из образовне делатности
Школе у еврима (EUR) које плаћа студент и заинтересовано лице страни држављанин.
I.

ШКОЛАРИНА ЗА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Члан 2.
Лице заинтересовано за упис на прву годину основних струковних студија плаћа накнаду за
пријаву и полагање пријемног испита.
Лице заинтересовано за упис на прву годину основних струковних студија које је полагало
пријемни испит на другој високошколској установи плаћа накнаду за признавање пријемног
испита.
1. Накнада за полагање пријемног испита за упис на основне струковне
студије ................................................................................
2. Признавање пријемног испита са других високошколских установа
...............................................................................................

5.000,00 дин.
5.000,00 дин.

Члан 3.
Школарина за држављане Републике Србије
1. Студент у режиму плаћања школарине при првом упису I, II и III године основних
струковних студија плаћа школарину у износу од 80.000,00 дин.
1

2. Студент који поново уписује годину студија плаћа накнаду за обнову године у висини
вредности укупног броја ЕСПБ за предмете које пријављује (предмети те године које није
положио). Вредност 1 ЕСПБ износи 1.333,00 динара (80.000,00 динара школарине/ 60
ЕСПБ бодова = 1.333,00 динара).
3. Студент при упису наредне године студија плаћа накнаду у висини вредности укупног
броја ЕСПБ за предмете које пријављује (предмети које није положио и предмети из
наредне године које пријављује да слуша). Вредност 1 ЕСПБ износи 1.333,00 динара
(80.000,00 динара школарине/ 60 ЕСПБ бодова = 1.333,00 динара)
4. Студент који наставља студирање после завршене Више железничке школе висина
школарине износи 15.000,00 динара и сразмеран део школарине обрачунат према висини
вредности укупног броја ЕСПБ за предмете које пријављује (разлика предмета услед
преласка на нови план и програм студирања) у висини од 1.333,00 динара по боду.
5. Студент који није завршио основне струковне студије у року од годину дана по истеку
редовног трајања студија плаћа сразмеран део школарине обрачунат према укупном броју
бодова предмета које није положио у висини од 1.333.00 динара по боду.
6. Школарина за студенте из тачке 1, 2. и 3. овог члана може се платити у највише 8 једнаких
месечних рата.
7. Школарина за студенте из тачке 4. и 5. овог члана може се платити у највише 4 једнаких
месечних рата.
Члан 4.
Школарина за студенте стране држављане
1. Студент страни држављанин при првом упису I, II и III године основних струковних студија
плаћа школарину у износу од 1.200 EUR.
2. Студент страни држављанин који поново уписује годину студија плаћа накнаду за обнову
године у висини вредности укупног броја ЕСПБ за испите које пријављује (предмети те
године које није положио). Вредност 1 ЕСПБ износи 20 EUR (1.200 EUR школарине/ 60
ЕСПБ бодова = 20 EUR).
3. Студент страни држављанин при упису наредне године студија плаћа накнаду у висини
вредности укупног броја ЕСПБ за предмете које пријављује (предмети које није положио и
предмети из наредне године које пријављује да слуша). Вредност 1 ЕСПБ износи 20 EUR
(1.200 EUR школарине/ 60 ЕСПБ бодова = 20 EUR)
4. Студент страни држављанин који наставља студирање после завршене Више железничке
школе висина школарине износи 150 EUR и сразмеран део школарине обрачунат према
висини вредности укупног броја ЕСПБ за предмете које пријављује (разлика предмета
услед преласка на нови план и програм студирања) у висини од 20 EUR по боду.
5. Школарина за студенте из тачке 1, 2. и 3. овог члана може се платити у највише 8 једнаких
месечних рата у динарској противвредности (по средњем курсу Народне банке Србије на
дан уплате).
6. Школарина за студенте из тачке 4. овог члана може се платити у највише 4 једнаких
месечних рата у динарској противвредности (по средњем курсу Народне банке Србије на
дан уплате).
II. ШКОЛАРИНА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Члан 5.
За упис студената на специјалистичке струковне студије одређује се износ школарине:
1. за студенте држављане Републике Србије школарина износи 100.000,00 динара и може се
платити у највише осам једнаких месечних рата.
2. за студенте стране држављане школарина износи 1.200 EUR и може се платити у највише
осам једнаких месечних рата у динарској противвредности (по средњем курсу Народне
банке Србије на дан уплате).
III. ШКОЛАРИНА ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Члан 6.
За упис студената на мастер струковне студије одређује се износ школарине за једну годину
студија:
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1. за студенте држављане Републике Србије школарина износи 100.000,00 динара и може се
платити у највише осам једнаких месечних рата.
2. за студенте стране држављане школарина износи 1.200 EUR и може се платити у највише
осам једнаких месечних рата у динарској противвредности (по средњем курсу Народне
банке Србије на дан уплате).
Члан 7.
Студент који је завршио специјалистичке струковне студије другог степена на Високој
железничкој школи струковних студија за упис на мастер струковне студије плаћа сразмеран
део школарине обрачунат према висини вредности укупног броја ЕСПБ за предмете које
пријављује (разлика предмета услед преласка на виши ниво студија и нови план и програм
студирања):
1. студент држављанин Републике Србије плаћа вредност 1 ЕСПБ у износу од 1.667.00
динара по боду и укупан износ може платити у највише осам једнаких месечних рата.
2. студент страни држављанин плаћа вредност 1 ЕСПБ у износу од 20 EUR и укупан износ
може платити у највише осам једнаких месечних рата у динарској противвредности (по
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате).
IV. ВИСИНА НАКНАДА ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ НЕ ЗАВРШЕ СТУДИЈЕ У
ЗАКОНСКОМ РОКУ
Члан 8.
1. Студент основних, специјалистичких и мастер струковних студија који не заврши студије
до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за
реализацију студијског програма одобрава се испис из Школе и поновни упис. Након
поновног уписа студент је у обавези да поднесе Молбу за признавање испита.
2. Висина накнаде за основне струковне студије
a. за испис из Школе износи 3.000,00 динара,
b. за поновни упис износи 5.000,00 динара,
c. за покретање поступка за признавање испита износи 5.000,00 динара,
d. за решавање Молбе за признавање испита износи 500,00 динара по предмету.
3. Висина накнаде за специјалистичке и мастер струковне студије
e. за испис из Школе износи 3.000,00 динара,
f. за поновни упис износи 6.000,00 динара,
g. за покретање поступка за признавање испита износи 5.000,00 динара
h. за решавање Молбе за признавање испита износи 1.000,00 динара по предмету.
4. Студент који је поново уписан у обавези је да предиспитне обавезе и испите из предмета
полаже по новом Наставном плану и програму студијског програма на који је уписан.
5. Студентима на Студијским програмима Железнички саобраћај, Железничко машинство,
Електротехника у саобраћају, Железничко грађевинарство, Комерцијално пословање
железнице, Јавни градски и индустријски саобраћај и Инжењерство заштите животне
средине у саобраћају признаје се као положен испит Практична настава 1 и Практична
настава 2 који носе по 3 ЕСПБ, односно признаје се као положен испит Практична настава
која носи 5 ЕСПБ на основу положене Стручне праксе и добијене оцене.
6. Студент се ослобађа плаћања школарине за текућу школску годину, а у обавези је да плати
сразмеран део школарине обрачунате према укупном броју ЕСПБ за предмете које није
положио.
7. Вредност 1 ЕСПБ
a. на основним струковним студијама износи 1.333,00 динара (80.000,00:60=1.333,00),
b. на специјалистичким струковним студијама:
• на студијским програмима Железничко грађевинарство и Јавни градски и
индустријски саобраћај износи 1.515,00 динара (100.000,00:66=1.515,00),
• на студијским програмима Железнички саобраћај, Железничко машинство,
Електротехника у саобраћају, Комерцијално пословање железнице и Заштита
животне средине и енергетска ефикасност вредност бода износи 1.667,00 динара
(100.000,00:60=1.667,00),
• на мастер струковним студијама вредност бода износи 1.667,00 динара
(100.000,00:60=1.667,00).
7. Студент може укупан износ накнаде платити у највише четири једнаке месечне рате.
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V. ВИСИНА НАКНАДА ЗА ОСТАЛЕ УСЛУГЕ
Члан 9.
Накнаде за услуге уписа
1. спровођење Конкурса за упис и признавања испита за наставак
школовања на основним струковним студијама након завршене Више
железничке школе .................................................................
2. спровођење Конкурса за упис на специјалистичке струковне студије
................................................................................................
3. спровођење Конкурса за упис на мастер струковне студије .......

5.000,00 дин.
6.000,00 дин.
6.000,00 дин.

Члан 10.
Накнаде за услуге које се односе на полагање испита
Накнаде за услуге које се односе на полагање испита утврђене су и односе се на један предмет.
1. пријава за треће и свако наредно полагање испита на основним
струковним студијама.......................................................................
1.500,00 дин.
2. пријава за друго полагање испита на специјалистичким струковним
студијама и мастер струковним студијама ...............
1.000,00 дин.
3. пријава за треће и свако наредно полагање испита на
специјалистичким струковним студијама и мастер струковним
студијама ...........................................................................................
2.000,00 дин.
4. пријава за полагање испита пред Комисијом, на лични захтев
студента основних струковних студија .........................................
3.000,00 дин.
5. пријава за полагање испита пред Комисијом, на лични захтев
студента специјалистичких струковних студија и мастер струковних
4.000,00 дин.
студија ...........................................................................
6. пријава за полагање испита по истеку предвиђеног рока за пријаву
испита на основним струковним студијама ...................
2.000,00 дин.
7. пријава за полагање испита по истеку предвиђеног рока за пријаву
испита на специјалистичким струковним студијама и мастер
струковним студијама .........................................................
3.000,00 дин.
8. студенти који студирају по Наставном плану и програму од
школске године 2002/2003. године врше накнаду трошкова за
полагање испита по предмету (дели са бројем модула)
……………………………………………….......................….
6.000,00 дин.
9. одјава полагања пријављеног испита ............................................
300,00 дин.
10. поништавање позитивне оцене стечене на испиту, на лични захтев
студента .................................................................................
1.000,00 дин.
11. пријава за полагање испита студента који није завршио основне
струковне студије у року од годину дана по истеку редовног трајања
студија .................................................................................
2.000,00 дин.
12. покретања поступка за признавање испита ..................................
5.000,00 дин.
13. решавање молбе и издавање Решења о признавању испита
положених на Вишој железничкој школи и основним струковним
студијама Високе железничке школе струковних студија
................................................................................................
500,00 дин.
14. решавање молбе и издавање Решења о признавању испита са
основних студија друге високошколске установе ........................
1.000,00 дин.
15. решавање молбе за признавање испита са специјалистичких
струковних студија положених на Високој железничкој школи
струковних студија за упис на мастер струковне студије ...........
1000,00 дин.
16. решавање молбе за признавање испита са специјалистичких
струковних студија других високошколских установа за упис на
мастер струковне студије ...........................................................
2.000,00 дин.
17. промена теме/ментора завршног, специјалистичког или мастер рада
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18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

на лични захтев .......................................................................
поновно пријављивање и одбрана завршног рада ........................
поновно пријављивање и одбрана специјалистичког рада ...........
поновно пријављивање и одбрана мастер рада .............................
израда и издавање Уверења о дипломирању, Дипломе и Додатка
дипломе о завршеним основним струковним студијама са футролом
.......................................................................................
израда и издавање Уверења о дипломирању, Дипломе и Додатка
дипломе о завршеним специјалистичким струковним студијама са
футролом .....................................................................
израда и издавање Уверења о дипломирању, Дипломе и Додатка
дипломе о завршеним мастер струковним студијама са футролом
...........................................................................................
накнада за полагање дипломског испита пред Комисијом, израду
и издавање Уверења и Дипломе о стеченом вишем образовању са
футролом …………........................................................

3.000,00 дин.
2.000,00 дин.
5.000,00 дин.
5.000,00 дин.
12.000,00 дин.
20.000,00 дин.
20.000,00 дин.
8.000,00 дин.

Члан 11.
Накнаде за остале услуге студентима
1. овера семестра ван предвиђеног термина за оверу на основним
струковним студијама ......................................................................
2. овера семестра ван предвиђеног термина за оверу на
специјалистичким струковним студијама и мастер струковним
студијама ...........................................................................................
3. административна овера семестра (по недостајућем предмету) ...
4. упис године по истеку предвиђеног рока за упис на основним
струковним студијама .....................................................................
5. упис године по истеку предвиђеног рока за упис на мастер
струковним студијама .....................................................................
6. накнада за задржавање статуса студента за студенте који су уписали
Школу по Наставном плану и програму од школске 2002/2003.године
............................................................................................
7. исписивање из Школе и издавање исписнице ..............................
8. издавање уверења о положеним испитима за личне потребе .....
9. издавање дупликата индекса ..........................................................
10. издавање Решења за прелазак на други студијски програм ........
11. продужење рока за завршетак основних струковних студија .....
12. продужење рока за завршетак специјалистичких струковних студија
................................................................................................
13. продужење рока за завршетак мастер струковних студија ..........
14. издавање потврда по посебим захтевима студената и трећих лица
(лица која су завршила школовање на Школи или им је престао
статус студента) ..................................................................
15. издавање потврде о ранијем студирању и осталим статусима
студента на студијама ......................................................................
16. решавање појединачних молби и други захтеви студената .........

2.000,00 дин.
3.000,00 дин.
2.000,00 дин.
2.000,00 дин.
3.000,00 дин.
2.000,00 дин.
3.000,00 дин.
3.000,00 дин.
3.000,00 дин.
6.000,00 дин.
5.000,00 дин.
10.000,00 дин.
10.000,00 дин.
500,00 дин.
2.000,00 дин.
250,00 дин.

Опште одредбе:
Не наплаћује се услуга издавања уверења о статусу студента који служи за остваривање
права на: здравствену заштиту, смештај у студентском дому, исхрану у студентским
ресторанима, кредит, стипендију, породичну пензију, легитимације за превоз и слично,
а наплаћује се вредност формулара-обрасца
Члан 12.
Накнаде за остале услуге лицима која су завршила струковне студије
1. израда Дипломе и Додатка дипломе на енглеском језику............

6.000,00 дин.
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2. издавање потврде о провери издате дипломе ................................
3. издавање и овера важећих наставних планова и студијских програма
............................................................................................
4. издавање и овера наставних планова и студијских програма пре 2007.
године .......................................................................................
5. издавање дупликата Уверења о дипломирању .............................
6. издавање дупликата Дипломе по Закону о вишем образовању са
футролом ...........................................................................................
7. издавање дупликата Дипломе са додатком Дипломе ....................
8. поступак нострификације дипломе стечене на високошколској
установи друге државе .....................................................................

5.000,00 дин.
1.000,00 дин.
3.000,00 дин.
3.000,00 дин.
8.000,00 дин.
10.000,00 дин.
20.000,00 дин.

Члан 13.
Ако су се истовремено стекли услови за плаћање накнада школарине или накнаде осталих
трошкова по више основа утврђених овом одлуком, студент је у обавези да плати износ који
одговара збиру износа накнада по свим тим основама.
Члан 14.
Уплата школарине и накнада врши се на текући рачун Школе.
Члан 15.
Овлашћује се директор Школе да може донети одговарајуће решење о висини накнаде за
формуларе-обрасце које студенти купују на шалтеру Школе за потребе издавања уверења,
потврда и друго, а на име висине накнаде материјалних трошкова (трошак за папир,
фотокопирање) и попуњавања образаца.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 16.

Ова одлука се примењује за школску 2018/2019. годину.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да се примењује Одлука о висини школарине за
студије на Високој железничкој школи струковних студија и накнадама за пружање услуга из
образовне делатности за школску 2018/2019. годину (број 879/5 од 15.05.2018.године).

Да је ова одлука усвојена и објављена дана 15.10.2018. године, оверава својим
потписом председник Савета Школе.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ
Др Зорица Милановић, професор
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