
 1 

ТРОШКОВИ СТУДИЈА У 
ОДСЕКУ ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 

за школску 2021/2022. годину 
 
 

1. Школарина  за  основне струковне студије  (60 ЕСПБ) са уџбеницима   
 

Студијски програми  
Накнада за 
држављане 

РС У Рсд 

Цена 1 ЕСПБ 
бода  

  

Накнада за 
стране  

држављане 
у еурима 

Цена 1 ЕСПБ 
бода за стране 
држављане  у 

еурима 

ХОТЕЛИЈЕРСТВО 70.000,00 1.170,00 1.500,00 25 

РЕСТОРАТЕРСТВО 75.000,00 1.250,00 2.000,00 34 

ГАСТРОНОМИЈА 90.000,00 1.500,00 2.500,00 42 

 
2. Школарина за упоредне основне струковне студије (60ЕСПБ) износи 50% 

школарине новоизабраног студијског програма. 

 
3. Школарина за специјалистичке струковне студије Менаџмент у угоститељству 

(60 ЕСПБ) 
 

Студијски програми  
Накнада за 
држављане 

РС У Рсд 

Цена 1 
ЕСПБ бода  

Накнада за 
стране  

држављане 
у еурима 

Цена 1 ЕСПБ 
бода за стране 
држављане  у 

еурима 
МЕНАЏМЕНТ У 
УГОСТИТЕЉСТВУ 

120.000,00 2.000 2000,00 34 

 
4. ИСПИТИ И ЗАВРШНИ РАД 
 

Назив услуге Износ 

Пријава испита за самофинансирајуће студенте 1.000,00 

Захтев за закаснелу пријаву (испита, предмета и слично) 2.000,00  

Пројектни рад и Теренско-истраживачки рад 3.000,00 

Комисијско полагање испита 3.000,00 

Пријава и полагање завршног/дипломског испита  са трошковима издавања 
дипломе и додатка дипломе на српском и енглеском језику  

14.000,00 

Пријава и полагање завршног/ дипломског испита са трошковима издавања 
диплома по Закону о вишој школи 

14.000,00 

Издавање дипломе и додатка дипломе на енглеском језику студентима 
којима је издата само диплома и додатак дипломе на српском језику 

5.000,00 

Израда и издавање уверења о завршеним студијама 1.000,00  

Израда и издавање дупликата  диплома  8.000,00 
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5. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 
 

Врста услуге Износ 

Уџбеници по комаду 1.290,00 

Накнада трошкова уписа/ овера семестра 2.000,00  

Неблаговремено вршење уписних радњи 3.000,00 

Усаглашавање старог са новим наставним планом и програмом - 
израчунавање еквивалентног броја бодова ЕСПБ (са вишег образовања) и 
издавање Решења оупису продужене завршне године / поновно стицање 
статуса студента основних струковних студија и специјалистичких  
струковних студија 

5.000,00 

Промена  изборног предмета или наставне групе  на лични захтев  2.000,00 

Захтев за прелазак и упис са друге високошколске установе 3.000,00 

Пренос ЕСПБ бодова и признавање испита са других високошких установа 
по испиту 

1.500,00 

Издавање решења о признавању испита за други студијски програм 3.000,00 

Издавање решења о промени смера/студијског програма 10.000,00 

Дупликат индекса 3.000,00 

Издавање уверења о положеним испитима и  наставног плана и програма 
за студенте који су дипломирали/ који се исписују 

1.000,00 

Издавање нестандардних уверења (на лични захтев, о току студија, о упису 
на студије и сл.) 

2.000,00 

Уверење о положеним испитима  са програмом предмета  5.000,00 

Издавање докумената на реверс 1.000,00 

Испис и издавање исписнице 3.000,00 

Трошкови полагања пријемног испита 6.000,00 

Приговор на ранг листу  1.500,00 

Поништавање положених испита за све студ.прогр. 1.000,00 

Информатор са пријавом 500,00 

 
6.ПОСЕБНЕ  УСЛУГЕ 
 

Врста услуге Износ 

Признавање / еквиваленција стране високошколске исправе 40.000,00 
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7. Трошкови студија за студенте који су уписани по наставном плану из 2002 
године по трогодишњим студијама вишег образовања:     

7.1. Школарина за  једну годину студија:. 
      Смер Хотелијерство.....................................    56.000,00 рсд 
      Смер Ресторатерство ..................................     66.000,00 рсд 
      Смер Гастрономија . .........................   86.000,00 рсд 

       Смер Посластичарство са пекарством.........  76.000,00 рсд 
         7.2.   Апсолвентски стаж ...................................   10.000,00 рсд 
 
8. НАЧИН ПЛАЋАЊА  школарине за  домаће и стране држављане  : 
    Школарина се може платити на више начина: 

1. у целости приликом уписа 
2. у две једнаке рате: 50% приликом уписа а преосталих 50% приликом уписа летњег 

семестра; 
3. у више рата: 

 прва рата у висини 40% школарине плаћа се приликом уписа 
 друга рата у висини 10% школарине плаћа се до 30. новембра 2021. године 
 трећа рата у висини 10% школарине се плаћа до 31. децембра 2021. године 
 четврта рата у висини 10% школарине се плаћа до 31. јануара 2022. године 
 пета рата у висини 10% школарине се плаћа до 28. фебруара 2022. године 
 шеста рата у висини 10% школарине се плаћа до 31. марта 2022. године 
 седма рата у висини 10% школарине се плаћа до 30. априла 2022. године 

 
Школарина у ратама се плаћа на основу Уговора о студирању и начину плаћања 
школарине који се закључује на дан уписа.  
Студент који плаћа школарину добија уџбенике без накнаде. Рок за преузимање 
уџбеника је до завршетка наставе у летњем семестру (мај), после чега се губи право на 
уџбенике без накнаде. 
Висина износа месечне рате за уплату биће усклађивана са растом трошкова у 
претходном периоду који исказује Републички завод за статистику. 
Студенти - странци, плаћају школарину у динарској противвредности по средњем 
курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате. Изузетно плаћају 60% 
школарине, уколико са државом чији су држављани постоји реципроцитет у погледу 
плаћања школарине за студије. 
 
        


