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На основу члана 49 тач. 9. и 79. Статута Академије број 955/2022 од 26.05.2022. год.,
Савет Академије струковних студија Јужна Србија Лесковац, дана 10.06.2022. године донео је
следећи:

Ценовник
о висини цена услуга које се пружају студентима
у Академији струковних студија Јужна Србија

Р.бр.

Врста услуге

Износ/дин

Школарина за школску 2022/2023. годину за самофинансирајуће студенте држављане РС

Одсек Висока пословна школа Лесковац
Мастер струковне студије

1.

Специјалистичке струковне студије
- Дигитални маркетинг и е-трговина
- Менаџмент технологије хране и гастрономије
Основне струковне студије
- Туризам и угоститерство
- Финансије, рачуноводство и банкарство
- Менаџмент бизниса и логистике
- Пословна информатика и е-бизнис
- Менаџмент технологије хране и гастрономије

65.000,оо
60.000,оо
63.000,оо
53.000,оо
59.000,оо

Одсек за технолошко уметничке студије Лесковац
Мастер струковне студије
Основне струковне студије

65.000,оо
44.000,оо

Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац

2.
3.
4.
5.

Специјалистичке струковне студије
Основне струковне студије
Пријава испита у првом испитном року након завршетка семестра у коме
је предмет слушан за студенте на буџету и самофинансирајуће студенте
на ОСС
Пријава испита за буџетске студенте, осим првог испитног рока
Пријава испита за самофинансирајуће, осим првог испитног рока
Пријава испита у ванредном испитном року за буџетске и

71.500,оо
55.000,оо
Бесплатно
300,00
1.000,00
1.200,00

самофинансирајуће студенте
6. Пријава испита по истеку рока за пријаву
7. Полагање испита пред комисијом на захтев студента
Накнада за промену термина полагања испита у оквиру истог испитног
8.
рока
9. Признавање испита са друге високошколске установе (по испиту)
10. Признавање испита у оквиру Академије (по испиту)
11. Накнада за полагање класификационог испита на ОСС
12. Трошкови уписа на ССС
13. Трошкови уписа на МСС
14. Овера семестра/године
15. Пријава и одбрана завршног рада на основним струковним студијама
16. Издавање дипломе, додатка дипломе и Уверења о дипломирању на ОСС
Пријава и одбрана завршног рада на специјалистичким струковним
17.
студијама и мастер струковним студијама
Издавање дипломе, додатка дипломе и Уверења о дипломирању на ССС и
18.
МСС
19. Издавање дипломе и додатка дипломе на енглеском језику
20. Издавање Уверења о дипломирању на захтев студента на ОСС
Издавање Уверења о дипломирању на захтев студента на ССС и
21.
МСС
22. Надокнада за издавање дупликат уверења о дипломирању на ОСС
Надокнада за издавање дупликат уверења о дипломирању на ССС и
23.
МСС
24. Надокнада за издавање уверења о положеним испитима
25. Издавање дупликата дипломе
26. Издавање дупликата индекса
27. Издавање преписа наставног плана и програма
28. Надокнада за издавање исписнице
29. Надокнада за издавање докумената на реверс
30. Надокнада за промену студијског програма
31. Надокнада за обнову године за самофинансирајуће студенте

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Надокнада за поновни упис неположеног предмета за буџетске
студенте
Надокнада о издавању уверења о статусу студента (осим за
Социјалну и здравствену заштиту, породичну пензију, смештај у
дому и превоз)
Промена изборног предмета у термину за упис године
Трошкови уписа прве године и накнада за издавање индекса
Трошкови уписа друге и треће године
Потврда о положеном класификационом испиту
Надокнада за организацију и извођење пропуштене наставе по захтеву
студента и одобрењу Руководиоца Одсека за све студенте
Трошкови за организацију и реализацију каријерног вођења

1.500,00
3.000,00
3.000,00
1.500,00
500,00
5.000,00
3.000,00
4.000,00
1.500,00 +
1.500,00 /
3.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
2.500,00
5.000,00
2.000,00
3.000,00
2.500,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
8.000,00
1.000,00
8.000,00
10% од цене
школарине
По цени
бода за
неположен
предмет
1.000,00
2.000,00
3.500,00
1.500,00
5.000,оо
70,00
дин./час.
1.500,00

Напомена: Наставно стручно веће Одсека може донети одлуку о умањењу цене школарине и
накнаде за полагање класификационог испита.
Ценовник о висини цена услуга које се пружају студентима у Академији струковних
студија Јужна Србија ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
-

Руководиоцима одсека
Шефовима канцеларија одсека
Архива

