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Број: 04/02-03-20
Датум: 02-03-2020. год.
На основу члана 71, став 3 и члана 63, став 1, тачка 9 Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник
РС 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 73/2018 и 67/2019 и члана 52, став 3 и члана 24, став 1, тачка 10 Статута Високе
струковне школе – Интернационални центар за професионалне студије, Београд (у даљем тексту: ИЦЕПС), на
предлог Наставно-стручног већа Савет ИЦЕПС-а доноси

ОДЛУКУ
о попусту за плаћање школарине за школску 2020/2021. год.
Општа напомена: плаћања свих износа који су наведени у еурима врше се у динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Свим студентима који се уписују на ИЦЕПС први пут школске 2019/2020 године одобрава се попуст на школарине
за школску 2019/2020. год. у следећим случајевима:
Основне струковне студије:
1. Попуст на авансно плаћање школарине
Попуст се остварује у случају авансне уплате студија (уплата целокупног износа школарине приликом уписа на
студије) за студијску годину коју студент уписује школске 2019/2020. год. и износи 100 еур.
2. Попуст за упис у мајском предроку
У мајском предроку (сва три термина), цена уписа свих студијских програма је за 100 еур нижа од редовне цене
студија (без обзира да ли студент плаћа студије у ратама или у целости).
Напомена: студент уписан у мајском предроку тако има исту (снижену) цену сколарине као студент уписан у
неком другом року који се одлучио за авансну уплату школарине. У случају да се студент уписује у мајском
предроку и бира опцију авансног плаћања, он једном остварује попуст на 100 еур.
3. Попуст на основу удаљености места живљења
Попуст остварују студенти који живе 50 или више километара удаљени од Београда (као седишта Школе) на
основу податка из личне карте, а у циљу помоћи студентима у економском смислу. Попуст износи:
- за студенте осс Здравствена нега, цена сваке године студија је 300 еур нижа,
- за студенте осс Физиотерапија, цена сваке године студија је 100 еур нижа,
- за студенте осс Радиологија, цена сваке године студија је 100 еур нижа.
У случају да студент у току школске године промени место пребивалишта, промена цене студија (повишење или
снижење) валидно је од наредног месеца у односу на месец промене, а иста се документује важећом личном
картом.
4. Породични попуст
У случају да се као студенти на ИЦЕПС упишу истовремено чланови истог домаћинства (дете/родитељ,
супруг/супруга, рођена браћа/сестре), свако од њих остварује попуст од 15% на цену школарине.
Породични попуст не примењује се уколико је један од студената у статусу обнове године.
Овај попуст се примењује и у случају постојања неког другог попуста, као додатни попуст.
5. Попуст за плаћање унапред школских година
Студент који у целости (авансно) уплаћује осим текуће школске године и наредне школске године остварује
право на:
• попуст 10% на уплаћену једну наредну школску годину
• попуст 12.5% на уплаћене две наредне школске године
Овај попуст се примењује и у случају постојања неког другог попуста, као додатни попуст.
6. Попуст на паралелне студије два студијска програма
Студент који студира паралелно два студијска прохграма ИЦЕПС-а у току исте школске године остварује право
на 30% попуста на цену програма који други уписује. Попуст се односи само на оне школске године у које студент
има статус активног студента (тј. не уписује поново исту студијску годину (не "обнавља" годину), није у статусу
мировања и сл.).
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У случају да студент остварује право на два или више попуста истовремено, студент бира један од наведених
попуста (тј. не примењују се истовремено два или више попуста).
Попуст на бази потписаног уговора о сарадњи са Наставном базом
Студентима који се уписују на ИЦЕПС први пут школске 2019/2020 год. и који похађају клиничку праксу у даље
наведеним Наставним базама са којима ИЦЕПС има потписан Уговор о пословно техничкој сарадњи (који
омогућава обављање стручне клиничке праксе студентима у Наставној бази) одобрава се попуст на цене
школарине за све три студијске године у складу са условима потписаног Уговора, а у циљу промоције рада
ИЦЕПС-а у тој Наставној бази.
Одабране Наставне базе за шк. 2019/20 годину су: Институт за кардио-васкуларне болести Војводине, Сремска
Каменица, Општа болница Суботица и Дом здравља Инђија.
У случају да студент остварује право на два или више попуста истовремено, студент бира један од наведених
попуста (тј. не примењују се истовремено два или више попуста).
Умањење школарине на основу препоруке
У случају да постојећи студент препоручи новог студента (који то и потврди у уписној администрацији, исто
буде заведено у систему и нови студент се упише):
- студент који је препоручио другог (новог) студента има једнократно умањење школарине у износу од 50 еур,
- препоручени студент има једнократно умањење школарине у износу од 25 еур (односно 50 еур у току прва три
месеца промотивног трајања овог програма).
Попуст за студенте који су били ученици средње школе MC Vision Academy, Нови Сад
Студенти који су завршили (имају сведочанство) четврти разреду средње школе МC Vision Academy Нови Сад
остварују право на попуст:
▪ 10% - сви ученици
▪ 15% - ученици који заврше средњу школу са просеком 4,00 или више

Мастер струковне студије:
10. Попуст за студенте - актуелне здравствене раднике Наставних база ИЦЕПС-а
Студенти - актуелни здравствени радници Наставних база са којима ИЦЕПС има потписане уговоре о пословнотехничкој сарадњи остварују право на додатни попуст од 200 еур при упису на обе школске године.
11. Попуст за студенте – наставнике, сараднике или запослене ИЦЕПС-а
Студенти који у актуелној школској години имају важећи избор у звање наставника, сарадника или запосленог
ИЦЕПС-а остварују право на додатни попуст од 200 еур при упису на обе школске године.
Напомене:
- Плаћање свих износа који су наведени у еурима врше се у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уплате.
Појам "цена школарине" односи се на висину износа школарине укључујући и повећање/снижење цене остварене на
основу Анализе признатих и диференцијалних наставних активности, али не обухвата текуће трошкове студија
(трошкови уписа, полагања пријемног испита за студенте I године, обавезног осигурања студената, Анализе
признатих и диференцијалних наставних активности, пријава испита, овера године, литературе и сл.), те се и наведени
попусти примењују само на цену студија (школарине), односно не и на пратеће трошкове студија.
У случају да студент остварује право на два или више попуста дефинисаних овом одлуком, студент бира један од
наведених попуста.
Наведени попусти важе за студенте који се уписују на ИЦЕПС први пут школске 2019/2020. год. на било коју
студијску годину.
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Образложење
На основу члана 63 Закона о високом образовању Републике Србије (Сл. гласник РС 88/2017, 27/2018 - др. Закон,
73/2018 и 67/2019) и члана 24 Статута ИЦЕПС-а, а имајући у виду економску ситуацију у земљи и поступајући у
складу са корпоративном друштвеном одговорношћу, на предлог Наставно-стручног већа ИЦЕПС-а Савет ИЦЕПСа донео је Одлуку о попустима за плаћање школарине за школску 2020/2021. год. у висини и условима како је
наведено у диспозитиву.
Одлука ступа на снагу даном потписивања.
Доставити:
директор
Одељење финансија
архива одлука

Висока струковна школа – Интернационални центар за
професионалне студије, Београд
председник Савета

_______________________
проф. др Јована Булатовић

