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Број: 01/22-02-20
Датум: 22.02.2020. 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), као и члана 52, став 3 и члана 24, став 1, тачка 10 Статута
Високе струковне школе – Интернационални центар за професиионалне студије, Београд (у даљем тексту: ИЦЕПС),
на предлог Наставно-стручног већа Савет ИЦЕПС-а доноси

ОДЛУКУ
о висини школарине за школску 2020/2021 годину
Напомена: Одлука о висини школарине за упис студената на студијске програме осс Пословна економија и
менаџмент (модули: Финансијски менаџмент и банкарство, Менаџмент у здравству, Менаџмент у хотелијерству,
Менаџмент у гастрономији и Менаџмент у ресторатерству), осс Струковни медицинско-лабораторијски
технолог, осс Здравствена нега у ВШЈ Вршац и мсс Менаџмент у здравству који су у процесу акредитације пред
Националним телом за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Републике Србије, доноси се
условно због захтева акредитације (као део акредитационог материјала) у том смислу да било који облик јавне
промоције или уписа студената на поменуте студијске програме може започети тек након добијања
акредитације поменутих студијских програма.
За основне струковне студије висина школарине за школску 2020/2021. год. износи:
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цена студија за уплате на рате (eur)
студијски програм
Здравствена нега
(за студенте који живе 50+ km од БГ)

Физиотерапија
(за студенте који живе 50+ km од БГ)

Радиологија
(за студенте који живе 50+ km од БГ)

Интернет технологије и
електронско пословање
Пословна економија и
менаџмент
- Финанс. менаџ. и банкарство
- Менаџмент у здравству
- Менаџмент у хотелијерству
- Менаџмент у гастрономији
- Менаџмент у ресторатерству
Струковни медицинсколабораторијски технолог

држављани Србије
и Р. Српске
1.600*
1.200

страни
држављани
1.900
-

1.600
1.500

ПОПУСТ
за плаћање у
целости

Одобрени попусти за школску 2020/2021 год. су:
* ИЦЕПС суфинансира трошкове пута студената који живе 50 km или више удаљени од седишта ИЦЕПС-а.
ИЦЕПС одобрава додатни попуст за све актуелне здравствене раднике за студенте који 2020/21 год. уписују I
годину: -100 eur.
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ИЦЕПС одобрава додатни попуст за актуелне здравствене раднике Наставних база ИЦЕПС-а за студенте који
2020/21 год. уписују I годину: -100 eur.
Напомене:
- Цене су изражене у еурима, а уплате се врше по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
- Наведене цене су цене прве године студија, а свака наредна је 100 еур више.
- У случају плаћања у целости приликом уписа, цена школарине је 100 еур мање.
- Број месечних рата: 11 (прва рата: 200 еур; свака наредна - 1/10 преосталог износа).
- Цена за стране држављане је 300 еур већа (ИЦЕПС услужно врши нострификацију средњошколских
докумената) или 150 еур већа (кандидат самостално врши нострификацију средњошколских докумената)
За мастер струковне студије висина школарине за школску 2020/2021. год. износи:
цена студија за уплате на рате (eur)
студијски програм
Здравствена нега
Менаџмент у здравству

држављани Србије
и Р. Српске
1.600

страни
држављани
1.900

1.600

1.900

– 100 eur

ДОДАТНИ
ПОПУСТ
за упис у мај/јун
предроку
– 100 eur

– 100 eur

– 100 eur

ПОПУСТ
за плаћање у
целости

Одобрени попусти за школску 2020/2021 год. су:
ИЦЕПС одобрава додатни попуст за све актуелне здравствене раднике за студенте који 2020/21 год. уписују I
годину: -100 eur.
ИЦЕПС одобрава додатни попуст за своје сараднике који као студенти 2020/21 год. уписују I годину: -100 eur.
Напомене:
- Цене су изражене у еурима, а уплате се врше по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате
- Наведене цене су цене прве године студија, а свака наредна је 100 еур више.
- У случају плаћања у целости приликом уписа, цена школарине је 100 еур мање.
- Број месечних рата: 11 (прва рата: 200 еур; свака наредна - 1/10 преосталог износа).
- Цена за стране држављане је 300 еур већа (ИЦЕПС услужно врши нострификацију средњошколских
докумената) или 150 еур већа (кандидат самостално врши нострификацију средњошколских докумената)
*-*-*
Савет ИЦЕПС-а такође констатује да је свестан да су цене релативно ниске са аспекта профитабилности пословања,
али истовремено и сагледава економске могућности студената, те сматра да су горе наведене цене (рачунајући и
одобрене попусте) одговарајући баланс при одлуци о висини школарине.
Доставити:
1. директор
2. Студентска служба
3. Одељење финансија
4. Одељење маркетинга за потребе постављања на сајт
5. архива

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

_______________________
проф. др Јована Булатовић

