На основу члана 61. Закона о високом образoвању и члана 38 Статута Високе
пословне школе струковних студија Проф. др Радомир Бојковић“ у Крушевцу, Савет
Школе је дана 25.04.2017. године донео
ПРАВИЛНИК
о накнадама студената за трошкове студирања
(пречишћен текст)

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се регулишу обавезе студената према Високој пословној
школи струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“ у Крушевцу (у даљем тексту
Школа) и студената према Школи, по питању накнада трошкова студирања.
ТРОШКОВИ СТУДИРАЊА
Члан 2.
Накнаде трошкова студирања у Школи обухватају школарину и трошкове
осталих услуга.
Школарина
Члан 3.
Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину, односно за
стицање 60 ЕСПБ бодова и она обухвата накнаде за редовне услуге, које Школа пружа
студенту.
У оквиру остваривања студијског програма основних и специјалистичких
струковних студија, редовне услуге које су укључене у школарину које Школа пружа
студенту су:
 редовно и квалитетно извођење свих прописаних облика наставе на програму
трогодишњих студија (предавања, вежбе, консултације, претходне провере
знања, семинарски радови, колоквијуми);
 организовање посебних образовних облика за унапређење знања студента ван
студијског програма (курсеви, гостујући професори , појединачна предавања и
др.);
 издавање једне потврде о редовном студирању;
 осигурање студента;
 потребна документација (ШВ обрасци, семeстрални листови, формулари за
полагање испита, испитне пријаве и др.).
Члан 4.
Савет Школе на предлог Наставног већа Школе Конкурсом за упис студената
утврђује висину школарине.
Члан 5.
На основним и специјалистичким струковним студијама школарина се може
плаћати у више рата, а износ се дефинише Конкурсом.
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Члан 6.
Сви студенти су самофинансирајући.
Школарину по правилу плаћају сви студенти у пуном износу, осим случајева
одступања од обавезе плаћања школарине у складу са Правилником о врстама, условима и
поступку за доделу стипендија студентима Школе.
Трошкови осталих услуга
Члан 7.
Трошкови осталих услуга одређени су Ценовником трошкова осталих услуга чију
висину, на предлог директора, утврђује Савет Школе.

Трошкови обнове пренетих предмета
Члан 8.
Студенти који не стекну услов за упис у наредну годину студија, плаћају обнову
неположених предмета утврђену Ценовником трошкова осталих услуга Школе.
Студенти који стекну услов за упис у наредну годину студија, а имају неположене
предмете, плаћају у наредној школској години обнову сваког пренетог испита по
Ценовнику трошкова осталих услуга Школе.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Студент потписује Уговор са Школом (коју заступа директор) о међусобним
правима и обавезама по питању накнада трошкова студирања, као и другим питањима од
значаја за студирање.
Члан 10.
Студент уплаћује накнаде трошкова студирања на жиро-рачун Школе уплатницом,
(односно вирманом ако уплате за студента врше правна лица) или у секретаријату Школе.
За случај плаћања преко жиро-рачуна (вирманом) школарина се плаћа за цео семестар, на
основу про-фактуре Школе.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Школа је обавезна да сваког студента упозна са одредбама овог Правилника,
његовим истицањем на огласним таблама и сајту Школе, пред почетак школске године.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу 1.10.2017. године, а престају да важе одредбе
Правилника о накнадама студената за трошкове студирања и награђивању студената од
01.10.2012. године.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Др Славица Анђелић
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