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На основу члана 58. Статута Високе пословне школе струковних студија Лесковац, 

Савет школе, на својој седници одржаној дана 05.04.2018. године донео је:  

ОДЛУКУ 

О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ И ОСТАЛИХ 

АДМИНИСТРАТИВНИХ НАКНАДА КОЈУ ПЛАЋАЈУ СТУДЕНТИ ШКОЛЕ 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ 

Трошкови наставе (наставно особље) и прво полагање испита 30% 

Трошкови ваннаставног осбља 10% 

Трошкови гостујућих професора, професора ангажованих по уговору  

и спољних сарадника  12% 

Усавршавање запослених 4% 

Трошкови маркетинга, промоције и репрезентације 6% 

Набавка и амортизација опреме 3% 

Комунални трошкови (грејање, струја, вода, смеће, ...) 14% 

Трошкови одржавања (лифт, службени ауто, ИТ опрема, ...) 3% 

Трошкови библиотеке 2% 

Остали трошкови (превоз, службени пут, учешће на научним скуповима, ...)9% 

Потрошни материјал 2% 

Трошкови акредитације, самоевалуације и контроле квалитета) 2% 

Одржавање хигијене 3% 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ НАКНАДА 



Пријава испита у редовним испитним роковима  

- наставно особље  60% 

- администрација  30% 

- остали трошкови  10% 

Пријава испита у ванредним испитним роковима  

- наставно особље  60% 

- администрација  30% 

- остали трошкови  10% 

Полагање испита пред комисијом  

- наставно особље  70% 

- администрација  20% 

- остали трошкови  10% 

Накнада за признавање испита, положених на другим високошколским установама  

- наставно особље  50% 

- администрација  40% 

- остали трошкови  10% 

Студентско потпорни фонд 

- обезбеђење зграде (100% трошкова обезбеђења) 

- студентски парламент, манифестације и осигурање (100% трошкова) 

- каријерно вођење  (наставно особље 70%, трошкови 30%) 

Издавање уверења о дипломарињу 

- администарција  90% 

- трошкови                                                                                              10% 

Издавање дипломе  

- администрација  90% 

- трошкови                                                                                              10% 

Накнада за издавање копије наставног плана по предмету  

- наставно особље  50% 

- администрација  30% 

- трошкови                                                                                              20% 

Надокнада за промену студијског програма 

- наставно особље  70% 

- администрација  20% 

- трошкови                                                                                              10% 

Накнада за издавање исписнице  



- администрација  80% 

- трошкови                                                                                              20% 

Издавање дупликата индекса  

- администрација  80% 

- трошкови                                                                                              20% 

Надокнада за полагање пријемног испита. 

- наставно особље  80% 

- администрација  10% 

- трошкови                                                                                              10% 

Надокнада за конкурисање и рангирање на специјалистичке студије  

- наставно особље  80% 

- администрација  10% 

- трошкови                                                                                              10% 

Накнада за обнову године иста структура као и школарина 

Зависни трошкови уписа на ВПШСС Лесковац  

- администрација  80% 

- трошкови                                                                                              20% 

Провера података из матичне евиденције Школе  

- администрација  80% 

- трошкови                                                                                              20% 

             

 Председник Савета 

                                                                                 Др Иван Михаиловић,проф. 

                                                                                           -------------------------------------------                          

 


