
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                     

ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА 

ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ 

Број: 01-24/4-2 

Датум: 18.05.2016. године 

Б е о г р а д 

Старине Новака бр. 24 

тел./факс: 3234-002 

 

На основу чланова 53. став 1. тачка 8. и 61. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“  
бр. 76/2005 ... 68/2015), члана 38. став 1. тачка 14. Статута Школе и члана 4. Правилника о 

школарини, Савет Школе, на предлог Колегијума од 17.05.2016. године и на предлог Наставног већа 

бр. 01-45/6-2 од 18.05.2016. године, донео је 

  

О Д Л У К У 

о висини школарине и другим трошковима студирања 

за школску 2016/2017. годину 
 

1. Овом одлуком утврђује се висина школарине и надлежност за утврђивање других 

трошкова студирања на Високој текстилној струковној школи за дизајн, технологију и менаџмент у 
Београду, чији је оснивач Република Србија, за школску 2016/2017. годину, по години студија. 

2. Висина школарине за студенте који први пут уписују годину студија, а плаћају студије, 

износи: 
- на студијским програмима основних струковних студија Текстилно инжењерство и 

Менаџмент у текстилној индустрији износи 65.000,00 динара; 

- на студијском програму основних струковних студија Дизајн текстила и одеће по години 

студија износи 95.000,00 динара; 
- на студијскимм програмима специјалистичких струковних студија Одећа специјалне 

намене и Модни менаџмент износи 90.000,00 динара. 

3. Школарина за студенте странце за основне студије износи 2.000,00 Евра, а за 
специјалистичке износи 2500 Евра.  

4. Студенти домаћи држављани могу уплатити школарину утврђену тачком 2. ове одлуке у 

једнократном износу приликом уписа у годину студија или у две или више рата а највише у 10 рата.  
5. У случају када се школарина плаћа у две рате, прва рата се плаћа приликом уписа зимског 

семестра, а друга рата при упису летњег семестра. 

6. У случају када се школарина плаћа у више рата, прва рата се плаћа приликом уписа 

зимског семестра, а остале рате у складу са уговором који закључују са Школом. 
7. Студенти - странци плаћају школарину утврђену тачком 3. ове одлуке у једнократном 

износу приликом уписа у одговарајућу годину студија. Студент - странац плаћа 60% школарине 

утврђене тачком 3. ове одлуке, уколико са државом чији је он држављанин постоји реципроцитет у 
погледу плаћања школарине за студије, у складу са упутством Министарства просвете.  

8. Овлашћује се директор Школе да посебним решењем утврди број и висину рата из тачке 

6, као и висину других трошкова студирања, односно цене осталих услуга које Школа пружа 

студентима. Решење директора о броју и висини рата за школарину  и цени осталих услуга је 
саставни део ове одлуке. 

9. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од 20.06.2016. 

године. 
   

  

 
 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 

 

                                                                                         

                                                                                                      др Адела Медовић Баралић 


