Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу

На основу члана 71, став 6 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр.88/2017, 27/2018-др.закон и
73/2018.) и члана 61, став 7 Статута Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, Савет Високе
школе струковних студија за васпитаче у Шапцу на седници одржаној 30. 1. 2019. године донео је следећу

ОДЛУКА
о редовним услугама које Школа пружа студентима

Овом одлуком се утврђују редовне услуге које Школа пружа студенту у оквиру остваривања студијског
програма.
Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Школа пружа студенту у оквиру остваривања студијског
програма, увећана за износ очекиване инфлације на годишњем нивоу.
Школарина покрива накнаду за:
1. Редовне услуге у вези са наставом и испитима обухваћене школарином: предавања, вежбе, практикуми,
семинари, колоквијуми, предиспитне обавезе, консултације, менторски рад за завршне радове, студентска
пракса; реализација програма ван Школе, настава на другим високошколским институцијама у оквиру
уговорене сарадње; уверења за републичке стипендије и кредите на територији Републике Србије.
2. Редовне услуге обухваћене школарином у вези са студентским активностима: финансирање активности
према плану рада студентских организација; организација, припрема и учешће на домаћим и међународним
такмичењима, спортске и стручне активности студената; припрема и штампање студентских новина,
организовање промоција; трошкови спортских такмичења.
3. Редовне услуге обухваћене школарином у вези са коришћењм простора и ресурса школе:
• коришћење читаонице и библиотеке;
• коришћење рачунарске опреме у читаоници, рачунарским лабораторијама и студенткој
организацији;
• коришћење лиценцираног софтвера који је у власништву Школе,
• штампање материјала за потребе студентске организације;
• фотокопирање материјала за потребе студентске организације,
• приступ материјалима за припрему испита путем интернета;
• приступ информационом систему за електронске информације и пријаву испита,
• СМС и е-mail обавештења;
• коришћење ресурса система за пренос података;
• трошкови телефона и потрошног материјала за потребе студентске организације;
• приступ ресурсима презентације;
• одржавање хигијене;
• услуге обезбеђења и противпожарне заштите.
4. Материјалне трошкове Школе који нису покривене из средстава буџета:
• енергетске услуге које нису покривене средствима из буџета (повећана потрошња електричне и
топлотне енергије);
• комуналне услуге;
• комуникацијске услуге (ПТТ услуге и трошкови интернета);
• услуге осигурања студената;
• одржавање техничке опреме за извођење наставе (предавања и вежбе) у складу са потребама
студијског програма;
• одржавање техничке опреме у складу са здравственим и стручним стандардима за ту врсту опреме;
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набавку потрошног материјала за извођење наставе, израду практичних радова и спровођење
колоквијума и испита;
набавку књига и стручне литературе за повећање библиотечког фонда;
трошкове издавачке делатности;
трошкове услуга образовања и усавршавања која нису покривена из буџета (уговори о извођењу
наставе, ауторску уговори, уговори о делу за писање извештаја за избор наставника и сл);
набавку материјала за стручно усавршавање запослених и рад ненаставног особља;
амортизацију техничке опреме, и набавку средстава за одржавање хигијенских услова у
библиотеци, читаоници, учионицама, и другим просторима Школе које користе студенти и
запослени;
трошкове службених путовања у земљи и иностранству.

5. Капитално и текуће одржавање грађевине и набавка опреме која није покривена из буџета.
6. Научно-истраживачки и стручни рад за подизање квалитета студија.
7. Услуге административно-стручних служби које ниси покривене средствима из буџета, ради покрића дела
зараде.
8. Остали трошкови: таксе, остали порези и сл.
Накнада из става 1 покрива део плата и социјалних давања, накнада, помоћи, награда и осталих посебних
расхода наставника, сарадника и других учесника у настави, њихово научно и стручно усавршавање и све
што је неопходно за практичну наставу и функционисање Школе.
Поред редовних услуга које су обухваћене школарином Школа пружа и друге услуге за које се плаћа
накнада.
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