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ОБАВЕШТЕЊЕ О СМАЊЕЊУ ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

 

ОДСЕКА ВИСОКА ШКОЛА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Имајући у виду препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. 

Србије, в.д. руководилац Одсека Висока школа за информационе и комуникационе 

технологије је донео одлуку о смањењу школарине и повећању броја рата за плаћање исте: 

1. Школарина на основним струковним студијама за школску 2020/2021. годину 

биће укупно 81.000,00 динара, односно вредност ЕСПБ бода ће бити 1350,00 динара. 

2. Школарина на мастер струковним студијама за школску 2020/2021. годину 

биће укупно 102.000,00 динара, односно вредност ЕСПБ бода ће бити 1700,00 динара. 

3. Плаћање школарине за школску 2020/2021. годину биће подељено у шест (6) 

рата, према следећој динамици: 

 

Основне струковне студије Мастер струковне студије 

1. рата при упису: 21.000,00 динара 1. рата при упису: 22.000,00 динара 

2. рата , 01. децембар 2020. године: 

12.000,00 динара 

2. рата , 01. децембар 2020. године: 

16.000,00 динара 

3. рата , 15. јануар 2021. године: 

12.000,00 динара 

3. рата , 15. јануар 2021. године: 

16.000,00 динара 

4. рата , 01. марта 2021. године: 

12.000,00 динара 

4. рата , 01. марта 2021. године: 

16.000,00 динара 

5. рата , 15. април 2021. године: 

12.000,00 динара 

5. рата , 15. април 2021. године: 

16.000,00 динара 

6. рата , 01. јун 2021. године: 

12.000,00 динара 

6. рата , 01. јун 2021. године: 

16.000,00 динара 

Укупна школарина за  школску 

2020/2021. годину је 81.000,00 динара (60 

ЕСПБ бодова) 

Укупна школарина за  школску 

2020/2021. годину је 102.000,00 динара (60 

ЕСПБ бодова) 
 

Самофинансирајући студенти основних струковних студија који су пријавили више од 60 ЕСПБ бодова тј. 

чија је школарина већа од 81000 динара, задужења за те бодове могу измирити најкасније до 15. августа. 

 

Студенти мастер струковних студија који су пријавили више од 60 ЕСПБ бодова тј. чија је школарина већа од 

102000 динара, задужења за те бодове могу измирити најкасније до 15. августа. 

 

 

У Београду, 

12. октобра 2020. године 

УПРАВА ОДСЕКА 
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