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На основу члана 39..став 1. тачка 9. Статута Академије васпитачко-медицинских 

струковних студија , а на основу предлога Наставно-стручног веће Академије,бр.01-

320/20 од 19.06.2020. на eлектронској седници одржаној дана 25.06.2020. године, 

доноси: 

 

 

О Д Л У К У   

o изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине 

школарине и пружање услуга 

 

Члан 1. 

У члану 3. додаје се тачка 8 и гласи: „Консултације“ и тачка 9. и гласи: „издавање 

потврде о студирању (на стандардном обрасцу) у следеће сврхе:  остваривање права 

на дечји додатак, инвалидски додатак, породичну пензију, добијање и оверу 

здравствене књижице, легитимација за повлашћену вожњу, добијање стипендије, 

добијање студентског кредита, болничко лечење“ 

 

Члан 2. 

 

Члан 5. став 2. се мења и гласи: 

1. Пријава испита у редовним испитним роковима 

2. Накнадна пријава испита, тј.пријава испита ван рокова утврђених за пријаву 

3. Пријава испита у ванредним испитним роковима 

4. Комисијски испит  

5. Прелазак са друге високошколске установе 

6. Признавање испита са других високошколских установа (по испиту) 

7. Издавање уверења о положеним испитима 

8. Издавање наставног плана и програма (књига предмета) 

9. Издавање дупликата индекса 

10. Издавање дупликата дипломе и додатка дипломи 

11. Издавање дупликата уверења о стеченом високом образовању 

12. Израда дипломе и додатка дипломе 

13. Обнова статуса студента, тј.реактивирање студија 

14. Израда дипломе о стеченом вишем образовању 

15. Издавање дипломе пре предвиђеног рока/преузимање дипломе пре термина за 

промоцију 

16. Спровођење пријемног испита 

17. Испис из школе 

18. Надокнада вежби (по 1 вежби) 

19. Усклађивање стеченог стручног назива 

20. Издавање потврда о студирању у сврхе које нису обухваћене редовним услугама 

21. Издавање распореда наставе/испита на име студента 



22. Поништавање испита 

23. Промена изборног предмета 

24. Трошкови продужетка треће године кад су положени сви испити 

25. Трошкови уписа прве године 

26. Трошкови уписа друге и треће године 

27. Одбрана завршног рада 

28. Полагање испита пред Комисијом 

У ставу 3.  додаје се тачка 6. и гласи „Примењени истраживачки рад/пројекат 

истраживања“ 

 

 

 

Члан 3. 

 У члану 6. После речи „Академије“, додаје се реченица „за сваки одсек 

Академије“ 

 

 

Члан 4. 

 

 У члану 7.  Брише се реченица „на захтев студената“ и после речи 

„Академије“ставља се тачка. 

 

 

Члан 5. 

Одлука ступа на снагу даном доношења од стране Савета Академијe васпитачко-

медицинских струковних студија.  

 

                                                                       Председник  Савета Академије 

 

                                                                      ____________________________________ 

                                                                                др Милутин Ђуричковић 


