
 

ШКОЛАРИНА ЗА ГЕНЕРАЦИЈУ УПИСАНУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

Редни 
број 

ШКОЛАРИНА ЗА СТУДИЈСКИ 
ПРОГРАМ 

Редовна 
цена 

школарине 

ЦЕНА  ШКОЛАРИНЕ     
(СА ПОПУСТОМ)               

за студенте који су у 
радном односу/ чланови 

КМСЗТС 
https://www.kmszts.org.rs 

1.  Школарина за једну годину основних студија 
– струковни санитарно-еколошки 
инжењер                                                  

1200 евра 800 евра 

2.  Школарина за једну годину основних студија 
– струковни нутрициониста дијететичар 

1200 евра 800 евра 

3.  Школарина за једну годину основних студија 
– струковни фармацеут     
 

1200 евра 800 евра 

4.  Школарина за једну годину основних студија 
– струковна медицинска сестра  
 

1900 евра 1500 евра 

5.  Школарина за једну годину основних студија 
– струковни медицински радиолог  
 

1900 евра 1500 евра 

6.  Школарина за једну годину основних студија 
– струковни физиотерапеут  
 

1900 евра 1500 евра 

*Напомена: Школарина се плаћа на текући рачун број 160-263916-42 код Банка Интесе, у 

динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС. 

СТУДЕНТ МОЖЕ ШКОЛАРИНУ ПЛАТИТИ ОДЈЕДНОМ, ПРИЛИКОМ УПИСА ШКОЛСКЕ 

ГОДИНЕ, ИЛИ У 12 МЕСЕЧНИХ РАТА. 

ПОПУСТИ И ПОВЛАСТИЦЕ 

1. Студент који уписује прву годину студија, а први је на коначној ранги листи за све 

студијске програме у Школи, остварује право на стипендију у првој години студија.  

Уколико два или више студената деле прво место, стипендија се дели сразмерно броју 

студената. 

 
2. Студенти који се пријаве на конкурс за основне струковне студије до 18.06.2021. 

године ослобађају се плаћања прве рате школарине. 

 

3. Студенти који се пријаве на конкурс за специјалистичке струковне студије до 

06.07.2021. године ослобађају се плаћања прве рате школарине. 

 

4. Студентима који се уписују на основне студије, а чланови су Коморе медицинских сестара 

и здравствених техничара Србије умањује се цена годишње школарине за 400 евра, 

тако да износи 1500 евра за струковне студијске програме: 

- медицинска сестра 

- медицински радиолог 

- физиотерапеут 

 
и 800 евра за струковне студијске програме: 

https://www.kmszts.org.rs/


- фармацеут 

- санитарно-еколошки инжењер 

- нутрициониста дијететичар. 

 

1. Студент који је постигао најбољи успех у првој години студија на свим студијским 

програмима у Школи остварује право на стипендију у другој години студија. 

Студент који је постигао најбољи успех у другој години студија на свим студијским 

програмима у Школи остварује право на стипендију у трећој години студија. 

Уколико два или више студената из претходних ставова деле прво место, наведене 

стипендије се деле сразмерно броју студената. 

2. Студентима страним држављанима могу се одлуком Савета Школе одредити посебне цене 

школарине, на предлог директора Школе. 

3. Све специфичне захтеве везане за ванредне попусте и повластице и промену цена 

школарине решава Савет Школе појединачним одлукама, на предлог директора Школе. 

4. Школарина се може платити у 12 месечних рата. 

5. Школарина се плаћа на текући рачун број 160-263916-42 код Банка Интесe, у динарској 

противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС. 

 
 

 


