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Ред. 
број 

Накнаде ЦИЈЕНА 

ШКОЛАРИНЕ - I ЦИКЛУС СТУДИЈА  

1.  Школарина на I циклусу студија за редовне студенте 440,00 КМ* 
1.1. Школарина на I циклусу студија за редовне студенте:  

- Медицински факултет  
- Студијски програми музичке, ликовне и драмске 
умјетности 

660,00 КМ* 

1.2. Школарина на I циклусу студија за редовне студенте:  
- Студијски програм драмске умјетности - филмски и ТВ
смјер 

1.500,00 КМ* 

2.  Школарина на I циклусу студија за ванредне студенте 1.500,00 КМ* 

3.  Школарина за студенте стране држављане на I циклусу 
студија 

2000,00 КМ 

3.1. Школарина за студенте стране држављане на I циклусу 
студија: 
- Академија умјетности - филмски и ТВ смјер 

3.000,00 КМ 

ШКОЛАРИНЕ - II ЦИКЛУС СТУДИЈА  
4.  Школарина на II циклусу студија за редовне студенте 880,00 КМ* 

5.  Школарина на II циклусу студија за ванредне студенте 1.500,00 КМ* 

5.1. Школарина на II циклусу студија за ванредне студенте 
Академија умјетности 

4.000,00 КМ* 

6.  Школарина на II циклусу студија за студенте стране 
држављане 

3.000,00 КМ 

7.  Преглед, оцјена и одбрана мастер рада 1.000,00 КМ 

ШКОЛАРИНЕ - III ЦИКЛУС СТУДИЈА  
8.  Школарина на III циклусу студија за редовне студенте 

за једну академску годину: 
- Пољопривредни факултет 
- Електротехнички факултет 

 
 

6.500,00 КМ* 
5.000,00 КМ* 

УПИСНИНЕ  

9.  
Обнова студијске године на I циклусу редовних и 
ванредних студија , без обзира на број неположених 
испита 

25% од цијене школарине из 
тачке 1. 

10.  
Обнова студијске године на II циклусу редовних и 
ванредних студија, без обзира на број неположених 
испита  

30% од цијене школарине из 
тачке 4. 

11.  
Обнова студијске године на III циклусу студија, без 
обзира на број неположених испита 

30% од цијене школарине из 
тачке 7. 



12.  
Промјена статуса редовног студента у статус 
ванредног студента 

годишњи износ школарине за 
ванредни студиј дијели се са 
бројем предмета на школској 
години у којој студент мјења 

статус и тај износ се множи са 
бројем неположених испита 

13.  
Обнова апсолвентског стажа 
- упис семестра 
- по пренијетом испиту 

    
40,00 КМ  

     20,00 КМ 
14.  Административни трошкови уписа на I, II, III циклус 

студија -квалификациони испит 
70,00 KM 

15.  Административни трошкови уписа семестра 40,00 КМ 
16.  Накнада за пријављивање испита Не наплаћује се 

17.  Накнада за четврти и сваки наредни излазак на испит 20,00 КМ 

18.  Накнада за полагање испита пред комисијом 30,00 КМ 

19.  Пријава и одбрана дипломског рада Не наплаћује се 

20.  Накнада за материјалне трошкове првог уписа  20,00 КМ 
21.  Накнада за издавање дипломе и увјерења о 

дипломирању 
100,00 КМ 

22.  Накнада за издавање дупликата дипломе  50,00 КМ 
23.  Накнада за издавање дупликата индекса 10,00 КМ 

ЕКВИВАЛЕНЦИЈА И ПРИЗНАВАЊЕ  
24.  Еквиваленција раније стечених звања са новим 

звањима 
300,00 КМ 

25.  
Признавање стране високошколске исправе основног 
студија и студија првог циклуса 

700,00 КМ 

26.  Признавање стране високошколске исправе 
постдипломског студија и студија другог циклуса 

1.000,00 КМ 

ОСТАЛЕ НАКНАДЕ  

27.  Увјерење о положеним испитима и просјеку оцјена 
током студија (само за свршене студенте) 

30,00 КМ 

28.  Препис и признавање испита приликом преласка на 
други студијски програм Универзитета у Бањој Луци 

50,00 КМ 

29.  Накнада за сва остала увјерења која се издају на захтјев 
исписаних и свршених студената 

30,00 КМ 

30.  Исписница на захтјев студента 20,00 КМ 

31.  Препис наставног плана и програма 50,00 КМ 

 
 

* Према Одлуци Владе Републике Српске 
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