
На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 
и 44/15) и Одлуке Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2082/16 од 29.09.2016. године о броју студената који се уписују у прву 
годину трећег  циклуса студија на јавне високошколске установе у академској  2016/2017. години и Одлуке Владе Републике Српске 
број 04/1-012-2-2399/16 од 10.11.2016. године о допунама Одлуке о броју студената који се уписују у прву годину трећег  циклуса 
студија на јавне високошколске установе у академској  2016/2017. години,  р  а  с  п  и  с  у  ј  е     с  е    

 

К О Н К У Р С 
за упис студената у прву годину трећег циклуса студија  

у академској 2016/2017. години на Универзитету у Бањој Луци 
 
 

1. УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ АДРЕСА Студијски програм Општи услови уписа 
III циклус Трошкови 

школарине на 
годишњем 

нивоу Б С СД В Укупно 

ЕКОНОМСКИ 
ФАКУЛТЕТ 

http://ef.unibl.org/ 

78000 Бања Лука,  
Мајке Југовића 4  

Тел: 051/430-010, 430-012 
Економија  

1. У прву годину студија трећег циклуса може се уписати лице које има 
завршен трогодишњи или четворогодишњи студиј I циклуса или основни 
додипломски студиј на акредитованим универзитетима у земљи и иностранству, и да 
је кандидат: 
− завршио једногодишњи или двогодишњи студиј II циклуса студија и стекао 

академско звање мастера економије (60 ECTS бодова) стечено 
на акредитованим универзитетима у земљи и иностранству на којима се изводи 
настава из научног поља економија и пословање, односно са укупно остварених 
300 ECTS бодова, те објављена два научна рада из одговарајуће економске научне 
области у научним часописима од националног и међународног значаја. 

− завршио двогодишњи постдипломски студиј према одредбама Закона о 
универзитету и ранијих законских рјешења прије усвајања Закона о високом 
образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10, 104/11, 84/12, 
108/13, 44/15 и 90/16), да има објављена два научна рада из одговарајуће економске 
научне области у научним часописима од националног и међународног значаја и да 
има научно звање магистра економских наука уз претходно спроведени поступак 
еквиваленције раније стеченог звања са новим звањима.  
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 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ 

 
http://etf.unibl.org/ 

78000 Бања Лука, 
Патре бр. 5 

Тел:051/221-820, 221-824 

Информационе-
комуникационе 
технологије 

У прву годину студија трећег циклуса може се уписати лице које има: 
1. завршене одговарајуће студије I и II циклуса или интегрисане студије, утврђене 

студијским програмом III циклуса студија, са најмање 300 ECTS, или завршене 
студије по ранијим прописима на Универзитету у Бањој Луци или другим 
високошколским установама, које нису засноване на ECTS правилима студирања, у 
складу са Правилником поступку вредновања раније стечених академских звања за 
потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци, 

2. просјек не мањи од осам на активностима кроз које је остварило 300 ECTS бодова 
или, уколико је просјечна оцјена мања од осам /8/, објављене научне радове, 

3. посебна знања, вјештине и способности потребне за одговарајући студијски програм 
III циклусa студија. 
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МАШИНСКИ 
ФАКУЛТЕТ 

 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ 
 

ТЕХНОЛОШКИ 
ФАКУЛТЕТ 

 
АРХИТЕКТОНСКО 

ГРАЂЕВИНСКO 
ГЕОДЕТСКИ 
ФАКУЛТЕТ 

78000 Бања Лука, 
Војводе Степе 

Степановића 71 
Тел: 051 433 000 Централа, 

051 433 030 Студентска 
служба 

masinstvobl@unibl.rs 
  

Комбиновани студијски 
програм „Обновљиви 

извори енергије и 
еколошко инжењерство“ 

У прву годину трећег циклуса студија може се уписати лице које има: 
− завршене одговарајуће студије првог и другог циклуса или интегрисане студије, 

утврђене студијским програмом трећег циклуса студија, са најмање 300 ECTS, или 
− академски степен магистра наука из одговарајуће научне области, утврђене 

студијским програмом трећег циклуса студија, или 
− лице коме је извршено вредновање високошколске исправе према  Правилнику о 

поступку вредновања раније стечених академских назива за потребе наставка 
школовања на Универзитету у Бањој Луци. 

Кандидати који су студирали прије увођења студија заснованог на болоњском систему 
преноса ECTS бодова или су ECTS бодове остварили на другим студијским групама или 
Универзитетима, прије или приликом конкурисања дужни су поднијети захтјев да им се 
изврши вредновање остварених резултата и додијели адекватан број ECTS бодова. 
Приликом вредновања ових студија комисија ће водити рачуна о трајању претходног 
студија, броју и структури предмета које је кандидат  слушао (положио) додјељујући: 

− максимално 300 ECTS бодова студију у трајању од десет семестара, 
− максимално (240+30) 270 ECTS бодова, што обухвата студиј од 8 семестара  и 

додатно вријеме планирано за израду дипломског рада, према Правилнику о 
поступку вредновања раније стечених академских назива за потребе наставка 
школовања на Универзитету у Бањој Луци.  

При томе се мора узети у обзир да програм претходног студирања 80% одговара 
садржају и обавезама које намеће студиј трећег циклуса, што такође утврђује наведена 
комисија.  
Кандидатима са:  

− стеченим звањем магистра наука по старом систему послиједипломских студија, 
признаје се 60 ECTS бодова  (према Правилнику о поступку еквиваленције раније 
стечених звања, поступку вредновања високошколских исправа и за потреба 
наставка школовања Универзитета у Бањој Луци, од јула, 2012, магистарска теза 
одбрањена по старом систему послиједипломских студија се вреднује са 60 ECTS 
бодова).  

Кандидату који је: 
− стекао звање магистра наука по раније важећим прописима, 
− уписао послиједипломски студиј или,  
− једном изгубио статус студента студија трећег циклуса, 

признају се положени појединачни испити уколико се програм студија или предмети 
подударају са садржајем који је предмет студија трећег циклуса, а што утврђује надлежна 
комисија.  
Приликом вредновања и рачунања припадајућег броја ECTS бодова за појединачне 
предмете, по правилу се додјељује 30 ECTS бодова за сваки семестар, распоређено на 
предмете и активности које су се одвијале у том семестру. По основу положених испита 
на магистарским или докторским студијима, признаје се максимално 18 ECTS бодова. 
Одбрањен магистарски рад се признаје са 30 ECTS бодова.  
Услов уписа је и да су кандидати у току студија остварили просјечну оцјену на првом и 
другом циклусу, као и магистарском студију, најмање осам (8).  
Страни држављани имају право уписа на студиј трећег циклуса под једнаким условима 
као држављани Босне и Херцеговине, уз претходну нострификацију дипломе раније 
завршеног циклуса студија. 
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ПОЉОПРИВРЕДНИ 
ФАКУЛТЕТ 

http://agrofabl.org/ 

78000 Бања Лука, 
Булевар војводе Петра 

Бојовића 1 А 
Тел: 051/312-572,  312-390 

Пољопривредне науке 

У прву годину студија трећег циклуса може се уписати лице које има: 
1. завршене одговарајуће студије првог и другог циклуса или интегрисане студије, 

одговарајућег студијског програма, са најмање 300 ECTS или академски степен 
магистра наука из одговарајуће научне области, утврђене студијским програмом 
трећег циклуса студија или извршено вредновање према Правилнику о поступку 
вредновања раније стечених академских звања за потребе наставка школовања на 
Универзитету у Бањој Луци, 

2. Магистар наука може бити уписан на II годину студија трећег циклуса, уз претходно 
признавање положених испита, а у складу са посебним условима које доноси Вијеће 
студијског програма. 
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ФАКУЛТЕТ 
ПОЛИТИЧКИХ 

НАУКА 
 

http://fpn.unibl.org/ 

78000 Бања Лука, 
Булевар војводе Петра 

Бојовића 1А 
Тел:051/304-001 

Докторски студиј 
друштвених наука за 
истраживачке области 
Социологија; 
Политикологија; 
Социјални рад и 
социјална политика; 
Студије медија 

У прву годину студија трећег циклуса може се уписати лице које има: 
1. завршен други циклус студија – мастер из области социологије, политикологије, 

међународних односа, социјалног рада, новинарства и комуникологије (300 ECTS); 
2. завршен други циклус студија из сродних области друштвених и хуманистичких 

наука (300 ECTS); 
3. завршене постдипломске (предболоњске) студије и стечено академско звање 

магистра из области социологије, политикологије, међународних односа, социјалног 
рада, новинарства и   комуникологије, као и других сродних области друштвених и 
хуманистичких наука, коме је извршено вредновање према Правилнику о поступку 
вредновања раније стечених академских назива за потребе наставка школовања на 
Универзитету у Бањој Луци. 

Критеријум за упис на Докторски студиј друштвених наука Факултета политичких наука 
Универзитета у Бањој Луци: 
1. просјечна оцјена на првом и другом циклусу академског студија најмање 8,5 (осам и 

по);  
2. дужина студирања на првом и другом циклусу академског студија;  
3. остварени научни и истраживачки резултати из истраживачке области на коју се 

кандидат/киња уписује (објављени научни радови, учешће на научним 
конференцијама, научно-истраживачки пројекти и сл.); 

4. кандидати/киње који немају завршен одговарајући студиј полажу диференцијални 
испит из истраживачке области на коју се уписују. 
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ШУМАРСКИ   
ФАКУЛТЕТ 

http://sf.unibl.org/ 

78000 Бања Лука, 
Војводе Степе 

Степановића 75 
Тел:051/464-628, 468-321 

Шумарство 

У прву годину трећег циклуса студија може се уписати лице које има: 
1. завршене одговарајуће студије првог и другог циклуса или интегрисане студије, 

утврђене студијским програмом трећег циклуса студија, са најмање 300 ECTS или  
2. академски степен магистра наука из одговарајуће научне области, утврђене 

студијским програмом трећег циклуса студија или 
3. коме је извршено вредновање према Правилнику о поступку вредновања раније 

стечених академских назива за потребе наставка школовања на Универзитету у 
Бањој Луци. 

0 5 0 0 5 3.000,00 КМ 

 
Б – буџет 
С – суфинансирање 
СД – страни држављани 
В – ванредни  

     
Детаљније информације везане за упис, као и информације о посебним условима, начину и терминима полагања пријемног 

испита, кандидати могу добити на факултетима Универзитета у Бањој Луци.  
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

http://fpn.unibl.org/

