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На основу члана 18. став (1), (2) и (3) и 54. став (1) тачка 4) Закона о високом образовању 
(Службени гласник Републике Српске, брoj: 67/20), члана 34. став (1) тачка 4) и члана 87. 
Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци на 88. сједници, 
одржаној 12.12.2022. године, д о н о с и   
 
 

П Р А В И Л Н И К    
О ВАНРЕДНОМ СТУДИЈУ  

 
 

Члан 1.  
Овим Правилником се ближе уређује организација и извођење ванредног студија на 

Универзитету у Бањој Луци, начин уписа студената на ванредни студиј, вредновање рада 
ванредних студената као и сва остала релевантна питања значајна за извођење ванредног 
студија.  
  

Члан 2.  
Факултети/Академија умјетности у саставу Универзитета у Бањој Луци могу 

организовати ванредни студиј за студијске програме првог и другог циклуса који имају дозволу 
за извођење, у складу са овим Правилником и одредбама својих статута.  
  

Члан 3.  
Одлуку о организовању ванредног студија првог и другог циклуса доноси Сенат 

Универзитета у Бањој Луци на основу приједлога научно-наставног вијећа факултета, односно 
Умјетничко-научно-наставног вијећа Академије. 

  
Члан 4.  

(1) На приједлог научно-наставног вијећа факултета, односно Умјетничко-научно-наставно 
вијећа Академије, Сенат Универзитета утврђује приједлог броја студената за упис у прву 
годину студија. 

(2) На приједлог научно-наставног вијећа факултета, односно Умјетничко-научно-наставног 
вијећа Академије, Управни одбор утврђује висину школарине за упис у прву годину 
студија. 

 
Члан 5. 

(1) Право уписа на ванредни студиј имају лица која испуњавају критеријуме за упис утврђене 
Законом о високом образовању (у даљем тексту: Закон), Статутом Универзитета и 
статутима факултета/Академије. 

(2) Током студија студент има право на једну промјену статуса (из редовног у ванредни и 
обрнуто). 

(3) Редовни студент се може преписати на ванредни студиј када му, у складу са одредбама 
закона, престане статус редовног студента или на лични захтјев. 

(4) Ванредни студент може стећи статус редовног студента под сљедећим условима:  
1) да је студент положио све предмете предвиђене наставним планом и програмом до краја 

текуће академске године, и 
2) да током студија није обновио ниједну академску годину. 
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(5) Ванредни студенти немају право на смањење школарине или ослобађање од школарине 
под условима који су прописани за редовне студенте. 

 
Члан 6.  

(1) Избор кандидата за упис на ванредни студиј врши се на основу јавног конкурса који 
објављује Универзитет. 

(2) Кандидати полажу квалификациони испит према критеријумима који су дефинисани за 
редовне студенте.  

 
Члан 7.  

(1) Научно-наставни процес изводи се по семестрима и студијским годинама, а према 
захтјевима из студијског програма.  

(2) Ванредни студент може на завршном испиту да интегрално стекне 0-100 бодова.   
 

Члан 8.  
(1) Научно-наставно вијеће факултета, односно Умјетничко-научно-наставно вијеће 

Академије утврђује обим непосредног рада са ванредним студентима који не може бити 
мањи од 30% утврђених часова по семестру за све облике наставног рада (предавања, 
вјежбе, теренски рад, консултације и др). 

(2) Сви облици наставног рада за ванредне студенте изводе се ван редовног наставног процеса 
(у поподневним часовима, суботом, у данима одмора и др.).   

   
Члан 9. 

О присуству студената свим утврђеним облицима наставног рада води се одговарајућа 
евиденција.  

 
Члан 10.  

За ванредне студенте испити (завршне провјере знања) се организују у статутом 
прописаним испитним роковима, са распоредом који се објављује на почетку сваког семестра.  

 
Члан 11. 

За ванредне студенте факултети/Академија воде прописану документацију (матична 
књига, досије, индекс и др.) са назнаком о ванредном студију.  
  

Члан 12. 
(1) На сва питања која нису регулисана овим Правилником примјењиваће се одговарајуће 

одредбе Правила студирања на I и II циклусу академских студија Универзитета у Бањој 
Луци. 

(2) Факултети/Академија умјетности ће све оно што је специфично за студијске програме за 
које су матични, а што није регулисано овим Правилником и Правилима студирања на I и 
II циклусу академских студија Универзитета у Бањој Луци, регулисати својим Правилима 
студирања на I и II циклусу академских студија. 

 
Члан 13. 

  Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о ванредном 
студију Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.1867-58/12  од 11.07.2012. године. 
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Члан 14. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на веб страници 

Универзитета у Бањој Луци.  
  
  

 
                                                        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА  
 Број: 02/04-3.2657-3/22                                            Р Е К Т О Р  
Датум: 22.12.2022. године                      
                                                          Проф. др Радослав Гајанин, с.р. 
 


