
Република Српска 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

Управни одбор 
 

Број: 03/04-3.1353-1/21 
Дана, 07.06.2021. године 
 
 На основу члана 123., став 1) тачка (10) Закона о високом образовању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 67/20) и члана 26. Статута Универзитета у Бањој Луци, 
Управни одбор Универзитета, на 62. сједници одржаној дана 07.06.2021. године,                  
д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Трошковника Универзитета у Бањој Луци 

за академску 2021/2022. годину 
 
I 

 Усваја се Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2021/2022. годину. 
 

II 
 Саставни дио ове Одлуке је Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 
2021/2022. годину. 

 
 III 

Чланице Универзитета у Бањој Луци могу, уз сагласност Управног одбора, 
донијети сопствене трошковнике за специфичне услуге које пружају студентима и трећим 
лицима, а које нису обухваћене овим Трошковником, с тим да су обавезни да их објаве на 
својој веб страници и огласној табли. 

 
IV 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на веб страници 
Универзитета у Бањој Луци.  

 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 

 Управни одбор је, на основу приједлога чланица Универзитета у Бањој Луци, а у 
циљу доношења јединственог трошковника за факултете и Академију умјетности 
Универзитета у Бањој Луци, објединио цијене свих услуга које Универзитет у Бањој Луци 
пружа студентима и трећим лицима, због чега је донесена Одлука као у диспозитиву.  
 

ПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

 
Проф. др Рајко Гњато с.р. 

Достављено:                                                                       
1. Чланицама Универзитета у Бањој Луци,                            
2. Проректору за наставу и студентска питања, 
3. Служби за стручне послове,                    
4. Финансијском директору, 
5. а/а. 
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Т Р О Ш К О В Н И К 
Универзитета у Бањој Луци за академску 2021/2022. годину 

 

 
 

Редни 
број НАКНАДЕ ИЗНОС У КМ

 
 
 

1. 

Школарина за самофинансирајуће студенте на I циклусу студија: 

1.1. Економски факултет 1200.00 
1.2. Медицински факултет 4000.00 
1.3. Технолошки факултет 

студијски програм Графичко инжењерство
1500.00 

1.4. Факултет безбједносних наука 1500.00 
1.5. Факултет политичких наука 1000.00 
1.6. Природно-математички факултет

студијски програм Техничко васпитање и информатика – дошколовавање 
наставника 

 
1000.00 

1.7. Остале чланице Универзитета у Бањој Луци 2000.00 

2. 

Школарина за ванредне студенте на I циклусу студија: 

2.1. Академија умјетности – сви студијски програми 2000.00
2.2. Факултет безбједносних наука (старе генерације студената) 440.00
2.3. Факултет физичког васпитања и спорта 
        студијски програм Спортске науке 

800.00 

2.4. Остале чланице Универзитета у Бањој Луци 1500.00

3. 

Школарина за студенте - стране држављане на I циклусу студија* 

3.1.  Академија умјетности 3000.00 
3.2. Медицински факултет, интегрисане студије медицине, стоматологије, 

фармације и денталне медицине 5000.00 

3.3. Остале чланице Универзитета у Бањој Луци 2000.00 

4. 

Школарина за самофинансирајуће студенте на II циклусу студија: 

4.1. Академија умјетности 
       студијски програм Музичка умјетност 2000.00 

4.2. Медицински факултет 1500.00 

4.3. Правни факултет 1500.00
4.4. Природно-математички факултет 

Студијски програм Географија, смјер Географски информациони системи 2000.00 

4.5. Факултет безбједносних наука 
Студијски програм Управљање безбједносним ризицима природних катастрофа 1500.00 

4.6. Факултет политичких наука 1500.00 

4.7. Филолошки факултет 1500.00 

4.8. Остале чланице Универзитета у Бањој Луци 1000.00 
 

5. 
Школарина за ванредне студенте на II циклусу студија: 

5.1. Академија умјетности 2000.00 

5.2. Остале чланице Универзитета у Бањој Луци 1500.00 

6. 
  Школарина за студенте - стране држављане на II циклусу студија*  
6.1. Све чланице Универзитета у Бањој Луци 3000.00
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7. 

Школарина за самофинансирајуће студенте на III циклусу студија: 

7.1. Медицински факултет 3500.00 
7.2. Остале чланице Универзитета у Бањој Луци 3000.00 

8. Школарина за ванредне студенте на III циклусу студија: 3500.00 

9. 
Школарина за студенте - стране држављане на III циклусу студија: 

9.1. Све чланице Универзитета у Бањој Луци 5000.00 

 
10. 

Преглед, оцјена и одбрана докторске дисертације 
(у складу са Законом о универзитету) 

У складу са 
трошковницима 

чланица 

11. Преглед, оцјена и одбрана мастер рада 500.00 

УПИСНИНЕ 

12. Обнова студијске године на I циклусу редовних студија за студенте уписане у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 73/10, 104/11, 
84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 26/19 и 40/20) 

 
 
 

12a 

Од плаћања обнове школарине, у случајевима када први пут обнављају поједину 
годину студија, ослобођени су: 

1. студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година 
живота, 

2. студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије, до 
навршених 26 година живота, 

3. студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије, 
4. студенти са инвалидитетом и 
5. студенти – дјеца без оба родитеља, до навршених 26 година живота. 

Пропорционално 
броју 

неположених 
испита. 

Основница за 
обрачун је 50% од 
утврђене цијене 

школарине 
 
 

12б 

Од утврђеног износа обнове школарине, у случајевима када први пут обнављају 
поједину годину студија, 50% плаћају слиједеће категорије студената: 

1. студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије до 
навршених 26 година живота. 

12 в 

Редовни студенти из породица два или више студената који студирају на првом циклусу студија на 
јавним високошколским установама у Републици Српској до навршених 26 година живота плаћају 50% 
од износа утврђене школарине, односно плаћају 50% од износа који је утврђен као накнада за обнову 
године у случајевима када студенти из ове категорије први пут обнављају поједину годину студија. 

 

13.   Обнова студијске године на II циклусу редовних студија за студенте уписане у складу са 
Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 73/10, 104/11, 
84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 26/19 и 40/20)

 
 
 

13а 

Од плаћања обнове школарине, у случајевима када први пут обнављају поједину 
годину студија, ослобођени су: 

1. студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година 
живота, 

2. студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије, до 
навршених 26 година живота, 

3. студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије, 
4. студенти са инвалидитетом и 
5. студенти – дјеца без оба родитеља, до навршених 26 година живота. 

30% од утврђене 
цијене школарине 

 

13б 

Од утврђеног износа обнове школарине, у случајевима када први пут обнављају 
поједину годину студија, 50% плаћају слиједеће категорије студената: 

1. студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије до 
навршених 26 година живота. 
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14. Обнова студијске године на I циклусу самофинансирајућих студената 

Пропорционално 
броју неположених 

испита. 
Основница за обрачун

је 50% од утврђене 
цијене школарине 

15. Обнова студијске године на II циклусу самофинансирајућих студената 
30% од утврђене 

цијене школарине 

16. 

 
 
 
 
 
Обнова студијске године на I и II циклусу ванредних студија 

Накнада по једном 
неположеном испиту 

износи 60,00 
КМ.Укупна накнада 

за неположене испите 
добија се множењем 
броја неположених 
испита са висином 
накнаде за један 

неположени испит 

17. Обнова студијске године на I и II циклусу за студенте стране држављане 

Пропорционално 
броју неположених 

испита. 
Основница за обрачун

је утврђена висина 
школарине за 

студенте стране 
држављане 

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

30% од утврђене 
цијене школарине 

 

19. 
Обнова апсолвентског стажа 

 

- овјера семестра 42,00 КМ
- по пренијетом испиту 20,00 КМ 

20. 
Административни трошкови уписа на I, II, III циклус студија - 
квалификациони испит 

70,00 KM 

21. Административни трошкови уписа семестра 42,00 КМ 

22.  Накнада за овјеру семестра за студенте који су из неоправданих разлога
пропустили овјерити семестар 

50,00 КM 

23. Накнада за пријављивање испита Не наплаћује се 

24. 
Накнада за четврти и сваки наредни излазак на испит (прва три изласка у 
свакој академској години су бесплатна) 

20,00 КМ 

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

26. Пријава и одбрана дипломског рада Не наплаћује се 
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27. Накнада за материјалне трошкове првог уписа 20,00 КМ 

28. Накнада за издавање дипломе и увјерења о дипломирању 100,00 КМ 

29. Накнада за издавање дупликата дипломе 50,00 КМ 

30. Накнада за издавање дупликата индекса 25,00 КМ 

 
ЕКВИВАЛЕНЦИЈА И ПРИЗНАВАЊЕ 

31. Еквиваленција раније стечених звања са новим звањима 300,00 КМ 

32. 
Признавање стране високошколске исправе основног студија и студија 
првог циклуса 

500,00 КМ 

33. Признавање стране високошколске исправе III циклуса студија 1.200,00 КМ 

34. 
Признавање стране високошколске исправе постдипломског студија и 
студија другог циклуса 

1.000,00 КМ 

35. Захтјев за еквиваленцију 30,00 КМ 

36. Накнада за признавање испита са друге ВШУ 
20,00 КМ по 

пренијетoм испиту 
 

37. 
Накнада  за  признавање  испита  положених   за  вријеме  периода  
размјене студената Универзитета на другим високошколским установама 

 
Не наплаћује се 

 
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ 

38. 
Увјерење о положеним испитима и просјеку оцјена током студија (само за 
свршене студенте) 

30,00 КМ 

39. 
Препис и признавање испита приликом преласка на други студијски 
програм Универзитета у Бањој Луци 

50,00 КМ 

40. 
Накнада за сва остала увјерења која се издају на захтјев исписаних и 
свршених студената 

30,00 КМ 

41. Потврда на захтјев грађана 30,00 КМ 

42. Исписница на захтјев студента 20,00 КМ 

43. Препис наставног плана и програма 30,00 КМ 

44. Дупликат увјерења о дипломирању 15,00 КМ 

45. 

Провјера вјеродостојности јавне исправе 
 

а) Уколико је подносилац физичко домаће 30,00 КМ

б) Уколико је подносилац захтјева домаће правно лице (осим уколико је 
подносилац захтјева ослобођен на основу посебног законског прописа) 

50,00 КМ 

в) Уколико је подносилац захтјева страно правно или физичко лице 200,00 КМ 
 * Категорија „страни држављани“ не односи се на студенте који су држављани Републике Србије 
 

Број: 03/04-3.1353-1-1/21 
Дана, 07.06.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 
УПРАВНОГ ОДБОРА 

 
Проф. др Рајко Гњато с.р. 


