
 
 

На основу члана 62. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број: 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и члана 27. став 1. тачка 10. Статута Универзитета у Источном 

Сарајеву, а на Приједлог Сената Универзитета утврђеног Одлуком број: 01-С-401-XVI/16 од 

12.07.2016. године, Управни одбор Универзитета у Источном Сарајеву на XLVII сједници 

одржаној дана 13.07.2016. године, донио  је: 

         

Т Р О Ш К О В Н И К   

за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву  

за академску 2016/2017. годину 

 

 

I 

Утврђује се Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном 

Сарајеву за академску 2016/2017. годину, а како слиједи: 

 

 

ШКОЛАРИНA ЗА СТУДЕНТЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ  

 (изузев студената држављана Црне Горе) 

Р.бр. Врста накнаде Износ (КМ) 

1.  Школарина за све студијске програме I циклуса студија на свим ОЈ, 

изузев Медицинског факултета, Акедемије ликовних умјетности и 

Музичке академије 

 

 

1.500,00 

по години студија 

2.  Школарина за све студијске програме I циклуса студија на 

Медицинском факултету  за студијске програме Здравствена њега и 

Специјална едукација и рехабилитација, Акедемији ликовних 

умјетности и Музичкој академији 

- редован студиј 

 

 

 

2.000,00 

   по години студија 

3.  Школарина за све студијске програме II циклуса студија на свим ОЈ 

   
 

3.000,00 

по години студија 

4.  Школарина за све студијске програме III циклуса студија на свим ОЈ 

- редован студиј 
 

3.000,00 

по години студија 

5.  Школарина за интегрисани студиј на Медицинском факултету 3.000,00 

по години студија 

ШКОЛАРИНA ЗА СТУДЕНТЕ ДРЖАВЉАНЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

6.  Школарина за све студијске програме I циклуса студија на свим ОЈ, 

изузев Медицинског факултета, Акедемије ликовних умјетности и 

Музичке академије 

- редован студиј 

- ванредан студиј 

 

 

 

 

 

440,00 

1.500,00 

по години студија 



7.  Школарина за све студијске програме I циклуса студија на 

Медицинском факултету, Акедемији ликовних умјетности и Музичкој 

академији 

- редован студиј 

 

 

660,00 

по години студија 

8.  Школарина за све студијске програме II циклуса студија на свим ОЈ, 

изузев Акедемије ликовних умјетности и Музичке академије 

- редован студиј 

- ванредан студиј 

 

 

880,00 

1.500,00 

по години студија 

9.  Школарина за све студијске програме II циклуса студија на Акедемији 

ликовних умјетности и Музичкој академији 

- редован студиј 

 

 

1.500,00 

по години студија 

10.  Школарина за све студијске програме III циклуса студија на свим ОЈ 

- редован студиј 
 

3.000,00 

по години студија 

УПИСНИНЕ 

11.  Административни трошкови по једном семестру (за све студенте без 

обзира на ниво студија, статус и држављанство) 
 

40,00 

12.  Обнова студијске године на I циклусу студија за редовне студенте, 

укључујући и студенте држављане Црне Горе 

 Укупан износ 

накнаде добија се 

тако што се 50% 

износа школарине 

дијели бројем испита 

на студијској години 

коју студент обнавља 

и множи бројем 

неположених испита 

13.  Обнова студијске године на I циклусу студија за ванредне студенте, 

укључујући и студенте држављане Црне Горе 

Укупан износ 

накнаде добија се 

тако што се број 

неположених испита 

множи са износом од 

60,00 КМ као 

накнадом за један 

неположени испит  

14.  Обнова студијске године на II циклусу студија за редовне студенте, 

укључујући и студенте држављане Црне Горе 

30% од утврђеног 

износа школарине  

15.  Обнова студијске године на II циклусу студија за ванредне студенте, 

укључујући и студенте држављане Црне Горе 

Укупан износ 

накнаде добија се 

тако што се број 

неположених испита 

множи са износом од 

60,00 КМ као 

накнадом за један 

неположени испит 

16.  Обнова студијске године на III циклусу студија 30% од утврђеног 

износа школарине 

 

 

 



 

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

држављане, изузев држављана Црне Горе 

Укупан износ 

накнаде добија се 

тако што се укупан 

износ школарине 

дијели бројем испита 

на студијској години 

коју студент обнавља 

и множи бројем 

неположених испита 

18.  Обнова апсолвентског стажа , укључујући и студенте држављане Црне 

Горе 

 

 

 

 

-  

 

30,00 КМ по једном 

испиту (свака 

појединачна накнада 

се плаћа приликом 

пријаве испита) 

 

19.  Накнада за полагање квалификационог испита 

- на свим ОЈ изузев Медицинског факулктета, Аадемије ликовних 

умјетности и Музичке академије 

- Медицински факултет, Аадемија ликовних умјетности и 

Музичка академија 

 

 

60,00 

 

70,00 

20.  Обрасци за упис семестра  2,00 

21.  Образац пријаве испита 2,00 

22.  Накнада за пријаву испита у ванредним роковима 20,00 

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

24.  Накнада за полагање испита пред комисијом 30,00 

25.  Упис и овјера семестра по протеку рока 40,00 

26.  Пријава и одбрана завршног или  дипломског рада 100,00 

27.  Преглед, оцјена и одбрана мастер рада 500,00 

28.  Накнада за уписни материјал приликом првог уписа (индекс и уписни 

материјал) 
20,00 

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

30.  Накнада за издавање дупликата дипломе 50,00 

31.  Накнада за издавање дупликата увјерења о дипломирању 15,00 

32.  Накнада за издавање дупликата индекса 25,00 

ЕКВИВАЛЕНЦИЈА И ПРИЗНАВАЊЕ 

33.  Еквиваленција раније стечених звања са новим звањима 300,00 

34.  Признавање стране високошколске исправе основног студија и студија 

првог циклуса 
 

500,00 

35.  Признавање стране високошколске исправе постдипломског студија и 

студија другог циклуса 
 

500,00 

36.  Захтјев за еквиваленцију  30,00 

37.  Препис са друге ВШУ или препис на други студијски програм у оквиру 

ВШУ 
50,00 

38.  Накнада за признавање испита са друге ВШУ (по испиту) 5,00 

ОСТАЛЕ НАКНАДЕ 

39.  Увјерење о положеним испитима и просјеку оцјена оствареном током 

студија (само за свршене студенте)  
 

30,00 

40.  Накнада за сва остала увјерења која се издају на захтјев исписаних, 

свршених студената и студената који немају регулисан статус у текућој 
 

 



академској години 30,00 

41.  Потврда на захтјев трећих лица  30,00 

42.  Исписница на захтјев студента 20,00 

43.  Наставни план и програм студијског програма 30,00 

44.  Осигурање студента највише 10,00  

45.  Годишња чланарина за библиотеку (односи се на академску годину) 5,00 

СПЕЦИФИЧНЕ НАКНАДЕ 

46.  Накнада за кориштење, штимовање и поправке клавира и инструмената, 

те кориштење библиотеке на Музичкој академији 

- студенти Смјера за клавир 

- студенти свих осталих смјерова 

 

 

(по семестру) 105,00 

(по семестру)  50,00 

47.  Накнада за репро материјал и амортизацију опреме на  Академији 

ликовних умјетности  
 

100,00 

48.  Накнада која произилази из специфичности услова студирања на 

Медицинском факултету Фоча (накнада за кориштење и амортизацију 

лабораторијске опреме, издавање каталога клиничких вјештина, 

књижица и картона за практичну наставу) : 

Студенти студијског програма Медицина 

Студенти студијског програма Стоматологија 

Студенти студијског програма Здравствена њега 

Студенти студијског програма Специјална едукација и рехабилитација 

 

 

 
 
 
 

              25,00

   29,00

              28,00 

                         10,00 

 

II 
Накнаде из Трошковника означене редним бројем 18., 21., 22.,23., и 24. се кумулирају 

уколико постоји испуњеност услова за исто. 

 

III 

 Студенти држављани Републике Србије имају обавезе по овом Трошковнику као и 

студенти држављани Босне и Херцеговине. 

 

IV 

На обавезе студента Универзитета које се односе на текућу академску 2015/2016. годину 

примјењиваће се  Трошковник за студенте Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-УО-II-160-

31/15 од 23.09.2015. године и број: 01-УО-II-179-32/15 од 08.10.2015. године.  

 

V 

Даном ступања на снагу овог Трошковника престаје да важи Трошковник из претходне 

тачке. 

 

VI 

Овај Трошковник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на web страници 

Универзитета и примјењује се на обавезе студената за академску 2016/2017. годину. 

 

 

Број: 01-УО-II-106-47/16 

Датум: 13.07.2016. године 

             ПРЕДСЈЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

проф. др Ратко Ђуричић 


