
 
 

 
- УПРАВНИ ОДБОР -  

 
Број: 01-УО-III-114-45/21 
Датум: 04.06.2021. године                                                                       

 
На основу члана 51. став 1. тачка 8. Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 67/20) и члана 27. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, a 
разматрајући Одлуку Сената Универзитета број: 01-С-151-XVII/21 од 27.05.2021. године, Управни 
одбор Универзитета, на 45. сједници одржаној 04.06.2021. године, донио je 
 

О Д Л У К У 
 
I 

 Утврђује се висина школарине за студенте који самофинансирају своје школовање, за 
ванредне студенте и студенте стране држављане за академску 2021/2022. годину,  а како слиједи: 
 

Статус студента Износ 
ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ НА ПРВОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА  

Редовни студенти на првом циклусу студија студијских програма на 
факултетима Универзитета (изузев Медицинског факултета Фоча, Академије 
ликовних умјетности Требиње, Музичке академије Источно Сарајево и 
Технолошког факултета Зворник) који самофинансирају своје школовање 

1.000,00 КМ 

Редовни студенти на првом циклусу и студенти интегрисаних студија 
студијских програма Медицинског факултета Фоча који самофинансирају своје 
школовање 

2.000,00 КМ 

Редовни студенти на првом циклусу студија студијских програма Музичке 
академије Источно Сарајево који самофинансирају своје школовање  

1.500,00 КМ 

Редовни студенти на првом циклусу студија студијских програма Академије 
ликовних умјетности Требиње који самофинансирају своје школовање 

1.200,00 КМ 

Редовни студенти на првом циклусу студија који самофинансирају своје 
школовање интегрисаних студија медицине на енглеском језику 

6.000,00 КМ 

Редовни студенти на првом циклусу студија студијских програма Технолошког 
факултета Зворник који самофинансирају своје школовање 

800,00 КМ 

Ванредни студенти на првом циклусу студија студијских програма на 
факултетима/академијама Универзитета (изузев Медицинског факултета Фоча 
студијски програм - Здравствена њега и Економског факултета Пале) 

1.500,00 КМ 

Ванредни студенти на првом циклусу студија на студијском програму 
Здравствена њега Медицинског факултета Фоча  

1.800,00 КМ 

Ванредни студенти на првом циклусу студија студијских програма Економског 
факултета Пале 

880,00 КМ 

ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ НА ДРУГОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА  
Редовни студенти на другом циклусу студија студијских програма на 
факултетима/академијама Универзитета који самофинансирају своје школовање 
(изузев Технолошког факултета Зворник, Факултета за физичко васпитање и 
спорт Пале и Православног богословског факултета Фоча) 

1.500,00 КМ 

Редовни студенти на другом циклусу студија студијских програма на 
Технолошком факултету Зворник који финансирају своје школовање 

1.100,00 КМ 



Редовни студенти на другом циклусу студија студијских програма на Факултету 
за физичко васпитање и спорт Пале који финансирају своје школовање 

1.000,00 КМ 

Редовни студенти на другом циклусу студија студијских програма на 
Православном богословском факултету Фоча који финансирају своје 
школовање 

1.000,00 КМ 

Ванредни студенти на другом циклусу студија студијских програма на 
факултетима Универзитета (изузев Музичке академије Источно Сарајево) 

1.500,00 КМ 

Ванредни студенти на другом циклусу студија студијских програма на 
Музичкој академији Источно Сарајево 

2.000,00 КМ 

ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ НА ПРВОМ И 
ДРУГОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА 

(изузев држављана Републике Србије и Републике Црне Горе) 

 

Студенти на првом и другом циклусу студија студијских програма на 
факултетима Универзитета (изузев Музичке академије Источно Сарајево, 
Академије ликовних умјетности Требиње, Факултета за физичко васпитање и 
спорт Пале, Медицинског факултета Фоча, Технолошки факултет Зворник и 
Православни богословски факултет Фоча) 

2.000,00 КМ 

Студенти на првом и другом циклусу студијских програма Музичке академије 
Источно Сарајево 

2.500,00КМ 

Студенти на првом и другом циклусу студијских програма Академије ликовних 
умјетности Требиње 

3.000,00 КМ 

Студенти на првом и другом циклусу студијских програма Факултета за 
физичко васпитање и спорт Пале 

1.500,00 КМ 

Студенти на првом циклусу студија, другом циклусу студија и интегрисаних 
студија студијских програма Медицинског факултета Фоча 

3.000,00 КМ 

Студенти страни држављани интегрисаних студија студијског програма 
Медицина на енглеском језику 

6.000,00 КМ 

Студенти на првом циклусу студијских програма Технолошког факултета 
Зворник 

1.500,00 КМ 

Студенти на другом циклусу студијских програма Технолошког факултета 
Зворник 

2.500,00 КМ 

Студенти на првом и другом циклусу студијских програма Православног 
богословског факултета Фоча 

1.500,00 КМ 

ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ НА ТРЕЋЕМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА  
Студенти на трећем циклусу студија студијских програма на факултетима 
Универзитета  

3.000,00 КМ 

 
II  

Утврђује се висина за студенте на првом и другом циклусу – држављане Републике Црне 
Горе за академску 2021/2022. годину,  а како слиједи: 
 

ШКОЛАРИНА ЗА СТУДЕНТЕ НА ПРВОМ И ДРУГОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА 
 

 ДРЖАВЉАНЕ ЦРНЕ ГОРЕ 
1. Школарина за све студијске програме на I циклусу студија на свим 

чланицама Универзитета (изузев Медицинског факултета Фоча, Музичке 
академије Источно Сарајево и Академије ликовних умјетности Требиње) 
- редован студиј 
- ванредни студиј 

 
 
 
 

440,00 КМ 
1.500,00 КМ 

2. Школарина за све студијске програме на I циклусу студија на 
Медицинском факултету Фоча, Академији ликовних умјетности Требиње 
и Музичкој академији Источно Сарајево 
- редован студиј 

 
 
 

660,00 КМ 
3. Школарина за све студијске програме на II циклусу студија на свим  
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