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ОДЛУКА

О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ НА СТУДИЈСКИМ
ПРОГРАМИМА ПРВОГ И ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ЈАВНИМ

ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЗА АКАДЕМСКУ 2021/22. ГОДИНУ

("Сл. гласник РС", бр. 45/2021)

I

Овом одлуком утврђује се висина школарине у академској 2021/22. години за:

1) редовне студенте који суфинансирају своје школовање на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским
установама у Републици Српској, који су уписани у складу са раније важећим Законом o високом образовању ("Службени гласник Републике
Српске", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 и 40/20),

2) редовне студенте на студијским програмима првог и другог циклуса студија који обнављају годину у којој су финансирани из буџета
Републике Српске, који су уписани у складу са Законом o високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 67/20), те сходно
одредбама Закључка Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1362/20, од 14.5.2020. године, према којим су плаћања школарине из ове
одлуке ослобођени редовни студенти првог и другог циклуса студија који су први пут уписали прву годину првог и другог циклуса студија на
јавним високошколским установама у академској 2020/21. години.

II

Висина школарине за редовне студенте из тачке I подтачка 1) ове одлуке на студијским програмима првог циклуса студија одређује се у
сљедећим износима:

- за студијске програме на медицинским факултетима, студијске програме музичке умјетности, ликовне умјетности и драмске умјетности (осим
смјерова: анимирани филм; ФТВ и продукција) - 660 КМ,

- за студијске програме драмске умјетности - анимирани филм; ФТВ (режија, камера, монтажа) - 1.500 КМ,

- за студијски програм драмске умјетности - смјер продукције - 1.000 КМ,

- за све остале студијске програме - 440 КМ.

III

Висина школарине за редовне студенте из тачке I подтачка 1) ове одлуке на студијским програмима другог циклуса студија одређује се у
сљедећим износима:

- за студијске програме ликовне умјетности - 1.500 КМ,



6/25/2021 Štampanje

2/4

- за студијске програме музичке умјетности - 1.500 КМ,

- за студијске програме драмске умјетности - 3.000 КМ,

- за све остале студијске програме - 880 КМ.

IV

Висина школарине за редовне студенте из тачке I подтачка 2) ове одлуке на студијским програмима првог циклуса студија обрачунава се
пропорционално броју неположених испита, а основица за обрачун одређује се у сљедећим износима:

- за студијске програме на медицинским факултетима, студијске програме музичке умјетности, ликовне умјетности и драмске умјетности (осим
смјерова: анимирани филм; ФТВ и продукција) - 330 КМ,

- за студијске програме драмске умјетности - анимирани филм; ФТВ (режија, камера, монтажа) - 750 КМ,

- за студијски програм драмске умјетности - смјер продукције - 500 КМ,

- за све остале студијске програме - 220 КМ.

V

Висина школарине за редовне студенте из тачке I подтачка 2) ове одлуке на студијским програмима другог циклуса студија обрачунава се
пропорционално броју неположених испита, а основица за обрачун одређује се у сљедећим износима:

- за студијске програме ликовне умјетности - 750 КМ,

- за студијске програме музичке умјетности - 750 КМ,

- за студијске програме драмске умјетности - 1.500 КМ,

- за све остале студијске програме - 440 КМ.

VI

1) Плаћања школарине из т. II - V ове одлуке, као и плаћања износа који је утврђен као накнада за обнову године у случајевима када први пут
обнављају поједину годину студија, ослобођени су:

- студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,

- студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,

- студенти - инвалиди ВРС од I до V категорије,

- студенти са инвалидитетом и

- студенти - дјеца без оба родитеља.
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2) Управни одбор високошколске установе може донијети одлуку о ослобађању од плаћања школарине, а на терет властитих средстава,
највише пет студената из т. II - V ове одлуке, и то на оним студијским програмима на којима није одобрен упис студената на терет буџета
Републике Српске.

VII

1) Студенти из тачке VI подтачка 1. алинеје 1. и 2. ове одлуке ослобођени су од плаћања школарине до навршених 26 година живота, у складу
са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ("Службени
гласник Републике Српске", бр. 134/11, 9/12 и 40/12).

2) Студенти из тачке VI подтачка 1. алинеја 5. ове одлуке ослобођени су од плаћања школарине до навршених 26 година живота.

VIII

Студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије до навршених 26 година живота плаћају 50% од износа школарине
утврђеног у т. II - V ове одлуке, 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.

IX

Редовни студенти из породица са 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 школарине из тачке II ове одлуке, 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.

X

1) Уписнине за редовне студенте на свим студијским програмима првог и другог циклуса студија утврђује јавна високошколска установа, у
складу са Законом и општим актом високошколске установе.

2) Јавна високошколска установа дужна је објавити утврђену висину свих уписнина прије почетка академске 2021/22. године.

XI

Висину школарине и уписнине за самофинансирајуће студенте, ванредне студенте и студенте стране држављане утврђује надлежни орган
високошколске установе, те су их високошколске установе дужне објавити прије почетка академске 2021/22. године.

XII

Висину школарине и уписнине за све студенте трећег циклуса студија утврђује надлежни орган високошколске установе, те су их
високошколске установе дужне објавити прије почетка академске 2021/22. године.

XIII

За реализацију ове одлуке задужују се јавне високошколске установе у Републици Српској.

XIV
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".


