
                                                                       
 
                                                                                                                 

На основу члана 51. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 67/20) и члана 27. став 1. тачка 10. Статута Универзитета у Источном 
Сарајеву, а на Приједлог Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-152-XVII/21 од 
27.05.2021. године, Управни одбор Универзитета у Источном Сарајеву на 45. сједници 
одржаној дана 04.06.2021. године, усвојио је 
   

Т Р О Ш К О В Н И К   
за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву  

за академску 2021/2022. годину 
 
I 

Утврђује се Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном 
Сарајеву за академску 2021/2022. годину, а како слиједи: 
 

УПИСНИНЕ 
1.  Административни трошкови по једном семестру (за све студенте без 

обзира на ниво студија, статус и држављанство) 
 

40,00 
2.  Обнова студијске године на I циклусу студија за редовне студенте, 

укључујући и студенте држављане Црне Горе (студенти уписани у 
складу са ранијим Законом о високом образовању). 

 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 

3.  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  

4.  Обнова студијске године на II циклусу студија за редовне студенте, 
укључујући и студенте држављане Црне Горе(студенти уписани у 
складу са ранијим Законом о високом образовању). 

Укупан износ 
накнаде добија се 
тако што се 50% 
износа школарине 
дијели укупним 
бројем ЕЦТС бодова 
на студијској години 
коју студент обнавља 
и добијени износ се 
множи бројем 
пренесених ЕЦТС 
бодова 
 



5.  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 

6.  Обнова студијске године на III циклусу студија Укупан износ 
накнаде добија се 
тако што се 50% 
износа школарине 
дијели укупним 
бројем ЕЦТС бодова 
на студијској години 
коју студент обнавља 
и добијени износ се 
множи бројем 
пренесених ЕЦТС 
бодова 
 

7.  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 

8.  Обнова апсолвентског стажа  
 
 
 

 

30,00 КМ по једном 
испиту (свака 
појединачна накнада 
се плаћа приликом 
пријаве испита) 
 

9.  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 
10.  Обрасци за упис семестра  2,00 
11.  Образац пријаве испита 2,00 
12.  Накнада за пријаву испита у ванредним роковима 20,00 
13.  Накнада за четврти и сваки наредни излазак на испит 20,00 
14.  Накнада за полагање испита пред комисијом 30,00 
15.  Накнада за пријаву испита ван рока 30,00 
16.  Накнада за недостајући потпис приликом овјере семестра 50,00 
17.  Упис и/или овјера семестра по протеку рока 40,00 
18.  Пријава и одбрана завршног или  дипломског рада 100,00 
19.  Преглед, оцјена и одбрана мастер рада 500,00 
20.  Пријава мастер теме по истеку рока 50,00 
21.  Накнада за уписни материјал приликом првог уписа (индекс и уписни 

материјал) 
20,00 

22.  Накнада за издавање дипломе и увјерења о дипломирању 100,00 
23.  Накнада за издавање дупликата дипломе 50,00 
24.  Накнада за издавање дупликата увјерења о дипломирању 15,00 



25.  Накнада за издавање дупликата индекса 25,00 
 

26.  Оцјена и  јавна одбрана докторске дисертације докторанада трећег 
циклуса студија 

1.200,00 
 

ЕКВИВАЛЕНЦИЈА И ПРИЗНАВАЊЕ 
27.  Еквиваленција раније стечених звања са новим звањима 500,00 
28.  Признавање стране високошколске исправе основног студија и студија 

првог циклуса 
 

500,00 
29.  Признавање стране високошколске исправе постдипломског студија и 

студија другог циклуса 
 

500,00 
30.  Захтјев за еквиваленцију  30,00 
31.  Препис са друге ВШУ или препис на други студијски програм у оквиру 

ВШУ  
50,00 

32.  Накнада за признавање испита са друге ВШУ (по испиту) 10,00  
ОСТАЛЕ НАКНАДЕ 

33.  Увјерење о положеним испитима и просјеку оцјена оствареном током 
студија (за свршене студенте, исписане студенте и студенте који немају 
регулисан статус у текућој академској години)  

 
30,00  

34.  Увјерење о положеним испитима са просјеком оцјена и фондом часова 
за сваки наставни предмет  (П+АВ+ЛВ) (за свршене студенте, исписане 
студенте и студенте који немају регулисан статус у текућој академској 
години) 

 
50,00 

35.  Увјерење о положеним испитима са просјеком оцјена и фондом часова 
за сваки наставни предмет  (П+АВ+ЛВ) и кратким сажетцима у сврху 
нострификације дипломе у иностранству (за свршене студенте) 

100,00 

36.  Увјерења за потребе међународних организација и удружења 80,00 
37.  Увјерење о положеном пријемном испиту у сврху наставка школовања у 

иностранству   
 

150,00 
  

38. 
Накнада за сва остала увјерења (за свршене студенте, исписане студенте 
и студенте који немају регулисан статус у текућој академској години) 

 
 

30,00 
39. Потврда на захтјев трећих лица  30,00 

40. 

Исписница на захтјев студента 
 

150,00 

 
Исписница ради уписа на други студијски програм у оквиру 
Универзитета  

 
 
 

20,00 
41. 

 
42. 

Наставни план и програм студијског програма (у цјелини) 
 
Наставни план и програм по наставном предмету 

100,00 
 

5,00 
43. Осигурање студента највише 10,00  
44. Годишња чланарина за библиотеку (односи се на академску годину) 10,00  

СПЕЦИФИЧНЕ НАКНАДЕ 
45. 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 

46. Накнада за репро материјал и амортизацију опреме на  Академији 
ликовних умјетности  

 
100,00 



47. HaKHa,na KOja npOH3HJia.3H H3 cneumpwrnocTH ycnoBa cry,n:11paH>a Ha 
Me.n:HUHHCKOM q>aKyJITery <l>oqa (HaKHa,na 3a KOpHllITeH>e H aMOpTH3aUHjy 
na6opaTOp11jcKe onpeMe, HJ.n;aBaH>e KaTanora KJIHHWIKHX BJelllTHHa, 
KH>IDKHI.\a H KapTOHa 3a npaKTwrny HaCTaBy) 
Cry,n:eHTH cry,n:HjCKOr nporpaMa Me.n:Hl.\HHa 25,00 
Cry,n:eHTH cry,n:11jcKor nporpaMa CTOMaTonornja 29,00 
Cry,n:eHTH cry,n:11jcKor nporpaMa 3,n:paBCTBeHa H>era 28,00 
Cry,n:eHTH cry,n:11jcKor nporpaMa Cneu11janHa e,n:yKau11ja H pexa6HJIHTau11ja 10,00 

48. �HeBHHK MeTO.D:ffqKe npaKce Ha IIe,n:arolllKOM cpaKyJITeTy y oHjeJbHHH 

II 

HaKHa,n:e H3 TpolllKOBHHKa 03HaqeHe pe,n:HHM 6pojeM 8., 11., 12., 13. H 14. ce KYMYJIHpajy 
)'KOJIHKO IlOCTOJH HCnyH>eHOCT ycnoBa 3a HCTO. 

m 

y cnyqajy HCilHCa cry,n:eHTa ca cry,n:Hja, HCTH je y o6aBe3H ,n:a H3MHpH IrjenoKynaH H3HOC 
lllKOJiapHHe 3a aKa,n:eMCKY ro,n:i;rny, Kao H CBe ,n:pyre TpOlllKOBe no OBOM TPOlllKOBHHKY HaCTaJie ,no 
HCilHCa. 

IV 

Ha o6aBe3e cry,n:eHTa YHHBep3ITTeTa, Koje ce o,n:Hoce Ha aKa,neMcKy 2020/2021. ro,n:Htty, 
npHMjeH>HBahe ce TpolllKOBHHK 3a HaKHa,ne KOje IlJlahajy cry,n:eHTH YHHBep3HTeTa y lfcTOqffOM 
CapajeBy 3a aKa,neMCKY 2020/2021. ro.n:Htty, 6poj Ol-YO-ill-93-1-33/20 o,n: 10.07.2020. ro,n:HHe. 

V 
�aHOM crynaH>a Ha CHary OBOr TpOlllKOBHHKa npecTaje ,n:a Ba.)KH TpOlllKOBHHK H3 npeTXO,n:He 

VI 
0Baj TpOlllKOBHHK CTyna Ha CHary Hape,n:Hor ,n:aHa o,n: ,n:aHa o6jaBJbI1BaH>a Ha HHTepHeT 

CTµaHHUH YHHBep3HTeTa H npHMjeH>yje ce Ha o6aBe3e cry,n:eHaTa 3a aKa,n:eMCKY 2021/2022. ro,n:Htty. 

lipoj: 01-Y0-III-116-1-45/21 

,ll;aryM: 04.06.2021. ro.r.uue 

5,00 
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