- УПРАВНИ ОДБОР На основу члана 51. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник
Републике Српске“, број: 67/20) и члана 29. став 1. тачка 9. Статута Универзитета у Источном
Сарајеву, а на Приједлог Сената Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-146-XXXV/22
од 26.05.2022. године, Управни одбор Универзитета у Источном Сарајеву на 7. сједници,
одржаној електронским путем, у периоду од 06.06. до 07.06.2022. године, усвојио је
ТРОШКОВНИК
за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву
за академску 2022/2023. годину
I
Утврђује се Трошковник за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном
Сарајеву за академску 2022/2023. годину, а како слиједи:

1.
2.

2.1.

3.

УПИСНИНЕ
Административни трошкови по једном семестру (за све студенте без
обзира на ниво студија, статус и држављанство)
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).

Обнова студијске године на I циклусу студија за редовне студенте који
самофинансирају школовање и студенте држављане Црне Горе
(студенти уписани по важећем Закону о високом образовању)

Обнова студијске године на I циклусу студија за ванредне студенте,
укључујући и студенте држављане Црне Горе

40,00

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
Укупан износ
накнаде се добија
тако што се 50%
износа утврђене
школарине дијели са
бројем испита на
студијској години
коју студент обнавља
и множи бројем
неположених испита.
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.

4.1.

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

Обнова студијске године на II
циклусу студија за редовне студенте који самофинансирају школовање
и студенте држављане Црне Горе (студенти уписани по важећем Закону
о високом образовању)

Укупан износ
накнаде се добија
тако што се 50%
износа утврђене
школарине дијели са
укупним бројем
ЕЦТС бодова на
студијској години
коју студент обнавља
и добијени износ
множи бројем
пренесених ЕЦТС
бодова.
Укупан износ
накнаде добија се
тако што се број
неположених испита
множи са износом од
60,00 КМ као
накнадом за један
неположени испит
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

6.

Обнова студијске године на III циклусу студија

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

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
Накнада за полагање квалификационог испита на студијском програму
„Медицина на енглеском језику“
- за кандидате из Италије
- за кандидате из Азије
- за кандидате из региона

9.1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
27.1.

28.
28.1.

29.
30.
31.
32.

Обрасци за упис семестра
Образац пријаве испита
Накнада за пријаву испита у ванредним роковима
Накнада за четврти и сваки наредни излазак на испит
Накнада за полагање испита пред комисијом
Накнада за пријаву испита ван рока
Накнада за недостајући потпис приликом овјере семестра
Упис и/или овјера семестра по протеку рока
Пријава и одбрана завршног или дипломског рада
Преглед, оцјена и одбрана мастер рада
Пријава мастер теме по истеку рока
Накнада за уписни материјал приликом првог уписа (индекс и уписни
материјал)
Накнада за издавање дипломе и увјерења о дипломирању
Накнада за издавање дупликата дипломе
Накнада за издавање дупликата увјерења о дипломирању
Накнада за издавање дупликата индекса
Оцјена и јавна одбрана докторске дисертације докторанада трећег
циклуса студија
ЕКВИВАЛЕНЦИЈА И ПРИЗНАВАЊЕ
Еквиваленција раније стечених звања са новим звањима
Накнада за вредновање наставних предмета основних студија или првог
циклуса студија у складу са Европским системом преноса бодова ради
наставка школовања.
Признавање стране високошколске исправе основног студија и студија
првог циклуса
Накнада за вредновање наставних предмета постдипломских студија
или другог циклуса студија у складу са Европским системом преноса
бодова ради наставка школовања.
Признавање стране високошколске исправе постдипломског студија и
студија другог циклуса
Захтјев за еквиваленцију
Препис са друге ВШУ или препис на други студијски програм у оквиру
ВШУ
Накнада за признавање испита са друге ВШУ (по испиту)

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

60,00
70,00

600,00
250,00
250,00
2,00
2,00
20,00
20,00
30,00
30,00
50,00
40,00
100,00
500,00
50,00
20,00
100,00
50,00
15,00
25,00
1.200,00

500,00
300,00

500,00
300,00

500,00
30,00
50,00
10,00

33.

34.

35.

36.
37.

38.

ОСТАЛЕ НАКНАДЕ
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)
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)
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)
Увјерења за потребе међународних организација и удружења
Увјерење о положеном пријемном испиту у сврху наставка школовања у
иностранству
Накнада за сва остала увјерења (за свршене студенте, исписане студенте
и студенте који немају регулисан статус у текућој академској години)

39.

Потврда на захтјев трећих лица
Исписница на захтјев студента

40.

Исписница ради уписа на други студијски програм у оквиру
Универзитета

41.

Наставни план и програм студијског програма (у цјелини)

42.
43.
44.

Наставни план и програм по наставном предмету
Осигурање студента
Годишња чланарина за библиотеку (односи се на академску годину)
СПЕЦИФИЧНЕ НАКНАДЕ
Накнада за кориштење, штимовање и поправке клавира и инструмената,
те кориштење библиотеке на Музичкој академији
- студенти Смјера за клавир
- студенти свих осталих смјерова
Накнада за репро материјал и амортизацију опреме на Академији
ликовних умјетности
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

45.

46.
47.

48.
49.

30,00

50,00

100,00

80,00
150,00

30,00
30,00
150,00

20,00
100,00
5,00
највише 10,00
10,00

(по семестру) 105,00
(по семестру) 50,00
100,00

30,00
30,00
30,00
15,00

Дневник методичке праксе на Педагошком факултету у Бијељини
Студентски дневник за студентску праксу

II
Накнаде из Трошковника означене редним бројем 8, 11, 12, 13. и 14. се кумулирају
уколико постоји испуњеност услова за исто.
III
У случају исписа студента са студија, исти је у обавези да измири цјелокупан износ
школарине за академску годину, као и све друге трошкове по овом трошковнику настале до
исписа.

5,00
3,00

