
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ- ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА 
 
 
 
ШКОЛАРИНА 
 
а) редовни студиј 
Износ - 440 КМ (плаћање се може вршити у двије једнаке рате) 
 
Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања 
Рачун примаоца: 555-000-06053684-82 
 (Нове банке А.Д. Бања Лука) 
Сврха уплате:  школарина  
Врста уплате: 0-редовна уплата 
Врста прихода: 722512 
Општина: 002 
Буџетска организација: 0830004 
Позив на број: 0000000222 
  
б) ванредни  студиј 
Износ – 1.500 КМ (плаћање се може вршити у двије једнаке рате) 
 
Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања 
Рачун примаоца: 555-000-06053684-82 
 (Нове банке А.Д. Бања Лука) 
Сврха уплате:  школарина  
Врста уплате: 0-редовна уплата 
Врста прихода: 722512 
Општина: 002 
Буџетска организација: 0830004 
Позив на број: 0000000222 
 
 
УПИС СЕМЕСТРА  
 
Износ – 42 КМ 
 
Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања 
Рачун примаоца: 555-000-06053684-82 
 (Нове банке А.Д. Бања Лука) 
Сврха уплате: упис семестра 
Врста уплате:0-редовна уплата 
Врста прихода: 722512 
Општина: 002 
Буџетска организација: 0830004 
Позив на број: 0000000333 
  
 
  



УПИСНИ МАТЕРИЈАЛ 
 
Износ – 20 КМ  
 
Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања 
Рачун примаоца: 555-000-06053684-82 
 (Нове банке А.Д. Бања Лука) 
Сврха уплате:  уписни материјал 
Врста уплате:0-редовна уплата 
Врста прихода: 722512 
Општина: 002 
Буџетска организација: 0830004 
Позив на број: 0000000333 

 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ - ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА 
 
ШКОЛАРИНА 
 
а) редовни студиј 
Износ - 880 КМ (плаћање се може вршити у двије једнаке рате) 
 
Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања 
Рачун примаоца: 555-000-06053684-82 
 (Нове банке А.Д. Бања Лука) 
Сврха уплате:  школарина  
Врста уплате: 0-редовна уплата 
Врста прихода: 722534 
Општина: 002 
Буџетска организација: 0830004 
Позив на број: 0000000222 
  
б) ванредни  студиј 
Износ – 1.500 КМ (плаћање се може вршити у двије једнаке рате) 
 
Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања 
Рачун примаоца: 555-000-06053684-82 
 (Нове банке А.Д. Бања Лука) 
Сврха уплате:  школарина  
Врста уплате: 0-редовна уплата 
Врста прихода: 722534 
Општина: 002 
Буџетска организација: 0830004 
Позив на број: 0000000222 
 
 
  



УПИС СЕМЕСТРА  
 
Износ – 42 КМ 
 
Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања 
Рачун примаоца: 555-000-06053684-82 
 (Нове банке А.Д. Бања Лука) 
Сврха уплате: упис семестра 
Врста уплате:0-редовна уплата 
Врста прихода: 722534 
Општина: 002 
Буџетска организација: 0830004 
Позив на број: 0000000333 
  
 
УПИСНИ МАТЕРИЈАЛ 
 
Износ – 20 КМ  
 
Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања 
Рачун примаоца: 555-000-06053684-82 
 (Нове банке А.Д. Бања Лука) 
Сврха уплате:  уписни материјал 
Врста уплате:0-редовна уплата 
Врста прихода: 722534 
Општина: 002 
Буџетска организација: 0830004 
Позив на број: 0000000333 

 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЈА 
о висини школарине и категоријама студената  

које су осбођенe плаћања школарине 
 
 Одлуком Владе Републике Српске о висини школарине за редовне и ванредне студенте на 
студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским 
установама за академску 2018/2019. годину („Службену гласник Републике Српске“, број: 57/18), 
утврђена је висинa школарине за студенте који суфинансирају своје школовање и категоријама 
студената који су ослобађени плаћања школарине или дијела школарине, како слиједи: 
достављам вам информације о  
 

1.  ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ 

1. Први циклус 
- за редовне студенте 440 КМ  
- за ванредне студенте 1500 КМ  

 
 



2.  Плаћања школарине и обнове студијске године у случајевима када први пут обнавља 
поједину годину студија, ослобођени су редовни студенти: 
          
        - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС до навршених 26 година живота; 
        - дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије до навршених 26 година живота; 
        - инвалиди ВРС I-V категорије; 
        - са инвалидитетом; 
        -  без оба родитеља до навршених 26 година живота. 
 
           3. Плаћања 50%  од износа школарине и обнове студијске године у случајевима када 
први пут обнавља поједину годину студија ослобођени су редовни студенти: 
        - дјеца ратних војних инвалида ВРС III-VI категорије до навршених 26 година живота; 
        - из породица са два или више студента првог циклуса студија на јавним високошколским 

установама у Републици Српској, до навршених 26 година живота. 
 
 
                                                                                                                           ШЕФ 

Студентске службе 
 

                                                                                                       Мр Синиша Ракита  


