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УПИС ВИШИХ ГОДИНА СТУДИЈА ОБНОВА СТУДИЈСКЕ 

ГОДИНЕ- I ЦИКЛУС  

 

 
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ о висини школарине и начину обрачуна висине школарине за обнову 

студијске године у академској 2021/2022. години 

 

 

 

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ 

 

 

1.  Редовни суфинансирајући студенти   

     - 440 КМ 

 

2. Редовни самофинансирајући студенти 

    -1200 КМ 

 

3. Ванредни студенти  

   -1500 КМ 

 

4. Страни држављани 

   - 2000 КМ 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ УПИСА СЕМЕСТРА –плаћају сви студенти 

(буџет, суфинанисрајући, самофинансирајући, страни држављани, ванредни) 

     - 42 КМ 

 

 

 

ОБНОВА ГОДИНЕ 

 

Редовни студенти 

 Висина накнаде за обнову студијске године за суфинансирајуће студенте који 

студирају у складу са раније важећим Законом о високом образовању обрачунава се 

пропорцијално броју неположених испита, а основица за обрачун  је 50% од утврђене цијене  

школарине, односно 27, 5 КМ по неположеном испиту.  

        

 Студенти који су на буџету, а уписани су  у складу са важећим Законом о високом 

образовању (Сл. гласник 67/20)  уколико обнављају годину,  такође плаћају обнову 27.5 

КМ по неположеном испиту      

 

 Самофинансирајући студенти који обнављају годину  плаћају на име трошкова 

обнове године 75 КМ по неположеном испиту. 

 

Ванредни студенти 

 Обнова студијске године на првом циклус студија за  ванредне студенте износи 60 

КМ по неположеном испиту. 
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УПИС И ОБНОВА АПСОЛВЕНТСКОГ СТАЖА 

 

 

 Правилима студирања на првом и другом циклусу студија прописано је да статус 

студента апсолвента има онај студент који је уписао и одслушао све предмете предвиђене 

наставним планом за посљедњу годину студија. 

 Апсолвентски стаж на студијама I циклуса траје двије године од истека посљедње године 

студија. 

 

Студенти који прву пут уписују апсолвентски стаж плаћају административне трошкове 

уписа семестра у износу 42 КМ. 

 

Након истека прве године апсолвентског стажа, студент има право да једном обнови 

апсолвентски стаж.  

 

Студент који обнавља апсолвентски стаж плаћа трошкове семестра у износу од 42 КМ и 

обнове (20 КМ x број неположених испита). 

 

 

Студенти којима је истекао апсолвентски стаж, не уписују академску 2021/2022. годину, 

већ треба да се јаве у Студентску службу ради евиденције и овјере индекса без плаћања 

накнаде. 

 

Студенти којима је истекао апсолвентски стаж ће у терминима апсолвентских рокова 

полагати преостале испите, уз плаћање накнаде трошкова у износу од 20 КМ по испиту.  Доказ 

о уплати и попуњену испитну пријаву дужни су да доставе студентској служби седам дана 

прије испитног рока. 
 
 

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ- ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА 

 

 

 

ШКОЛАРИНА – редовни суфинансирајући студeнти 

 

Износ:                                    440 КМ (плаћање се може вршити у двије једнаке рате) 

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања 

Рачун примаоца: (уплатити на један од наведених рачуна ) 

                                                 555-000-0605-368-482 (Новa банкa АД Бања Лука) 

                                                 551-001-0000-907-076 („UniCredit bank“ АД Бања Лука) 

                                                 552-002-1845-828-485 („Addiko bank“ АД Бања Лука) 

                                                 571-010-0000-278-163 (Комерцијална банка АД Бања Лука)                                               

Сврха уплате: школарина 

Врста уплате: 0-редовна уплата 

Врста прихода: 722512 

Општина: 002 

Буџетска организација: 1250004 

Позив на број: 0000000222 
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ШКОЛАРИНА – самофинансирајући студенти 

 

Износ:                                     1.200 КМ (плаћање се може вршити у шест једнаких рата) 

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања 

Рачун примаоца: (уплатити на један од наведених рачуна ) 

                                                 555-000-0605-368-482 (Новa банкa АД Бања Лука) 

                                                 551-001-0000-907-076 („UniCredit bank“ АД Бања Лука) 

                                                 552-002-1845-828-485 („Addiko bank“ АД Бања Лука) 

                                                 571-010-0000-278-163 (Комерцијална банка АД Бања Лука)                                               

Сврха уплате: школарина 

Врста уплате: 0-редовна уплата 

Врста прихода: 722512 

Општина: 002 

Буџетска организација: 1250004 

Позив на број: 0000000222 

 

 

ШКОЛАРИНА - ванредни студенти 

 

Износ:                                     1.500 КМ (плаћање се може вршити у шест једнаких рата) 

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања 

Рачун примаоца: (уплатити на један од наведених рачуна ) 

                                                 555-000-0605-368-482 (Новa банкa АД Бања Лука) 

                                                 551-001-0000-907-076 („UniCredit bank“ АД Бања Лука) 

                                                 552-002-1845-828-485 („Addiko bank“ АД Бања Лука) 

                                                 571-010-0000-278-163 (Комерцијална банка АД Бања Лука)                                               

Сврха уплате: школарина 

Врста уплате: 0-редовна уплата 

Врста прихода: 722512 

Општина: 002 

Буџетска организација: 1250004 

Позив на број: 0000000222 

 

ШКОЛАРИНА – страни држављани 

 

Износ:                                     2.000 КМ (плаћање се може вршити у пет једнаких рата) 

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања 

Рачун примаоца: (уплатити на један од наведених рачуна ) 

                                                 555-000-0605-368-482 (Новa банкa АД Бања Лука) 

                                                 551-001-0000-907-076 („UniCredit bank“ АД Бања Лука) 

                                                 552-002-1845-828-485 („Addiko bank“ АД Бања Лука) 

                                                 571-010-0000-278-163 (Комерцијална банка АД Бања Лука)                                               

Сврха уплате: школарина 

Врста уплате: 0-редовна уплата 

Врста прихода: 722512 

Општина: 002 

Буџетска организација: 1250004 

Позив на број: 0000000222 

 

 

 

 



5  

ОБНОВА СТУДИЈСКЕ ГОДИНЕ 

 

Износ: 

 – за редовне суфинансирајуће и студенте на буџету : 27,5 КМ  x број неположених                             

испита 

- за самофинансирајуће студенте: 75 КМ x број неположених  испита 

- за ванредне студенте: 60 КМ x број неположених испита 

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања 

Рачун примаоца: (уплатити на један од наведених рачуна ) 

                                                 555-000-0605-368-482 (Новa банкa АД Бања Лука) 

                                                 551-001-0000-907-076 („UniCredit bank“ АД Бања Лука) 

                                                 552-002-1845-828-485 („Addiko bank“ АД Бања Лука) 

                                                 571-010-0000-278-163 (Комерцијална банка АД Бања Лука)                                               

Сврха уплате: Обнова студијске године  

Врста уплате: 0-редовна уплата 

Врста прихода: 722512 

Општина: 002 

Буџетска организација: 1250004 

Позив на број: 0000000333 

 

 

ОБНОВА АПСОЛВЕНСТКОГ СТАЖА  

 

Износ                                      20 КМ x број неположених испита 

Рачун примаоца: (уплатити на један од наведених рачуна ) 

                                                 555-000-0605-368-482 (Новa банкa АД Бања Лука) 

                                                 551-001-0000-907-076 („UniCredit bank“ АД Бања Лука) 

                                                 552-002-1845-828-485 („Addiko bank“ АД Бања Лука) 

                                                 571-010-0000-278-163 (Комерцијална банка АД Бања Лука)                                               

Сврха уплате: обнова апсолвентског стажа  

Врста уплате: 0-редовна уплата 

Врста прихода: 722512 

Општина: 002 

Буџетска организација: 1250004 

Позив на број: 0000000333 

 

 

УПИС СЕМЕСТРА  

 

Износ:                                     42 КМ 

Прималац: Рачун посебних намјена за институције високог образовања 

Рачун примаоца: (уплатити на један од наведених рачуна ) 

                                                 555-000-0605-368-482 (Новa банкa АД Бања Лука) 

                                                 551-001-0000-907-076 („UniCredit bank“ АД Бања Лука) 

                                                 552-002-1845-828-485 („Addiko bank“ АД Бања Лука) 

                                                 571-010-0000-278-163 (Комерцијална банка АД Бања Лука)                                               

Сврха уплате:  упис семестра 

Врста уплате: 0-редовна уплата 

Врста прихода: 722512 

Општина: 002 

Буџетска организација: 1250004 

Позив на број: 0000000333 


