- УПРАВНИ ОДБОР На основу члана 62. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“
број: 73/10, 104/11, 84/12,108/13 и 44/15) и члана27. Статута Универзитета у Источном
Сарајеву, Управни одбор Универзитета у Источном Сарајеву на XXXI сједници одржаној
дана 23.09.2015. године, донио је:

ТРОШКОВНИК
за студенте Универзитета у Источном Сарајеву

I
Ред.
бр.

1.

2.

3.

НАКНАДЕ
Школарина за студенте стране држављане на I
циклусу студија

Школарина за студенте стране држављане на I
циклусу студија:
- Академија ликовних умјетности и Музичка
академија
Школарина на II циклусу студија за студенте
стране држављане

ЦИЈЕНА
1.500,00 КМ
( Школарина за студенте
из Црне Горе на I, II и III
циклусу студија једнака
је висини школарине као и
за студенте из БиХ.)

2.000,00 КМ

3.000,00 КМ

Школарина на III циклусу студија за студенте
стране држављане

3.000,00 КМ

5.

Школарина за интегрисани студиј

3.000,00 КМ

6.

Преглед, оцјена и одбрана мастер рада

4.

500,00 КМ

УПИСНИНЕ

7.

Обнова студијске године на I циклусу
редовних студија

8.

Обнова студијске године на II циклусу
редовних студија

9.

Обнова студијске године на I и II циклусу
ванредних студија

10.

Обнова студијске године на III циклусу студија,
без обзира на број неположених испита

11.

Обнова студијске године на I и II циклусу за
студенте стране држављане

Обнова апсолвентског стажа
12. - овјера семестра
- по пренијетом испиту
Накнада за овјеру семестра за студенте који су
13. из неоправданих разлога пропустили овјерити
семестар
14. Административни трошкови уписа на I, II, III
циклусстудија -квалификациони испит

Пропорционално броју
неположених испита.
Основица за обрачун
износ школарине за
годину коју студент
обнавља
30% од утврђене
цијене школарине
Накнада по једном
неположеном испиту
износи 60,00
КМ.Укупна накнада за
неположене испите
добија се множењем
броја неположених
испита висином
накнаде за један
неположени испит.
30% од утврђене
цијене школарине
Пропорционално броју
неположених испита.
Основница за обрачун је
утврђена висина
школарине за студенте
стране држављане
40,00 КМ
30,00 КМ





15. Административни трошкови уписа семестра

40,00 КМ
по семестру
60,00 КМ за
факултете
70,00 KM за
Медицински
факултет
70,00 КМ за
Музичку
академију и
Академију
ликовних
умјетности
42,00 КМ

16. Накнада за пријављивање испита
17. Накнада за пријаву испита у ванредним роковима

2,00 КМ
20,00 КМ

18. Накнада за четврти и сваки наредни излазак на
испит
19. Накнада за полагање испита пред комисијом

20,00 КМ

20. Пријава и одбраназавршног и дипломског рада
21. Накнада за материјалне трошкове првог уписа

100,00 КМ

22. Накнада за издавање дипломе и увјерења о
дипломирању
23. Накнада за издавање дупликата дипломе
24. Накнада за издавање дупликата индекса
ЕКВИВАЛЕНЦИЈА И ПРИЗНАВАЊЕ
25. Еквиваленција раније стечених звања са новим
звањима
Признавање стране високошколске исправе
26.
основног студија и студија првог циклуса
27. Признавање стране високошколске исправе
постдипломског студија и студија другог циклуса
28. Захтјев за еквиваленцију
29. Накнада за признавање испита са друге ВШУ

30.

31.
32.
33.
34.

ОСТАЛЕ НАКНАДЕ
Увјерење о положеним испитима и просјеку
оцјена током студија (само за свршене
студенте)
Препис и признавање испита приликом преласка
на други студијски програм
Накнада за сва остала увјерења која се издају на
захтјев исписаних и свршених студената
Потврда на захтјев грађана
Исписница на захтјев студента

35. Препис наставног плана и програма
36. Дупликат увјерења о дипломирању
37. Осигурање
38. Библиотека

30,00 КМ
20,00 КМ
100,00 КМ
50,00 КМ
25,00 КМ

300,00 КМ
500,00 КМ
500,00 КМ
30,00 КМ
5,00 КМ

30,00 КМ
50,00 КМ
30,00 КМ
30,00 КМ
20,00 КМ
30,00 КМ
15,00 КМ
Највише 10,00 КМ
5,00 КМ

39. Накнада за кориштење, штимовање и поправке
клавира и инструмената и кориштење
библиотеке на Музичкој академији
Студенти Смјера за клавир
Студенти свих осталих смјерова

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

II
Доношењем Трошковника за студенте Универзитета у Источном Сарајеву ван
снаге се ставља Правилник о накнадама које плаћају студенти првог циклуса студија на
Универзитету у Источном Сарајеву број: 01-УО-54-XXV/10 од дана 25.03.2010. године и
други акти донијети у вези са наведеним Правилником.

III
Овај Трошковник ступа на снагу даном објављивања на web страници
Универзитета и огласним таблама факултета/академија, од када ће се и примјењивати.

Број: 01-УО-II-160-31/15
Датум: 23.09.2015. године

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
проф. др Раде Иванковић

