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УПРАВНИ ОДБОР –

Број: 01- УО-69-LXI/13
Датум: 27.09.2013.
На основу члана 62. Закона о високом образовању („Службени
Службени гласник
Републике Српске“ број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 27. Статута Универзитета у
Источном Сарајеву
Сарајеву, а у вези са чланом 138. став 7. Закона о виском образовању и на
Приједлог Сената Универзитета број: 01-С-281-XXII/13 од 27.09.2013. године,
године Управни
одбор Универзитета на LXI сједници одржаној 27.09.2013. године
године, доноси
ОДЛУКУ
o висини уписнина
уписни за студенте првог и другог циклуса студија
Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2013/2014. годину
I
Накнада за административне трошкове полагања квалификационог испита за
упис у прву годину првог и другог циклуса студија свих студијских програма
Униврзитета, осим за студијске програме Музичке академије Источно Сарајево и
Академију ликовних умјетности Требиње, износи 60,00 КМ (словима:
(слов
шездесет
конвертибилних марака).
Накнада из претходног става за Музичку академију Источно Сарајево и
Академију ликовних умјетности Требиње износи 70,00 КМ (словима
словима: седамдесет
конвертибилних марака).
II
Накнада за неположене испите студената који обнављају годину на првом
циклусу студија утврђује се у износу од 30,00 КМ (словима: тридесет конвертибилних
марака) по једном неположеном испиту за све организационе јединице,
јединице осим за
Медицински факултет Фоча гдје је износ накнаде 20,00 КМ (словима:
(словима двадесет
конвертибилних марака
марака) по једном неположеном испиту.
Накнада по једном
ом неположеном испиту, коју плаћају студенти другог циклуса
студија на свим организационим једниницама, износи 60,00 КМ (словима:
(словима шездесет
конверетибилних марака).
Укупна накнада за неположене испите добија се множењем броја неположених
испита висином накнаде за један неположени испит.

Укупна накнада за неположене испите из претходног става не може бити већа
од износа школарине која је утврђена Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-0122-1209/13 од 13.06.2013. године.
Студенти који обнављају годину, укупну накнаду за све неположене испите
уплаћују при упису зимског семестра.
III
Студент који сноси трошкове студија као суфинансирајући студент првог
циклуса студија, стиче право да настави студије у оквиру одобреног броја који се
финансира из Буџета, ако је положио све испите из претходне године студија у коју је
уписан први пут.
IV
Aпсолвенти, након истека апсолвентског стажа (12 мјесеци након посљедње
године студија), имају право да полажу испите уз накнаду трошкова.
Трошкови из претходног става, за сваки излазак на испит, једнаки су накнади за
један неположени испит из ст. 1. и 2. тачке III ове Одлуке.
Накнаду за неположене испите апсолвенти који обнављају апсолвентски стаж,
плаћају током године, прије пријављивања испита.
Уплаћена накнада за пријаву испита не враћа се апсолвенту у случају
одустајања од полагања испита.
V
Накнада за комисијски
конвертибилних марака.

испит

износи

30,00

КМ

(словима:

тридесет

VI
Студенти Универзитета који излазе на испит четврти или већи број пута у току
једне академске године, обавезни су уплатити накнаду за излазак на испит у износу од
20,00 КМ (словима: двадесет конвертибилних марака).
Уколико студент из претходног става обнови студијску годину или пренесе
испит у наредну академску годину, број излазака на испит у новој академског години
рачуна се од почетка.
VII
Износ накнаде за признавање диплома за студенте који прелазе са других
факултета због наставка школовања утврђују својим актима организационе једнинице
за сваки студијски програм који се реализује на организационој јединици.

VIII
Накнада за пријављивање и одбрану дипломског рада на свим организационим
јединицама износи 100,00 КМ (словима: једнастотина конвертибилних марака).
IX
Накнада за трошкове штампања дипломе и трошкове промоције износи укупно
150,00 КМ (словима: једнастотинапедесет конвертибилних марака).
X
Накнада за упис семестра одређује се у износу од 40,00 КМ (словима: четрдесет
конвертибилних марка).
Накнаду из претходног става уплаћују сви студенти првог и другог циклуса
студија, без изузетка, укључујући и апсолвенте.
XI
Од плаћања трошкова накнаде за неположене испите у износу 100% су
ослобођени студенти до навршене 26. године живота ако су:
- дјеца погинулих и несталих бораца ВРС
- дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије и
- дјеца без оба родитеља.
Од плаћања трошкова накнаде за неположене испите 100% су ослобођени
студенти:
- инвалиди ВРС од I до V категорије и
- студенти са инвалидитетом.
Од плаћања трошкова накнаде за неположене испите у износу од 50%
ослобођени су студенти до навршене 26. године живота ако су: дјеца ратних војних
инвалида ВРС од III до VI категорије.
XII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:
- организационим јединицама
- у материјал за сједницу
- архиви

В.Д. ПРЕДСЈЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА
Проф. др Миладин Глигорић

