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На основу члана 138. став 3. Закона о високом образо-

вању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 73/10, 
104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и члана 43. став 3. Закона 
о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 78. 
сједници, одржаној 16.6.2016. године,  д o н о с и

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ 
СТУДЕНТЕ НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ПРВОГ, 
ДРУГОГ И ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ЈАВНИМ 
ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЗА АКАДЕМСКУ 

2016/17. ГОДИНУ

I
Овом одлуком утврђује се висина школарине у ака-

демској 2016/17. години за редовне и ванредне студенте 
на студијским програмима првог, другог и трећег циклуса 
студија који суфинансирају своје школовање на јавним ви-
сокошколским установама у Републици Српској.

II
Висина школарине за редовне студенте првог циклуса 

студија одређује се у сљедећим износима:
1. за студијске програме на медицинским факултетима, 

студијске програме музичке умјетности, ликовне умјетно-
сти и драмске умјетности (осим смјерова: филмски, телеви-
зијски, продукција, анимирани филм) - 660 КМ,

2. за студијски програм драмске умјетности - филмски 
и телевизијски смјер и смјер анимираног филма - 1.500 КМ,

3. за студијски програм драмске умјетности - смјер про-
дукције - 1.000 КМ,

4. за све остале студијске програме - 440 КМ.

III
Висина школарине за редовне студенте другог циклуса 

студија за све студијске програме износи 880 КМ, осим у 
сљедећим случајевима:

1. за студијске програме ликовне умјетности - 1.500 КМ,
2. за студијске програме музичке умјетности - 1.500 КМ,
3. за студијске програме драмске умјетности - 3.000 КМ,
4. за студијски програм на енглеском језику - 

“International Master in Business and Administration” на 
Економском факултету Универзитета у Бањалуци - 10.000 
КМ.

IV
Висина школарине за редовне студенте трећег циклуса 

студија за све студијске програме износи 3.000 КМ.

V
1) Плаћања школарине из т. II и III ове одлуке, као и 

плаћања износа који је утврђен као накнада за обнову годи-
не у случајевима када први пут обнављају поједину годину 
студија ослобођени су:

1. студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
2. студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II 

категорије,
3. студенти - инвалиди ВРС од I до V категорије,
4. студенти са инвалидитетом и
5. студенти - дјеца без оба родитеља.
2) Управни одбор високошколске установе може до-

нијети одлуку о ослобађању од плаћања школарине, а на 
терет властитих средстава, за највише пет студената, и то 
на оним студијским програмима на којима није одобрен 
упис студената на терет буџета Републике Српске.

VI
Студенти из тачке V подт. 1) и 2) ове одлуке ослобођени 

су од плаћања школарине до навршених 26 година живота, 
у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и 
породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 134/11, 9/12 и 40/12).

VII
Студенти из тачке V подтачка 5) ове одлуке ослобођени 

су од плаћања школарине до навршених 26 година живота.

VIII
Студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до 

VI категорије до навршених 26 година живота плаћају 50% 
од износа школарине утврђеног у т. II и III ове одлуке, од-
носно плаћају 50% од износа који је утврђен као накнада за 
обнову године у случајевима када студенти из ове катего-
рије први пут обнављају поједину годину студија.

IX
Редовни студенти из породица са два или више сту-

дената првог циклуса студија на јавним високошколским 
установама у Републици Српској до навршених 26 година 
живота плаћају 50% од износа школарине из т. II и III ове 
одлуке, односно плаћају 50% од износа који је утврђен као 
накнада за обнову године у случајевима када студенти из 
ове категорије први пут обнављају поједину годину студија.
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ПРИЛОГ 1.

 Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Бањалуци, 
приказан по организационим јединицама и студијским програмима

Р. бр. Организациона 
јединица Студијски програм

Редовни студиј
Ванред-
ни студиј

Укупно 
редовни 
и ванред-
ни студиј

Буџет Суфин. Страни 
држ. Укупно

Укупно по 
факулте-
тима

1. Академија 
умјетности

Музичка умјетност 17 37 1 55
118

0
120Ликовна умјетност 2 28 0 30 0

Драмска умјетност 7 24 2 33 2

2.
Архитектонско- 
грађевински 
факултет

Архитектура 10 30 5 45
135

0
135Грађевинарство 10 30 5 45 0

Геодезија 10 30 5 45 0

3. Економски 
факултет

Економија и пословно упра-
вљање 30 240 5 275 275 30 305

4. Електротехнички 
факултет

Рачунарство и информатика 60 60 2 122

246

0

246
Електроника и телекомуника-

ције 35 35 2 72 0

Електроенергетика и аутома-
тика 25 25 2 52 0

X
За ванредне студенте за све студијске програме првог 

циклуса студија, осим за студијске програме на Високој 
школи за туризам и хотелијерство у Требињу и Високој 
школи унутрашњих послова у Бањалуци, утврђује се виси-
на школарине у износу од 1.500 КМ.

За ванредне студенте на првом циклусу студија на Ви-
сокој школи за туризам и хотелијерство у Требињу утврђује 
се висина школарине у износу од 750 КМ.

За ванредне студенте на првом циклусу студија на Ви-
сокој школи унутрашњих послова у Бањалуци утврђује се 
висина школарине у износу од 440 КМ.

XI
Висина школарине за ванредне студенте за студијске 

програме на другом циклусу студија:
1. за ванредне студенте за све студијске програме на 

другом циклусу студија (осим студијских програма драм-
ске и музичке умјетности на Универзитету у Бањалуци) 
износи 1.500 КМ;

2. за ванредне студенте на студијским програмима на 
другом циклусу студија:

- музичке умјетности на Универзитету у Бањалуци 
износи 4.000 КМ,

- драмске умјетности на Универзитету у Бањалуци 
износи 3.000 КМ.

XII
1) Уписнине за редовне и ванредне студенте на свим 

студијским програмима првог, другог и трећег циклуса сту-
дија утврђује јавна високошколска установа, у складу са 
Законом и општим актом високошколске установе.

2) Јавна високошколска установа дужна је објавити 
утврђену висину свих уписнина прије почетка академске 
2016/17. године.

XIII
Висину школарине и уписнине за студенте стране држа-

вљане утврђује надлежни орган високошколске установе, 
те су их високошколске установе дужне објавити прије по-
четка академске 2016/17. године.

XIV
За реализацију ове одлуке задужују се јавне високо-

школске установе у Републици Српској.

XV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1304/16 Предсједница
16. јуна 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

926
На основу члана 113. став 1. тачка г) Закона о високом 

образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и члана 43. став 3. За-
кона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
78. сједници, одржаној 16.6.2016. године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
O ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О БРОЈУ РЕДОВНИХ И 
ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У 

ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ 
ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 

2016/17. ГОДИНИ НА ЈАВНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ 
УСТАНОВАМА

I
У Одлуци о броју редовних и ванредних студената који 

се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву 
годину другог циклуса студија у академској 2016/17. годи-
ни на јавним високошколским установама (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 39/16) у тачки II број: “6.595” 
замјењује се бројем: “6.695”.

II
У тачки III број: “3.331” замјењује се бројем: “3.431”, у 

подтачки 1) број: “3.099” замјењује се бројем: “3.219”, број: 
“801” замјењује се бројем: “861”, број: “2.149” замјењује 
се бројем: “2.194”, број: “149” замјењује се бројем “164”, у 
подтачки 2) број: “232” замјењује се бројем: “212”.

III
У тачки X Одлуке Прилог 1. замјењује се новим Прило-

гом 1, који је саставни дио ове одлуке.

IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1303/16 Предсједница
16. јуна 2016. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.


