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На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и Одлуке 
Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-894/15 од 06.05.2015. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса 
студија на јавне високошколске установе у академској  2015/2016. години,  р  а  с  п  и  с  у  ј  е     с  е    

 
К О Н К У Р С 

за упис студената у прву годину првог циклуса студија  
у академској 2015/2016. години на јавним високошколским установама 

  
1.    УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

Организациона јединица Контакт информације Студијски програм 
I циклус 

Буџет Суфинансирање Страни 
држављани Ванредни Укупно 

АКАДЕМИЈА ЛИКОВНИХ 
УМЈЕТНОСТИ ТРЕБИЊЕ 

 

http://www.alutb.com/ 

89101 Требиње,  
Степе Степановића бб 

Тел:059/270-310,059/240–021 
Ликовна умјетност 5 10 5 0 20 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ  
ИСТОЧНО САРАЈЕВО  

 
http://www.etf.unssa.rs.ba/ 

71126 Лукавица,  
Источно Сарајево 
Вука Караџића 30                                                                                   

Тел. и факс: 057/342–788 

Аутоматика и електроника 35 12 3 0 
150 Електроенергетика 35 12 3 0 

Рачунарство и информатика 25 22 3 0 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ  

БРЧКО 
 

http://www.efbrcko.rs.ba/ 

76100 Брчко 
Студентска бр. 11 

Тел: 049/ 234-890, 234-891  
факс: 234-942 

Економија 25 55 10 10 100 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ 
 

http://www.ekofis.org/ 

71420 Пале, 
Алексе Шантића 3 

Тел: 057/226-651, 226-187,  
226-188, факс: 057/223-948 

Економија 30 70 10 10 
180 

Туризам и хотелијерство 20 30 5 5 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ  
ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО 

 
http://www.ues.rs.ba/cir/masinski-fakultet 

71126 Лукавица, 
 Источно Сарајево  
Вука Караџића 30  
Тел: 057/ 340–847 

Машинство 90 15 5 0 
130 

Механичка технологија обраде дрвета 15 5 0 0 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ФОЧА 
 

http://www.ues.rs.ba/lat/medicinski-fakultet 

73300 Фоча, 
Студентска 5 

Тел: 058/216-200, 210-420, 
210-007, 220-470 

Медицина 40 20 5 0 

155 Стоматологија 15 15 5 0 
Здравствена њега 10 10 5 0 
Специјална едукација и рехабилитација 15 10 5 0 

МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА  
ИСТОЧНО САРАЈЕВО 

  

http://www.muzickaakademija.net/ 

71126 Лукавица,  
Источно Сарајево  
Вука Караџића 30  
Тел: 057/342-125 

Вокално-инструментални 

Соло пјевање 0 3 1 0 

53 

Хармоника 0 6 2 0 
Клавир 0 4 0 0 
Виолина 0 2 0 0 
Виола 0 2 0 0 
Флаута 0 1 1 0 
Гитара 0 2 1 0 

Музичко- педагошко- теоријски 
Општа музичка педагогија 0 18 2 0 
Црквена музика и појање 0 7 1 0 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ 
 

http://www.pravnifis.com/rs.html 

71420 Пале,  
Алексе Шантића 3 

Тел: 057/226-609, 227-138 
Право 

Пале (Предаја докумената и пријемни испит у Палама) 30 90 5 10 

310 
Бијељина (Предаја докумената и пријемни испит у 

Бијељини) 30 90 0 10 
Сребреница (Предаја докумената и пријемни испит у 

Сребреници) 20 20 0 5 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ  
ИСТОЧНО САРАЈЕВО 

 
http://www.pof.unssa.rs.ba/ 

71126 Лукавица,  
Источно Сарајево  
Вука Караџића 30  

Тел: 057/342-701, 340-401 

Пољопривреда Одјељење Бијељина  25 75 2 5 

216 Одјељење Источно Сарајево 25 25 2 5 

Шумарство Предаја докумената и пријемни испит у Власеници 20 30 2 0 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ БИЈЕЉИНА 
 

http://www.pfb.unssa.rs.ba/ 

76300 Бијељина, 
Семберских ратара бб 

 Тел: 055/415-400 

Разредна настава 30 70 0 10 
270 

 
Предшколско образовање 30 50 0 10 
Техничко образовање и информатика 30 30 0 10 

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ 
 

http://www.stfdoboj.net 

74000 Добој,  
Војводе Мишића 52 

Тел. 053/205-901, 205-900 
Саобраћај 50 150 5 15 220 

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ЗВОРНИК 
 

http://www.tfzv.org/ 

75400 Зворник,  
Каракај бб  

Тел: 056/260-190, 261-072 

Хемијско инжењерство и технологија 60 40 5 0 
169 Хемија  15 15 2 0 

Биологија  15 15 2 0 
ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

И СПОРТА ПАЛЕ 
 

http://www.ffvis.rs.ba/ 

71420 Пале,   
Стамбулчић 1 

Тел: 057/223-861 

Физичко васпитање 0 35 15 25 
140 

Спорт 0 35 10 20 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 

МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ 
 

http://fpmtrebinje.com/wp/ 

89101 Требиње,  
Трг палих бораца 1 

Тел: 059/220-080, 220-412 

Индустријски менаџмент 15 10 2 0 
55 

Индустријско инжењерство за енергетику 15 10 3 0 

ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ 
БИЈЕЉИНА 

 

http://www.fpe.unssa.rs.ba/ 

76300 Бијељина, 
Семберских ратара бб 

Тел: 055/415-200 
Пословна економија 30 170 5 10 215 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ 
 

http://www.ffuis.edu.ba/ 

71420 Пале,  
Алексе Шантића 3                                                                             
Тел: 057/227-410 

 Факс: 057/223-479 

Историја 10 20 5 0 

545 

Филозофија 10 15 5 0 
Социологија 10 20 5 0 
Новинарство 0 30 5 10 
Педагогија 15 15 5 0 
Српски језик и књижевност 20 10 5 0 
Енглески језик и књижевност 10 20 5 0 
Математика и физика 30 20 5 0 
Математика и рачунарство 30 20 5 0 
Психологија 10 30 5 0 
Њемачки језик и књижевност 10 20 5 0 
Руски и српски језик и књижевност 20 10 5 0 
Географија  0 30 5 0 
Кинески и енглески језик и књижевност 20 10 5 0 

УКУПНО: 995 1561 202 170 2928 
 
 
 
2. ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ „СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ“ – ФОЧА 

Студијски програм Контакт информације Напомена:  
I циклус 

Буџет Суфинансирање Ванредни Укупно 

Општи смјер Велечево бр. 156, 73300 Фоча 
Тел. +387(0)58/220-060, 220-480  

Предаја докумената и пријемни испит је 
 у Фочи 

30 10 20 60 
Практични смјер 25 10 10 45 

У К У П Н О: 55 20 30 105 
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3.   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
3.1. Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и  

Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству. 
3.2. Кандидати који конкуришу на упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности. 
3.3. Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврђује се на основу:  

- општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и  
- резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.  
Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).  
На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова.  
По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.  

3.4. Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља Комисија за упис студената 
организационе јединице универзитета у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме универзитета.  

3.5. Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи.  
У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру 
склоности и способности.  

3.6. На Медицинском факултету у Фочи право уписа имају кандидати који остваре најмање по 50% тачних одговора из сваког теста појединачно и чија је просјечна оцјена из 
претходног образовања 3,0 и више. 

3.7. Уколико број примљених студената буде мањи од минимума утврђеног законским одредбама, наведеним студентима ће бити понуђен други одговарајући студијски програм. 
3.8. Кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два студијска програма који имају истовјетан квалификациони испит, с тим што ће се приликом пријављивања изјаснити који 

је први а који је други студијски програм. 
 
 

4.    КОНКУРСНИ РОКОВИ 
 

 Први уписни рок: 
(1)  пријављивање кандидата почиње 22.06.2015. а завршава 26.06.2015. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);  
(2) полагање пријемног испита обавиће се 29.06.2015. са почетком у 9,00 часова;  
(3)  објављивање резултата конкурса је 01.07.2015. године до 14,00 часова;  
(4)  упис примљених кандидата почиње 06.07.2015. године, а завршава се 10.07.2015.  године.  
 Други уписни рок организоваће организационе јединице високошколске установе које у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:  
(1) пријављивање кандидата почиње 24.08.2015. а завршава 28.08.2015. године;  
(2) полагање пријемног испита је 31.08.2015. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе; 
(3) објављивање резултата конкурса је до 02.09.2015. године до 14,00 часова;  
(4) упис примљених кандидата почиње 07.09.2015. године а завршава 11.09.2015. године.  
 
 
 
5.    ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
5.1.  Висина школарине за академску 2015/16. годину за редовне и ванредне студенте првог циклуса студија који суфинансирају своје школовање на јавним високошколским 
установама у Републици Српској утврђена je Одлуком Владе Републике Српске. 
5.2.  Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности износи 60,00 КМ за 
студијске програме организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву, осим на академијама Универзитета у Источном Сарајеву, гдје износи 70,00 КМ. 
Уплата  ће се вршити према одлуци управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити на организационим јединицама Универзитета.   
Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.  
5.3.  Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош). 
5.4.  Приликом уписа, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:  

(1) извод из матичне књиге рођених;  
(2) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;  
(3) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности, 
(4) љекарско увјерење за Медицински факултет Фоча, издато од стране студентске поликлинике Медицинског факултета у Фочи, и за Факултет физичког васпитања и  
     спорта Пале; 

5.5. Комисија за упис студената организационе јединице универзитета дужна је да централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на 
студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 часа након формирања ранг-листе. 

       Централна комисија за упис доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу универзитета.  
5.6. Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг-листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис. 

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на 
ранг-листи.  
Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење 
које ће поред налаза општег здравственог стања садржати и налаз психолога.  

5.7. Ранг-листа објављује се на огласној табли организационе јединице универзитета. 
5.8. Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора централној комисији за упис, у року од 48 часова од објављивања ранг-листе  

на огласној табли организационе јединице универзитета. 
  Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли организационе 

јединице универзитета.  
 

6. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

Ред. 
бр. Организациона 

јединица Адреса и телефон 
Студијски програм, излазни профил и врста пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности 

Студијски програм Звање које се стиче завршетком студијског 
програма Врста испита Напомена 

1. 
Електротехнички 
факултет Источно 

Сарајево 

71126 Лукавица, Вука 
Караџића 30,                                                                                    

Источно Сарајево, Тел. и 
факс: 057/342–788 

Аутоматика и електроника 
Дипломирани  инжењер електротехнике- 
240 ECTS 
- Аутоматика и електроника 

Математика 

 

Електроенергетика Дипломирани  инжењер електротехнике- - 
240 ECTS Електроенергетика 

Рачунарство и   информатика Дипломирани  инжењер електротехнике- 
240 ECTS Рачунарство и информатика 

2. 
Педагошки факултет 

Бијељина 
 

76300 Бијељина, Семберских 
ратара бб, 

Тел: 055/415-400 

Разредна настава Дипломирани  професор разредне наставе -
240 ECTS 

Провјера говорних, физичких и 
музичких способности 
(елиминаторно), српски језик и 
књижевност, тест из опште 
културе и информисаности. 

 

Предшколско образовање 
Дипломирани васпитач предшколске дјеце -
240 ECTS  

Техничко образовање  и 
информатика 

Дипломирани професор техничког 
образовања и информатике 180  ECTS Тест из математике и физике  

3. Академија ликовних 
умјетности Требиње 

89101 Требиње, 
Степе Степановића бб 

Тел: 059/ 270-310 
тел/факс: 059/240–021 

Ликовна умјетност 

Дипломирани ликовни умјетник - 240 ECTS 
Сликар  
Дипломирани ликовни умјетник - 240 ECTS 
Вајар  
Дипломирани ликовни умјетник -240 ECTS  
Графичар  
Дипломирани графички дизајнер - 240ECTS 
 

Тест опште и визуелне културе, 
цртање портрета по моделу, 
студија великог акта, сликање и 
слободна композиција и 
интервју са кандидатом 

- Пријемни испит траје 
3 дана 

- Понијети папир за 
цртање формата не 
мањег од А3, уљане 
боје, угљен за 
цртање, селотејп, 
гумица, оловку, 
темпере, акрил, 
пастел 

4. Економски факултет 
Пале 

71420 Пале, 
Источно Сарајево, Економија 

Дипломирани економиста – 240 ECTS  
Тест опште културе 

 



 3 

Алексе Шантића 3, 
Тел: 057/ 226-651, 226-187, 
226-188, факс: 057/223–948 

Туризам и хотелијерство 
Дипломирани економиста – 240 ECTS  
туризам и хотелијерство 
 

 Тест знања из основа економије 
 

5. Економски факултет 
Брчко 

76100 Брчко 
Студентска бр. 11 
Тел: 049/ 234-920, 

234–921 факс: 234 – 942 

Економија Дипломирани економиста  – 240 ECTS  
Математика, Социологија,  
Информатика и Економика 
предузећа 

 
Кандидат бира два 
предмета за 
полагање 

6. Машински факултет 
Источно Сарајево 

71126 Лукавица, Источно 
Сарајево, 

Вука Караџића 30, 
Тел: 057/ 340–847 

Машинство (са усмјерењима) 

Диплпмирани инжењер машинства - 240 
ECTS,  Производно машинство 
Дипломирани инжењер машинства - 240 
ECTS,  Енергетско   процесно машинство 
Дипломирани инжењер машинства - 240 
ECTS, Инжењерски дизајн производа 

Математика 

 

Механичка технологија обраде 
дрвета 

Дипломирани инжењер машинства - 240  
ECTS, Механичка технологија обраде дрвета Математика  

7. Медицински факултет 
Фоча 

73300 Фоча, 
Студентска 5, 

Тел: 058/216-200,  210–420, 
210-007, 220-470 

Медицина Доктор медицине - 360 ECTS Тест из биологије и хемије  Кандидати су дужни 
приложити љекарско 
увјерење студентске 
поликлинике 
Медицинског 
факултета у Фочи. 
Право уписа имају 
кандидати који на 
пријемном испиту 
остваре најмање по 50 
% тачних одговора из 
сваког теста 
појединачно и чија је 
просјечна оцјена из 
претходног образовања 
3,00 и више. 

Специјална едукација и 
рехабилитација 

Дипломирани професор специјалне 
едукације и рехабилитације -240   ECTS 

Тест из биологије, психологије и 
социологије 

Здравствена њега  Дипломирани медицинар здравствене његе - 
240  ECTS 

Тест из биологије, хемије и 
здравствене његе 

Стоматологија Доктор стоматологије -  360  ECTS Тест из хемије и биологије 

8. 
Пољопривредни 

факултет Источно 
Сарајево 

71126 Лукавица, Источно 
Сарајево, Вука Караџића 30, 
Тел: 057/ 342-701, 340–401 

 
 
Пољопривреда 
 

Дипломирани инжењер пољопривреде 240 
ECTS 
 

Хемија и Биологија 

Предаја докумената 
и пријемни испит у 
Источном Новом 
Сарајеву  
Предаја докумената 
и пријемни испит у 
Бијељини 

76300 Бијељина, Семберских 
ратара бб,Тел:055/250-122 

75440 Власеница,Светосавска 
бр.87 

Тел:056/736-408 
Шумарство (Власеница) 

Дипломирани инжењер шумарства 240 
ECTS Хемија и Биологија 

Предаја докумената 
и пријемни испит у 
Власеници 

9. Правни факултет Пале 

71420 Пале, Источно Сарајево, 
Алексе Шантића 3,Тел: 057/226-

609, 227–138 

Право 
 
 
Дипломирани правник - 240 ECTS 

Српски језик – писмена обрада 
задате теме 

Предаја докумената 
и пријемни испит у 
Палама 
Предаја докумената 
и пријемни испит у 
Бијељини 

76300 Бијељина Семберских 
ратара бб 

Тел: 055/211-390 Предаја докумената 
и пријемни испит у 
Сребреници 

75430 Сребреница Миливоја 
Мићића бб 

Тел: 056/490-390 

10. Технолошки факултет 
Зворник 

75400 Зворник, Каракај бб. Тел: 
056/260–190, 261-072 

Хемијско инжењерство и 
технологија 

Дипломирани инжењер хемијског 
инжењерства – 240 ECTS 
Дипломирани инжењер прехрамбеног 
инжењерства – 240 ECTS 

Математика или Хемија или 
Физика  
(по избору кандидата) 

 

Хемија Дипломирани професор хемије – 240 ECTS Хемија и Математика  

Биологија Дипломирани професор биологије – 240 
ECTS Биологија и Хемија  

11. Факултет пословне 
економије Бијељина 

76300 Бијељина, Семберских 
ратара б.б., 

Тел: 055/415-200 
Пословна економија 

Дипломирани економиста – 240 ECTS – 
Пословна информатика 
Дипломирани економиста – 240 ECTS – 
Финансије, банкарство и осигурање 
Дипломирани економиста – 240 ECTS – 
Спољна трговина, порези и царине 

Принципи  економије, 
Математика, Социологија, 
Економика предузећа, 
Статистика, Информатика 

Квалификациони 
 испит се полаже из 
два од шест 
наведених предмета 

12. Музичка академија 
Источно Сарајево 

71126 Лукавица, Источно 
Сарајево, Вука Караџића 30, 

Тел: 057/ 342-125 

Вокално инструментални 

дипломирани музички умјетник –– 240 
ECTS  Соло-пјевач,  
дипломирани музички умјетник –– 240 
ECTS Пијаниста,  
дипломирани музички умјетник –– 240 
ECTS Акордеониста,  
дипломирани музички умјетник –  240 ECTS 
Виолиниста,  
дипломирани музички умјетник –– 240 
ECTS Виолиста,  
дипломирани музички умјетник –– 240 
ECTS Флауитиста,  
дипломирани музички умјетник –– 240 
ECTS Гитариста 

Солфеђо (писмени и усмени) и 
Главни предмет 

 
 
 
 

Музико педагошко теоријски 

дипломирани  композитор – 240 ECTS 
дипломирани музички умјетник  – 240 
ECTS, Музички педагог  
дипломирани музички умјетник  – 240 ECTS  
Црквени музичар (педагог, појац и диригент 
црквеног хора)  

Смјер за ОМП : Солфеђо 
(писмени и усмени) , Хармонија 
са хармонском анализом, 
Клавирски практикум,  
Смјер за црквену музику и 
појање: Солфеђо – усмени, 
Клавирски практикум  

13. 
Факултет за 

производњу и 
менаџмент Требиње 

89101 Требиње, 
Степе Степановића бб, 

Тел: 059/240-654, 490-654 

Индустријски менаџмент Дипломирани инжењер индустријског 
инжењерства и менаџмента - 240 ECTS  Математика  

Индустријско инжењерство за 
енергетику 

Дипломирани инжењер индустријског 
инжењерства за енергетику - 240 ECTS Математика  

14. Факултет физичког 
васпитања и спорта Пале 

71420 Пале,  Источно Сарајево, 
Стамбулчић 1 

Тел: 057/223-861 

Физичко васпитање Дипломирани професор физичког васпитања 
-240  ECTS 

Провјера физичких способности 
и склоности по правилнику о 
упису студената у прву годину 
студија. 

 

Спорт 

Дипломирани тренер (дипл. тренер кошарке, 
дипломирани тренер одбојке, дипломирани 
тренер рукомета, дипломирани тренер 
фудбала, дипломирани тренер каратеа, 
дипломирани тренер џуда, дипломирани 
тренер алпског скијања, дипломирани 
тренер нордијског скијања и дипломирани 
тренер спортске рекреације , дипломирани 
тренер атлетике)   -180 ECTS 
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15. Саобраћајни факултет 
Добој 

74000 Добој, Војводе Мишића 
52,Тел. 065/098-027,  053/205-

901, 205-900, 
Саобраћај 

дипломирани инжењер саобраћаја - 240 
ECTS - Друмски и градски саобраћај, 
дипломирани инжењер саобраћаја - 240 
ECTS - Жељезнички саобраћај, 
дипломирани инжењер саобраћаја - 240 
ECTS - Телекомуникације и поштански 
саобраћај, 
дипломирани инжењер саобраћаја - 240 
ECTS - Телекомуникације, 
дипломирани инжењер саобраћаја - 240 
ECTS - Поштански саобраћај, 
дипломирани инжењер саобраћаја - 240 
ECTS - Логистика, 
дипломирани инжењер саобраћаја - 240 
ECTS - Саобраћајнице, 
дипломирани инжењер саобраћаја - 240 
ECTS - Информатика у саобраћају, 
дипломирани инжењер саобраћаја - 240 
ECTS - Ваздушни саобраћај, 
дипломирани инжењер саобраћаја - 240 
ECTS - Моторна возила. 

Математика 

 

 
16. 

Филозофски факултет 
Пале 

71420 Пале, 
Алексе Шантића 3                                                                             
Тел: 057/227-410 

Факс: 057/ 223-479 

Историја 
дипломирани професор историје – 240 ECTS Писмени испит из српског језика 

и усмени испит из историје 
(елиминаторан) 

 

Филозофија 
дипломирани професор филозофије – 240 
ECTS 

Тест опште културе 
(елиминаторан) и усмени испит 
из филозофије 

 

Социологија 
дипломирани социолог – 240 ECTS Тест опште информисаности 

(елиминаторан) и усмени испит 
из социологије 

 

Новинарство 
дипломирани новинар – 240 ECTS Писмени испит из српског језика 

и тест опште информисаности 
(елиминаторан) 

 

Педагогија 
дипломирани педагог – 240 ECTS Писмени испит из српског језика 

и тест знања из педагогије 
(елиминаторан) 

 

Српски језик и књижевност 
дипломирани професор српског језика и 
књижевности – 240 ECTS 

Тест из српског језика 
(елиминаторан) и тест из 
књижевности 

 

Енглески језик и књижевност 
дипломирани професор енглеског језика и 
књижевности – 240 ECTS 

Тест из српског језика и 
књижевности  и тест знања из 
енглеског језика (елиминаторан) 

 

Њемачки језик и књижевност 
дипломирани професор њемачког језика и 
књижевности – 240 ECTS  

Тест из српског језика и 
књижевности и тест знања из 
њемачког језика (елиминаторан) 

 

Руски и српски језик и 
књижевност 

Дипломирани професор руског и српског 
језика и књижевности-240 ECTS 

Тест из српског језика 
(елиминаторан) и тест из 
књижевности 

 

Математика и физика и  
Математика и рачунарство 

дипломирани професор математике и 
физике – 240 ECTS  
дипломирани професор математике и 
рачунарства – 240 ECTS 

Писмени из математике 

 

Психологија 
дипломирани психолог – 240 ECTS Тест знања (елиминаторан), тест 

менталних способности и тест 
опште културе и интервју 

 

Кинески и енглески језик и 
књижевност 

дипломирани професор кинеског и 
енглеског језика и књижевности – 240 ECTS 

Тест из српског језика и 
књижевности  и тест знања из 
енглеског језика (елиминаторан) 

 

Географија 
Дипломирани  географ – 240  ECTS Писмени испит из српског језика 

и тест знања из географије 
(елиминаторни) 

 

     
 
 
 
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ „СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ“ ФОЧА 

Ред. 
бр. Назив Адреса и телефон 

Студијски програм, врста пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности 

Студијски програм 
Звање које се стиче 

завршетком 
студијског програма 

Врста испита Напомена 

1. Православни богословски 
факултет Фоча 

Велечево бр. 156, 73300 Фоча 
Тел. +387(0)58/220-060, 220-480 и 

ул.Кнеза Лазара бр.6, 74000 
Добој, тел.+387(0)66 764-450 

Општи  смјер Дипломирани 
теолог-240  ECTS 

Тест опште 
културе 

Предаја докумената и 
пријемни испит је у Фочи Практични смјер Дипломирани теолог 

- 180  ECTS 
Црквена умјетност  Дипломирани теолог 

црквене умјетности и 
сликарства - 240  
ECTS 

Предаја докумената и 
пријемни испит је у Добоју 

 
  

• Конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2015/2016. години на јавним високошколским 
установама Републике Српске биће расписан у септембру 2015. године  
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7.   ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ 
На основу члана 138. став 3. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 43. став 3. Закона о 
Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници одржаној 12.06. 2015. године, донијела је  

 

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

АКАДЕМСКУ 2015/16. ГОДИНУ 
 

I 
Овом одлуком, на приједлог министра просвјете и културе и јавних високошколских установа, утврђује се висина школарине у академској 2015/16. години, 

за редовне и ванредне студенте на студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија који суфинансирају своје школовање на јавним високошколским 
установама у Републици Српској.  

II 
Висина школарине за редовне студенте првог циклуса студија: 
1. за студијске програме на медицинским факултетима, студијске програме музичке умјетности, ликовне умјетности и драмске умјетности (осим смјерова: 

филмски, телевизијски,  продукција, анимирани филм) и комбинованог студијског  програма Очување и одржива употреба генетичких ресурса, износи 660 КМ, 
2. за студијски програм драмске умјетности – филмски и телевизијски смјер, и смјер анимираног филма, износи 1.500 КМ, 
3. за студијски програм драмске умјетности – смјер продукције, износи 1.000 КМ, 
4. за комбиновани студијски програм Очување и одржива употреба генетичких ресурса, износи 880 КМ, 
5. за све остале студијске програме износи 440 КМ. 

 
III 

Висина школарине за редовне студенте другог циклуса студија за све студијске програме  износи 880 КМ, осим у следећим случајевима: 
1.. за студијске програме ликовне умјетности износи 1.500 КМ, 
2. за студијске програме музичке умјетности износи 1.500 КМ, 
3. за студијске програме драмске умјетности износи 3.000 КМ, 
4. за студијски програм на енглеском језику – „International Master in Business and Administration“  на Економском факултету Универзитета у Бањалуци 

износи 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 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 донијети одлуку о ослобађању од плаћања школарине, највише пет студената на студијском програму, на 

терет властитих средстава. 
3) Одредба из подтачке 2) односи се само на оне студијске програме на којима није одобрен упис студената на терет буџета Репубике 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. 

IX 
Редовни студенти из породица са два или више студената 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. 
 

X 
За ванредне студенте за све студијске програме првог циклуса студија, осим студијске програме на Високој школи за туризам и хотелијерство у Требињу и 

Високој школи унутрашњих послова у Бањалуци, утврђује се висина школарине у износу од 1.500 КМ. 
За ванредне студенте на првом циклусу студија на Високој школи за туризам и хотелијерство у Требињу, утврђује се висина школарине у износу од 750 КМ. 

 За ванредне студенте на првом циклусу студија на Високој 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 драмске и музичке умјетности на Универзитету у 

Бањој Луци) износи 1.500 КМ, 
2. за ванредне студенте на студијским програмима на другом циклусу студија: 

‒ музичке умјетности на Универзитету у Бањој Луци износи 4.000 КМ, 
‒ драмске умјетности на Универзитету у Бањој Луци износи 3.000 КМ. 

 
XII 

1) Уписнине за редовне и ванредне студенте на свим студијским програмима првог,  другог и трећег циклуса студија 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 2015/16. године. 
XIII 

Висину школарине и уписнине за студенте стране држављане утврђује надлежни орган високошколске установе, те су их високошколске установе дужне 
објавити прије почетка академске 2015/16. године. 

 
XIV 

За реализацију ове одлуке задужују се јавне високошколске установе у Републици Српској. 
 

XV 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.  


