УПИС
СТАРИЈИХ ГОДИНА СТУДИЈА АКАДЕМСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ

(УПИС ПОЧИЊЕ 01.10.2018, ТРАЈЕ ДО 31.10.2018. ГОДИНЕ)
Важне напомене (важи за све студенте)
УПЛАТА ДУГОВАЊА: Прије уписа у наредну годину студија сви студенти дужни
су да измире своја дуговања из претходне године студија. Да би студентска служба
извршила упис, салдо на финансијкој картици студента мора бити нула.
ПОТВРДЕ О СТУДИРАЊУ: Сви студенти којима је потребна потврда о
студирању, захтјев за издавање потврде морају попунити заједно са уписним материјалом
и предати студентској служби.
УПИС И ОВЈЕРА СЕМЕСТРА ПО ПРОТЕКУ РОКА: Сви студенти који не изврше
упис у предвиђеном року дужни су уплатити додатних 40,00 КМ по семестру.

Упис наредне године студија
Наредну годину студија, школске 2018/19. године, редовни и ванредни студенти могу
уписати ако су:





Положили све испите из претходне године студија, или преносе највише 15 ECTS
бодова из уписане године студија, без обзира на то колико је предмета исказано бројем
бодова који се преносе, или са правом преноса највише два предмета, без обзира на то са
колико ЕЦТС бодова су исказани ти предмети (члан 20. Закона о измјенама и допунама
Закона о високом образовању, Службени гласник Републике Српске број 31/18).
Овјерили љетњи семестар академске 2017/2018. године,
Попунили уписне образце које ће добити у скриптарници,

Уплатили:

- 5 КМ на име чланарине за библиотеку за читаву школску годину,
- 16,00 КМ административну таксу Ректорату Универзитета,
- 24,00 КМ административну таксу Педагошком факултету,
- 3,00 KM административни трошкови и осигурање за читаву школску
годину.

Редовни студенти I циклуса који се уписују као суфинансирајући, осим горе наведеног, у
обавези су да:
Уплате:

- 55,00 KM (25%) школарине Ректорату Универзитета.
- 165,00 KM (75%) школарине Педагошком факултету.

Одлуком о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје школовање на
студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама
за академску 2018/19. год. („Службени гласник РС“ број 57/18) Влада Републике Српске
одредила је школарине у износу од:
- 440,00 КМ - за редовне студенте првог циклуса,
- 880,00 КМ - за редовне студенте другог циклуса.
Одлуком Управног одбора број 01-УО-III-68-7/18 од 11.06.2018. године утврђена је висина
школарине за студенте првог и другог циклуса студија који самофинансирају своје школовање,
ванредне студенте и студенте стране држављане:
-редовни студенти првог циклуса који самофинансирају своје школовање -1.000,00 КМ,
-ванредни студенти првог циклуса који самофинансирају своје школовање
– 1.500,00КМ;
-редовни студенти другог циклуса који самофинансирају своје школовање -1.500,00 КМ,

-ванредни студенти другог циклуса који самофинансирају своје школовање
– 1.500,00КМ;
-студенти страни држављани првог и другог циклуса студија, изузев држављана
Републике Србије и републике Црне Горе - 2.000,00КМ
Школарина за редовне суфинансирајуће студенте се плаћа у двије рате, прва приликом уписа
зимског семестра, а друга приликом уписа љетњег семестра.
Школарина за самофинансирајуће редовне и ванредне студенте се плаћа у три рате, прва
приликом уписа, друга до краја априла, а трећа до пријаве испита за јунски рок.

Упис обнове године
Накнада за неположене испите износи:
- редовни студенти који обнављају годину на првом циклусу студија плаћају обнову
пропорционално броју неположених испита. Основица за обрачун је 50% износа
школарине за годину коју студент обнавља;
- редовни студенти другог циклуса плаћају обнову у зависности од броја пренесених
ЕЦТС бодова, основица је 50% износа школарине/укупан број ЕЦТС бодова на години
коју студент обнавља и тако добијени износ множи се бројем ЕЦТС бодова које студент
преноси.
- ванредни студенти првог и другог циклуса приликом обнове плаћају накнаду по
једном неположеном испиту у износу од 60 КМ. Укупна накнада добија се множењем
броја неположених испита висином накнаде за један неположени испит
Студенти који обнављају годину, укупну накнаду за све неположене испите уплаћују при упису
зимског семестра.
Поновци који обнављају годину обавезни су да:
 Попуне уписне образце које ће добити у скриптарници,
Уплате:

- 5 КМ на име чланарине за библиотеку за читаву школску годину,
- 32,00 КМ административну таксу Ректорату Универзитета,
- 48,00 КМ административну таксу Педагошком факултет,
- 6,00 KM административни трошкови и осигурање за читаву школску годину.
- накнада за неположене испите.

Колизија
На основу Измјена и допуна закона о високом образовању број 01-2417/13 од 28.11.2013. год. у
случају да студент не испуни услове за упис наредне године студије, обнавља годину и има право да
прати наставу и полаже испите из наредне године студија до броја бодова које је остварио у
претходној години студија (колизија).

На основу Правилника о колизији број 01-680 од 20.11.2013. год. Педагошког факултета право
да упишу колизију, односно да прате наставу и полажу испите из наредне године студија, имају
студенти:
- који први пут обнављају одговарајућу годину студија, а положио је све испите из
претходне године студија,
- да имају овјерена оба семестра из те године студија,
- да су навели предмете које желе слушати, а који немају већи број ЕCTS бодова од
броја бодова које је студент остварио у претходној години.
Захтјев за колизију студенти предају у студентску службу до краја октобра 2015. год.

Упис апсолвената
На основу Закона о измјенама и допунама закона о високом образовању (број: 01-2417/13 од
28.11.2013. год.) апсолвентски стаж траје на:
- првом циклусу - двије године од истека посљедње године студија,
- другом циклусу - 12 мјесеци од истека посљедње године студија.
Студенти првог циклуса који су 2017/18 године уписали апсолвентски стаж морају доћи да
попуне уписни материјал и изврше уплату административних трошкова (семестара,
библиотеке,), али не морају да плаћају накнаду за неположене испите.
Студенти који уписују апсолвентски стаж обавезни су да:
 Попуне уписне образце које ће добити у скриптарници,
 Имају овјерен љетњи семестар школске 2017/18. године,
Уплате:

- 5 КМ на име чланарине за библиотеку за читаву школску годину,
- 32,00 КМ административну таксу Ректорату Универзитета,
- 48,00 КМ административну таксу Педагошком факултет,
- 6,00 KM административни трошкови и осигурање за читаву школску
годину.

Уколико је апсолвенту остао само завршни рад плаћа само један семестар уз обавезу да, ако не
одбрани завршни рад до 28.02.2018. год., уплати и други семестар.
Крајњи рок до кога студент можe одбранити завршни рад, а да не упише апсолвентски стаж је
31.10.2018. год. Послије тог рока студент који није одбранио завршни рад мора уписати
апсолвентски стаж.
На основу Одлуке Сената Универзитета број 01-C-49-XXVI/14 од 19.02.2014. одобрено је
организовање апсолвентских испитних рокова за студенте који имају регулисан апсолвентски
стаж у академској 2018/19 год. сваког календарског мјесеца, са по једним испитним
термином. У мјесецима који садрже два испитна термина апсолвенти могу да пријаве и полажу
испите у првом термину (у складу са одлуком Вијећа факултета број 01-242 од 17. 03.2015.
године).

Обнова апсолвентског стажа
По истеку апсолвентског стажа, студент има право да полаже испите уз накнаду трошкова.
- 32,00 КМ по једном испиту за редовне и ванредне студенти првог и другог циклуса који
обнављају апсолвентски стаж
Накнаду за неположене испите апсолвенти који обнављају апсолвентски стаж, плаћају
током године, приликом пријављивања испита.
Уплаћена накнада за пријаву испита не враћа се апсолвенту у случају одустајања од
полагања испита.
Апсолвенти који обнављају апсолвентски стаж при упису године плаћају само
административне трошкове уписа (семестре, осигурање, библиотеку), исто као и студенти
који уписују апсолвентски стаж.

Обавезе које плаћају сви студенти без изузетка
Накнаду за упис семестра уплаћују сви студенти првог и другог циклуса, без изузетка, укључујући
и апсолвенте.

Прелазак на буџет
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. (према Правилима о поступку
рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак у статус студента чије се
студије финансирају на терет буџета Републике Срспке која је усвоји Сенат Универзитета у
Источном Сарајеву).
Студент подноси захтјев за прелазак на буџет заједно са уписним материјалом студентској
служби.

Излазак на испите IV пут и више
Студенти Универзитета који излазе на испит IV пут или већи број пута у току једне
академске године, обавезни су уплатити накнаду за излазак на испит у износу од 22,00 КМ.
Уколико студент из претходног става обнови студијску годину или пренесе испит у наредну
академску годину, број излазака на испит у новој академској години рачуна се од почетка.

Измјене Закона о високом образовању
На основу Закона о измјенама и допунама закона о високом образовању (Службени гласник РС
180/13) члан 110. став 2. Закона мијења се и гласи:
1. Статус студента престаје:
а) завршетком студијског програма и добијањем звања за које се студент школује,
б) исписом из високошколске установе прије завршетка студија,
в) када студент не упише годину студија, а не мирују му права и обавезе студента,
г) не обнови упис у исту годину у прописаном року, а не мирују му права и обавезе студента,
ђ) када високошколска установа изрекне студенту дисциплинску мјеру искључења са
високошколске установе.
2. Статус редовног студента, поред услова из става 1. овог члана, престаје када студент не заврши
студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за
реализацију студијског програма.
3. У двоструки број школских година из става 2. овог члана убраја се и апсолвентски стаж.
4. У случају да обнови студијску годину, редован студент чије се студије финансирају из буџета
прелази у статус редовног студента који суфинансира своје школовање након 2015/2016 год.

Ослобађање од плаћања школарине
На основу „Одлуке о висини школарине за редовне студенте који суфинансирају своје
школовање на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним
високошколским установама за академску 2018/19. годину“ студенти који су ослобођени
100% плаћања школарине су:

100% ослобађање од плаћања школарине:

 студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС – до навршених 26 година живота,
 студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС 1. и 2. категорије – до навршених 26 год.
живота,
 студенти - инвалиди ВРС од 1. до 5. категорије,
 студенти са инвалидитетом,
 студенти - дјеца без оба родитеља – до навршених 26 година живота.


50% ослобађање од плаћања школарине:
студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од 3 - 6 категорије – до навршених 26 год.
живота,



редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса на јавним
високошколским установама у Републици Српској, до навршених 26. год. живота, плаћају
50% од износа школарине.

Ослобађање од плаћања трошкова накнаде за неположене испите
(важи само за оне студенте који први пут обнављају поједину годину
студија)








100% ослобађање од плаћања трошкова накнаде за неположене испите
студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС – до навршених 26 год. живота,
студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС 1. и 2. категорије - до навршених 26 год. живота,
студенти - дјеца без оба родитеља – до навршених 26 година живота.
студенти инвалиди ВРС од 1. до 5. категорије,
студенти са инвалидитетом,

50% ослобађање од плаћања накнаде за неположене испите
студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од 3 - 6 категорије – до навршених
26 година живота,
студенти из породице са два или више студената првог циклуса студија на јавним
високошколским установама у Републици Српској

Ослобађања се не односе на ванредне студенте.
Студенти су дужни приликом уписа доставити доказе по ком су ослобођени плаћања
школарине. У противном студент неће бити ослобођен плаћања. Студенти морају
приложити и увјерење надлежног органа и кућну листу (кућна листа не треба за дјецу
палих бораца).
Инструкције за плаћање студенти могу добити у скриптарници факултета, или могу наћи
бројеве жиро рачуна на сајту Педагошког факултета.

Декан
проф. др Далибор Стевић

