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На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10) и Одлуке Владе Републике Српске, 

број: 04/1-012-2-1339/12 од 15.06.2012. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске 

установе у академској  2012/2013. 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 и другог циклуса студија  

у академској 2012/2013. години на јавним високошколским установама 
  

1.    УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ Студијски програм: Усмјерење 
I циклус 

Б С СД В УК 

АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ  

музичка умјетност 

музичка теорија 12 13 - - 

50 

етномузикологија  2 2 - - 

соло пјевање 1 1 - - 

дириговање  1 2 1 - 

клавир 2 2 - - 

гитара 1 2 - - 

виолина   1 1 - - 

виола  1 1 - - 

виолончело    1 1 - - 

кларинет    1 1 - - 

ликовне  умјетности 
сликарство 5 5 - - 

20 
графика 5 5 - - 

драмске умјетности 

глума 5 5 - - 

21 поз. режија 2 3 - - 

драматургија 3 3 - - 

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

архитектура  20 20 5 - 

135 грађевинарство 20 20 5 - 

геодезија 40 - 5 - 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ економија 50 250 - 100 400 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

рачунарство и информатика 50 20 2 - 

146 електроника и телекомуникације 30 10 2 - 

електроенергетски и  индустријски системи 20 10 2 - 
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МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

производно машинство 

125 75 - 10 210 

енергетско и саобраћајно машинство 

индустријско инж. и менаџмент 

заштита на раду 

мехатроника 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

медицина 30 40 10 - 

210 
фармација 20 20 10 - 

здравствена њега 10 10 - 20 

стоматологија 10 20 10 - 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

анимална производња 20 30 5 - 

245 биљна производња 60 30 15 30 

аграрна економ. и рурални развој 25 25 5 - 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ право 80 120 10 250 460 

ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ 

физика 
општи смјер 10 5 

5 
10 

625 

наставни смјер 10 5 10 

математика и информатика 

општи смјер 25 15 

5 

10 

3 године 20 20 30 

4 године 25 10 20 

биологија 
општи смјер 15 10 

5 
10 

наставни смјер 15 10 10 

екологија и заштита животне средине 
општи смјер 15 10 

5 
10 

наставни смјер 15 10 10 

хемија 
општи смјер 15 5 

5 
10 

наставни смјер 15 5 10 

просторно планирање 10 15 5 10 

географија 
општи смјер 10 10 

5 
10 

наставни смјер 10 10 10 

техничко васпитање и информатика наставни смјер 15 20 5 30 

РУДАРСКИ  ФАКУЛТЕТ рударство 30 20 - - 50 
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ТЕХНОЛОШКИ  ФАКУЛТЕТ 

хемијска технологија 20 20 - 5 

160 
биотехнолошко-прехрамбени 20 20 - 5 

графичко инжењерство  15 15 - 5 

текстилно инжењерство 15 15 - 5 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

новинарство и комуникологија 10 20 5 - 

140 
социјални рад 10 20 5 - 

социологија 10 20 5 - 

политикологија 10 20 5 - 

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА И СПОРТА 

спорт 10 50 15 20 
190 

општи - наставнички 10 50 15 20 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

српски језик и књиживност 15 30 5 - 

220 

енглески језик и књиживност 15 30 5 - 

њемачки језик и књиживност 15 30 5 - 

италијански језик и књиживност и српски језик и књижевност 10 20 5 - 

француски језик и књиживност 10 20 5 - 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

филозофија 20 15 5 15 

430 

психологија 15 15 5 - 

педагогија 30 20 5 15 

историја 30 10 5 - 

учитељски студиј Бањалука 50 25 5 30 

учитељски студиј Дервента - - - 40 

предшколско васпитање 30 15 5 25 

ШУМАРСКИ   ФАКУЛТЕТ шумарство 25 40 - - 65 

УКУПНО: 1303 1447 232 795 3777 
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4.    ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА У ПРИЈЕДОРУ 
 

Студијски програм 
I циклус 

Б С В УК 

Здравствена њега 10 20 30 60 

Физиотерапија 10 20 30 60 

Санитарно  инжењерство 10 20 20 50 

Медицинско – лабораторијски инжењеринг 10 20 20 50 

У К У П Н О 40 80 100 220 

 

 

5. ВИСОКА ШКОЛА ЗА ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО У ТРЕБИЊУ 
 

 

Студијски програм 
I циклус 

Б С В УК 

Туризам и хотелијерство 35 15 20 70 

У К У П Н О 35 15 20 70 
 

 

 

6.   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

6.1. 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. 

6.2. Кандидати који конкуришу на упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности. 

6.3. 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.  

6.4. Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг листе) обавља Комисија за упис 

студената организационе јединице Универзитета/Високе школе  у сарадњи са Централном комисијом за упис на студијске програме Универзитета/Високе 

школе.  

6.5.  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.  

6.6. На Универзитету у Бањој Луци право уписа немају кандидати који на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности нису остварили најмање 

15 бодова.  
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7.    КОНКУРСНИ РОКОВИ 
 

 Први уписни рок: (1) пријављивање кандидата почиње 25.06.2012. а завршава 30.06.2012. године (пријем докумената се врши сваки радни дан); (2) 

полагање пријемног испита обавиће се 02.07.2012. са почетком у 9,00 часова (на Медицинском факултету у Бањој Луци полагање пријемног испита обавиће се у 14,00 

часова); (3) објављивање резултата конкурса је до 04.07.2012. године до 14,00 часова; (4) упис примљених кандидата почиње 09.07.2012. године, а завршава се 

13.07.2012. године. 

 На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита почиње од 02.07.2012. године и траје до 06.07.2012. године са почетком у 9 

часова. Објављивање резултата конкурса је 06.07.2012. године до 14,00 часова. 

 На Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита, почиње 02.07.2012. године са почетком у 11 чаасова  

и траје до 04.07.2012. године.  

 На Факултету политичких наука полагање пријемног испита обавиће се 02.07.2012. године од 13,00 часова у амфитеатру Правног факултета одржаће се 

јединствени тест за све студијске програме; од 15,00 часова, у учионицама Правног факултета, одржаће се тестови склоности, за сваки студијски програм посебно. 

 

 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 27.08.2012, а завршава 31.08.2012. године; (2) полагање пријемног испита је 03.09.2012. године са почетком у 9,00 

часова на свим организационим јединицама високошколске установе; (3) објављивање резултата конкурса је до 05.09.2012. године до 14,00 часова; (4) упис примљених 

кандидата обавиће се од 10.09.2012. године до 14.09.2012. године. На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита ће се обавити од 

03.09. до 07.09.2012. године у времену са почетком у 9,00  часова. 

 

 

 

 

8.   ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
  

8.1. Висина школарине за академску 2012/13. годину за редовне и ванредне студенте првог циклуса студија који суфинансирају своје школовање на јавним 

високошколским установама у Републици Српској утврђена је Одлуком Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1338/12 од 15.06.2012. године. 
8.2.  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, осим организационе јединице Академије умјетности гдје је овај износ 70,00 КМ, Уплата  

за Универзитет у Бањој Луци и Универзитет у Источном Сарајеву ће се вршити према Одлуци Управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити 

на организационим јединицама Универзитета.   

За високе школе: Висока медицинска школа Приједор и Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње -  накнада за техничке услуге и директне материјалне 

трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ а уплаћује се на Рачун посебних намјена високог образовања, за Високу медицинску школу 

Приједор на жиро рачун број: 562-099-80950600-28, код НЛБ Развојне банке Бања Лука, са инструкцијом како слиједи: Сврха уплате: пријава на конкурс;  врста 

уплате: 0- редовна уплата; буџетска организација: 0832001; врста прихода: 722539; општина: 074, а за Високу школу за туризам и хотелијерство у Требињу, на 

жиро рачун број: 562-099-80950600-28, код НЛБ Развојне банке Бања Лука, са инструкцијом како слиједи: Сврха уплате: пријава на конкурс;  врста уплате: 0- 

редовна уплата; буџетска организација: 0833001; врста прихода: 722539; општина: 107.      

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских 

средстава.   

8.3.  Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош). 

8.4. Кандидат за упис дужан је 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 и (4) љекарско увјерење (подносе само кандидати који се пријављују на Факултет физичког 

васпитања и спорта, издато од Завода за медицину рада и спорта РС, ул. Здраве Корде бр. 4, Бања Лука, број телефона: 051/219-042 у периоду од 25.06. до 

01.07.2012. године). 
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8.5. 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 сата након формирања ранг листе. 

 Централна комисија за упис доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу Универзитета.  

8.6.   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.  

8.7.   Ранг листа објављује се на огласној табли организационе јединице Универзитета/Високе школе. 

8.8.  Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора Централној комисији за упис, у року од 48 сати од објављивања ранг 

листе  на огласној табли организационе јединице Универзитета. 

 Одлука по приговору донијеће се у року од 48 сати од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли организационе 

јединице Универзитета.  
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9.   ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ  

  9.1.  УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 

9.1.1. Полагање испита 
Ред. 

бр. 

Организациона 

јединица 
Адреса и телефон 

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

Студијски програм Студијски смјер Врста испита Напомена 

1. 
Академија 

умјетности 

78000 Бања Лука 

Булевар војводе Петра  

Бојовића 1А 

Тел:051/348-800, 348 806 

Ликовна умјетност 

За све студијске смјерове, о начину и врсти  полагања пријемног испита кандидати ће добити 

информације на Академији умјетности Музичка умјетност 

Драмска умјетност 

2. 

Архитектонско-

грађевински 

факултет 

78000 Бања Лука, Војводе 

Степе Степановића 77 

Тел:051/ 462-545, 462-543 

Грађевинарство Математика и Физика  

Архитектура 
Слободно цртање, Математика, Нацртна геометрија и 

Перспектива  

 

Геодезија Математика   

3. 
Економски 

факултет 

78000 Бања Лука,  

Мајке Југовића 4.  

Тел: 051/ 430-010, 430-012 

Економија Тест из области опште културе 

 

4. 
Електротехнички 

факултет 

78000 Бања Лука,  

Патре бр. 5. 

Тел:051/221-820, 221-824 

сви Математика 

 

5. 
Машински 

факултет 

78000 Бања Лука, Војводе 

Степе Степановића 71 А 

Тел:051/462-400, 465-473 

сви Математика 

 

6. 
Медицински 

факултет 

78000 Бања Лука, 

Саве Мркаља бр. 14. 

Тел: 051/ 234-100 

Медицина Биологија и Хемија   

Стоматологија Биологија и Хемија   

Фармација Математика и Хемија  

Здравствена њега Биологија и Хемија  

7. 
Пољопривредни 

факултет 

78000 Бања Лука, Булевар 

војводе Петра Бојовића 1А 

Тел: 051/ 312-572, 

 312-390,  

Анимална производња Биологија и Хемија  

Биљна производња Биологија и Хемија  

Аграрна економија и рурални развој Математика и Биологија  

8. Правни факултет 
78000 Бања Лука, Војводе 

Степе Степановића 77 

Тел: 051/339 000 339 030  

сви Српски језик и Историја 

 

9. 

Природно-

математички 

факултет 

78000 Бања Лука,  

Младена Стојановића 2. 

Тел: 051/319-142, 311-178 

Географија Географија и Српски језик    

Хемија Хемија и Математика  

Физика Физика   

Биологија Биологија и Хемија   

Математика и информатика Математика 
 

 

Еколог. и заштита животне средине Биологија и Хемија   

Просторно планирање Математика и Географија   

Техн.васпитање и информатика Математика и Физика  
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10. 
Рударски 

факултет 

79000 Приједор, 

Саве Ковачевића бб 

Тел:052/241-660 

 

Рударство 
Математика и Физика 

 

11. 
Технолошки 

факултет 

78000 Бања Лука, Војводе 

Степе Степановића 73 

Тел: 051/465-032, 462-400 

Хемијска технологија Математика и Хемија  

Биотехнолошко-прехрамбени Математика и Хемија  

Текстилно инжењерство Математика и Хемија  

Графичко инжењерство Математика и Хемија 

12. 

Факултет 

политичких 

наука 

78000 Бања Лука, 

Булевар војводе Петра 

Бојовића 1А 

Тел:051/ 323-630 

Политикологија 
Социологија, Српски језик, Општа информисаност и 

Историја 

 

Социјални рад 
Социологија, Српски језик, Општа информисаност и 

информисаност о социјалним проблемима 

 

Новинарство и комуникологија  
Социологија, Српски језик, Општа информисаност и 

Општа култура 

 

Социологија 
Социологија, Српски језик, Општа информисаност и 

Тест знања из области друштвеног живота 

 

13. 
Филозофски 

факултет 

78000 Бања Лука, Булевар 

војводе Петра Бојовића 1А 

Тел: 051/322-790, 322-780 

Педагогија Српски језик и Педагогија  

Психологија Психологија и Тест способности  

Историја Историја и Српски језик   

Учитељски студиј 

Тест основних знања и интересовања за учитељски 

студиј, Српски језик, Провјера физичких, музичких и 

говорних способности (елиминаторног карактера) 

 

 

Филозофија Филозофија и Српски језик  

Предшколско васпитање 
Основи педагогије и општа култура, Српски језик, Тест 

говорних, физичких и музичких способности  

 

14. 
Филолошки 

факултет 

78000 Бања Лука, 

Булевар војводе Петра 

Бојовића 1А 

Тел: 051/340-140  

Српски језик и књижевност Српски језик и Српска књижевност  

Енглески језик и књижевност Енглески језик и Српски језик  

Њемачки језик и књижевност Њемачки језик и Српски језик  

Италијански језик и књижевност и 

српски језик и књижевност 

Српски језик, Српска књижевност 

 и Италијанска култура 

 

Француски језик и књижевност Француски језик и Српски језик  

15. 

Факултет 

физичког 

васпитања и 

спорта  

78000 Бања Лука, Булевар 

војводе Петра Бојовића 1А 

Тел:051/ 312-280 

Спорт 

Есеј на задану тему, Тест познавања историје и 

савремених кретања у спорту, Провјера технике 

изабраног спорта-тренери, Савремена организација 

спорта-менаџери, Области рекреације-тренери 

рекреације и Области кондиционог тренинга-

кондициони тренери 

На испит понијети спортски 

шорц, спортску мајицу, бијеле 

чарапе и чисте патике. 

На пливање осим купаћег 

костима обавезна капа и папуче. 

16. 
Шумарски 

факултет 

78000 Бања Лука,  

Војводе Степе Степановића 75 

Тел:051/ 464-628, 468-321 

Шумарство Хемија, Биологија и Математика 
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Висина школарине за студијске програме првог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2012/13. годину у 

Републици Српској:  

Редни 

број 
Организационе јединице Висина школарине за 

редовни студиј 

1. 

за студијске програме на медицинским факултетима, студијске програме 

музичке умјетности, ликовне умјетности и драмске умјетности, осим филмског 

и телевизијског смјера  

660,00 КМ 

2. 
за студијски програм драмске умјетности – филмски и телевизијски смјер 1.500,00 КМ 

3. 
за све остале студијске програме који се изводе на јавним високошколским 

установама 
440,00 КМ 

        

Од плаћања школарине ослобођени су: 

• Студенти –дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, 

• Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС 1. и 2. категорије, 

• Студенти – инвалиди ВРС од 1-5 категорије, 

• Студенти са инвалидитетом, 

• Студенти –дјеца без оба родитеља. 

 

50% трошкова од износа школарине уписа плаћају: 

• Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од 3-6 категорије.  

 

 

Студенти који су ослобођени плаћања школарине и студенти који плаћају 50%  трошкова школарине, могу користити ово право  до навршених 26 

година живота, а 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) 

 

 

 Студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској плаћају                  

50 % од износа школарине, под условом да ниједан од њих не обнови ни једну годину студија. 

 

 Висина школарине за ванредне студенте првог циклуса студија износи 1.500,00 КМ. 

 Висину школарине за стране држављане утврђује надлежни орган високосколске установе.  
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