
 

 

 
Датум: 1. 10. 2021. године 
 

УПИС (ОБНОВЕ) У АК. 2021/22. ГОДИНИ  
 
ЗА ГЕНЕРАЦИЈУ 2020/21 – упис обнове године 
 

Обавјештавају се студенти  II циклуса, генерација 2020/21, да упис обнове 
године могу извршити у периоду од 4. до 15. октобра 2021. године. Упис ће се 
вршити електронским путем, попуњавањем и слањем обаразаца и уплатнице 
(скениране или електронски налог плаћања) на e-mail адресе: 
vanja.todorovic@etf.unibl.org или jovica.bulovic@etf.unibl.org. Студенти плаћају 
накнаду од 42 КМ за упис семестра и школарину у износу одређеном према буџетској 
категорији. 

У складу са инструкцијама Универзитета у Бањој Луци, уплате накнада за упис 
на II циклус студија се врше на рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци. 
Све уплате се врше одвојено.  

 
Студенти који су уписани у категорију БУЏЕТ врше сљедеће уплате: 

 
УПЛАТЕ ШКОЛАРИНЕ (88 КМ ПО НЕПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ) СЕ ВРШЕ 

НА: 
 

551-001-00009070-76  Уникредит банка             
      555-000-06053684-82  Нова банка          
      552-002-18458284-85  Адико банка       
      571-010-00002781-63  Комерцијална банка  

 
Прималац:  Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци 
Сврха уплате: уплата школарине 
Врста уплате: 0  редовна уплата  
Врста прихода: 722534 
Општина: 002 
Буџетска организација: 1250005 
Позив на број: 0000000333 

 
НАПОМЕНА: У неположене испите не рачуна се мастер рад. Износи уплата се 
обрачунавају збирно, у зависности од броја неположених испита  (нпр. ако студент има 
2 неположена испита, износ уплате је 176 КМ, ако има 5 неположених испита, износ 
уплате је 440 КМ итд.) 
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УПЛАТЕ СЕМЕСТРА (42 КМ*) СЕ ВРШЕ НА: 
 

551-001-00009070-76  Уникредит банка             
      555-000-06053684-82  Нова банка          
      552-002-18458284-85  Адико банка       
      571-010-00002781-63  Комерцијална банка  

 
Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци 
Сврха уплате: уписнина (упис семестра) 
Врста уплате: 0  редовна уплата  
Врста прихода: 722534 
Општина: 002 
Буџетска организација: 1250005 
Позив на број: 0000000333 

* Студенти који из неоправданих разлога пропусте овјерити семестар у задатом року, 
плаћају накнаду од 50 КМ. 
 

Студенти који су уписани у категорију САМОФИНАНСИРАЊЕ врше 
сљедеће уплате: 

УПЛАТЕ ШКОЛАРИНЕ (300 КМ) СЕ ВРШЕ НА: 
 

551-001-00009070-76  Уникредит банка             
      555-000-06053684-82  Нова банка          
      552-002-18458284-85  Адико банка       
      571-010-00002781-63  Комерцијална банка  

 
Прималац:  Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци 
Сврха уплате: уплата школарине 
Врста уплате: 0  редовна уплата  
Врста прихода: 722534 
Општина: 002 
Буџетска организација: 1250005 
Позив на број: 0000000333 

 
УПЛАТЕ СЕМЕСТРА (42 КМ*) СЕ ВРШЕ НА: 

 
551-001-00009070-76  Уникредит банка             

      555-000-06053684-82  Нова банка          
      552-002-18458284-85  Адико банка       
      571-010-00002781-63  Комерцијална банка  

 
Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци 
Сврха уплате: уписнина (упис семестра) 
Врста уплате: 0  редовна уплата  
Врста прихода: 722534 
Општина: 002 
Буџетска организација: 1250005 
Позив на број: 0000000333 

* Студенти који из неоправданих разлога пропусте овјерити семестар у задатом року, 
плаћају накнаду од 50 КМ. 
 



ЗА ГЕНЕРАЦИЈУ 2019/20 и раније – обнова апсолвентског стажа 
 

Обавјештавају се студенти  II циклуса, генерација 2019/20 и раније, да упис 
обнове апсолвентског стажа могу извршити у периоду од 4. до 15. октобра 2021. 
године. Упис ће се вршити електронским путем, попуњавањем и слањем 
обаразаца и уплатнице (скениране или електронски налог плаћања) на e-mail 
адресе: vanja.todorovic@etf.unibl.org или jovica.bulovic@etf.unibl.org. Студенти 
плаћају накнаду од 42 КМ за упис семестра и школарину у износу одређеном према 
броју неположених испита. Студенти генерације 2018/19. и раније су дужни да прије 
уписа испуне обавезе које се тичу пријаве и предаје завршног рада II циклуса 
студија. 

У складу са инструкцијама Универзитета у Бањој Луци, уплате накнада за упис 
на II циклус студија се врше на рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци. 
Све уплате се врше одвојено. 
 

УПЛАТЕ ШКОЛАРИНЕ (20 КМ ПО НЕПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ) СЕ ВРШЕ 
НА: 

 
551-001-00009070-76  Уникредит банка             

      555-000-06053684-82  Нова банка          
      552-002-18458284-85  Адико банка       
      571-010-00002781-63  Комерцијална банка  

 
Прималац:  Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци 
Сврха уплате: уплата школарине 
Врста уплате: 0  редовна уплата  
Врста прихода: 722534 
Општина: 002 
Буџетска организација: 1250005 
Позив на број: 0000000333 

 
НАПОМЕНА: У неположене испите не рачуна се мастер рад. Износи уплата се 
обрачунавају збирно, у зависности од броја неположених испита  (нпр. ако студент има 
2 неположена испита, износ уплате је 40 КМ, ако има 5 неположених испита, износ 
уплате је 100 КМ итд.) 

 
УПЛАТЕ СЕМЕСТРА (42 КМ*) СЕ ВРШЕ НА: 

 
551-001-00009070-76  Уникредит банка             

      555-000-06053684-82  Нова банка          
      552-002-18458284-85  Адико банка       
      571-010-00002781-63  Комерцијална банка  

 
Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци 
Сврха уплате: уписнина (упис семестра) 
Врста уплате: 0  редовна уплата  
Врста прихода: 722534 
Општина: 002 
Буџетска организација: 1250005 
Позив на број: 0000000333 

* Студенти који из неоправданих разлога пропусте овјерити семестар у задатом року, 
плаћају накнаду од 50 КМ. 
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