
На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18), Одлуке 

Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1068/18 од 03.05.2018. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса 

студија и Одлуке о измјени и допуни Одлуке о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса 

студија од 07.06.2018.године, на јавним високошколским установама у академској 2018/2019. 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 трећег циклуса 

у академској 2018/2019. години 
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1. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

У прву годину студија трећег циклуса може се уписати лице које има: 

1. завршене одговарајуће студије I и II циклуса или интегрисане студије, утврђене студијским програмом III циклуса студија, са најмање 300 ECTS, 

или завршене студије по ранијим прописима на Универзитету у Бањој Луци или другим високошколским установама, које нису засноване на ECTS 

правилима студирања, у складу са Правилником поступку вредновања раније стечених академских звања за потребе наставка школовања на 

Универзитету у Бањој Луци, 

2. просјек не мањи од осам на активностима кроз које је остварило 300 ECTS бодова или, уколико је просјечна оцјена мања од осам /8/, објављене 

научне радове, 

3. посебна знања, вјештине и способности потребне за одговарајући студијски програм III циклусa студија. 

 

2. КОНКУРСНИ РОКОВИ 

Први уписни рок ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА: 



(1) пријављивање кандидата почиње 18.06.2018. а завршава 29.06.2018. године (пријем докумената се врши сваки радни дан); 

 (3) објављивање резултата конкурса је 04.07.2018. године до 14,00 часова, а коначне ранг листе до 09.07.2018.године; 

(4) упис примљених кандидата почиње 10.07.2018. године, а завршава се 13.07.2018. године 

Други уписни рок ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА организоваће факултети/академије који у првом року не упишу планирани број студената, а према 

сљедећим терминима: 

(1) пријављивање кандидата почиње 27.08.2018. а завршава 05.09.2018. године; 

 (3) објављивање резултата конкурса је до 10.09.2018. године до 14,00 часова, а коначне ранг листе до 14.09.2018. године; 

(4) упис примљених кандидата почиње 17.09.2018. године а завршава 19.09.2018. године; 

 

3. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

3.1. Висина школарине за редовне студенте на студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама за 

академску 2018/19. годину утврђена је Одлуком Владе Републике Српске. 

3.2. Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности 

износи 70,00КМ. Уплата ће се вршити према одлукама управних одбора универзитета, а инструкцију ће кандидати добити на организационим 

јединицама универзитета. 

3.3. Приликом уписа/пријаве на трећи циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:  

i. пријаву на конкурс за студије III циклуса, 

ii. кратку биографију,  

iii. извод из матичне књиге рођених, 

iv. увјерење о држављнству, које није старије од 6 мјесеци, 

v. дипломе или њихове овјерене копије, стечене на претходним нивоима студирања,  

vi. додатак дипломи или увјерења о положеним испитима са преписом оцјена и потврде о средњој оцјени у оригиналу или као овјерене копије, 

vii. захтјев за вредновање раније стечених високошколских исправа за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци (за кандидате 

који су звање стекли на другим високошколским установама или по ранијим правилима студирања на Универзитету у Бањој Луци која нису 

заснована на ЕЦТС систему бодовања), 

viii. списак и фотокопије научних и стручних радова (уколико их има) на ЦД-у. 

3.4. 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. 

3.5.  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, укључивати и налаз психолога. 

3.6. Ранг-листа објављује се на огласној табли организационе јединице универзитета. 



3.7.  Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета/Академије умјетности, 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. 


