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- за студијске програме музичке умјетности - Ј .500 КМ.
IV
1. Плаћања школарине из т. П и 111 ове одлуке и плаћања
износа који је утврђен као накнада за обнову године у слу
чајевима када први пут обнављају поједину годину студија
ослобођени су:
- студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
- студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II
категорије,
- студенти - инвалиди ВРС од I до V категорије,
- студенти са инвалидитетом и
- студенти - дјеца без оба родитеља.
2. Управни одбор високошколске установе може до
нијети одлуку о ослобађању од плаћања школарине на
терет властитих средстава највише пет студената, и то на
оним студијским програмима на којима није одобрен упис
студената на терет буџета Републике Српске.

v

Студенти из тачке IV 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).
VI
Студенти из тачке IV подтачка 1. алинеја 5. ове одлуке
ослобођени су од плаћања школарине до навршених 26 го
дина живота.
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На основу члана 138. став 2. Закона о високом образо
вању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10,
104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18) и члана 43. став
3. Закона о Влади Републике Српске (''Службени гласник
Републике Српске", број 118/08), Влада Републике Српске,
на приједлог министра за научнотехнолошки развој, висо
ко образовање и информационо друштво, на 24. сједници,
одржаној 13.6.2019. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ
КОЈИ СУФИНАНСИРАЈУ СВОЈЕ ШКОЛОВАЊЕ НА
СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ПРВОГ И ДРУГОГ
ЦИКЛУСА СТУДИЈА НА ЈАВНИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ
УСТАНОВАМА ЗА АКАДЕМСКУ 2019/20. ГОДИНУ

Овом одлуком утврђује се висина школарине у академ
ској 2019/20. години за редовне студенте који суфинанси
рају своје школовање на студијским програмима првог и
другог циклуса студија на јавним високошколским устано
вама у Републици Српској.
11
Висина школарине за редовне студенте првог циклуса
студија одређује се у сљедећим износима:
- за студијске програме на медицинским факултетима,
студијске програме музичке умјетности, ликовне умјет
ности и драмске умјетности (осим смјерова: анимирани
филм, ФТВ и продукција) - 660 КМ,
- за студијске програме драмске умјетности - анимира
ни филм; ФТВ (режија, камера, монтажа) - 1.500 КМ,
- за студијски програм драмске умјетности - смјер про
дукције - 1.000 КМ,
- за све остале студијске програме - 440 КМ.
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Висина школарине за редовне студенте другог циклуса
студија за све студијске програме износи 880 КМ, осим. у
сљедећим случајевима:
- за студијске програме ликовне умјетности - 1.500 КМ,

VII
Студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до
VI категорије до навршених 26 година живота плаћају 50%
од износа школарине утврђеног у т. 11 и Ш ове одлуке, од
носно плаћају 50% од износа који је утврђен као накнада за
обнову године у случајевима када студенти из ове катего
рије први пут обнављају поједину годину студија.
VIII
Редовни студенти из породица са два или више сту
дената првог циклуса студија на јавним високошколским
установама у Републици Српској до навршених 26 година
живота плаћају 50% од износа школарине из т. II и IП ове
одлуке, односно плаћају 50% од износа који је утврђен као
накнада за обнову године у случајевима када студенти из
ове категорије први пут обнављају поједину годину студија.
1Х
1. Уписнине за редовне студенте на свим студијским
програмима првог и другог циклуса студија утврђује јавна
високошколска установа, у складу са Законом и општим ак
том високошколске установе.
2. Јавна високошколска установа дужна је објавити
утврђену висину свих уписнина прије почетка академске
2019/20. године.
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Висину школарине и уписнине за самофинансирајуће
студенте, ванредне студенте и студенте стране држављане
утврђује надлежни орган високошколске установе, те су их
високошколске установе дужне објавити прије почетка ака
демске 2019/20. године.
Xl
Висину школарине и уписнине за све студенте трећег
циклуса студија утврђује надлежни орган високошколске
установе, те су их високошколске установе дужне објавити
прије почетка академске 2019/20. године.
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За реализацију ове одлуке задужују се јавне високо
школске установе у Републици Српској.

