
На основу члана 9. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 85/06 и 30/07) и Одлуке Владе 
Републике Српске, од 11.06.2009. године, о броју студената који се уписују у прву годину I циклуса студија на јавне високошколске 
установе у школској 2009/2010. години и Одлуке  Сената Универзитета у Бањој Луци и Одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву,   
р а с п и с у ј е   с е    

 
 

К О Н К У Р С 
за упис студената у прву годину студија I циклуса на студијске програме  

организационих јединица Универзитета у Бањој Луци, Универзитета у Источном Сарајеву и Високе школе у Приједору и Требињу у 
школској 2009/2010. години 

 
  

1. УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 
Ред. 
број 

ОРГАНИЗАЦИОНА 
ЈЕДИНИЦА Студијски програм  Буџет Самофи-

нансирање 
Страни 

држављани Укупно 

1. Академија умјетности 
Музичка умјетност 30 30 5 65 
Ликовна умјетност 5 10 5 20 
Драмска умјетност 15 15 5 35 

2. Архитектонско- грађевински 
факултет 

Архитектура 50 10  60 
Грађевина 50 10  60 
Геодезија 50 0  50 

3. Економски факултет Економија 100 200  300 

4. Електротехнички факултет 

Рачунарство и информатика 115 0  115 
Електротехника  и телекомуникације 115 0  115 
Електроенергетски и индустријски 
системи 100 0  100 

5. 
Машински факултет 

Производно машинство 90   90 
Енергетско и саобраћајно машинство 90   90 
Мехатроника 60   60 
Индустријско инжењерство и менаџмент 60   60 
Заштита на раду 50   50 



6. Медицински факултет 

Медицина 50 30 10 90 
Фармација  25 25 10 60 
Стоматологија 20 20 10 50 
Здравствена њега 30 30  60 

7. Пољопривредни факултет 
Биљна производња 60 30  90 
Анимална производња 30 20  50 
Аграрна економија и рурални развој 25 25  50 

8. Правни факултет Право 100 250 10 360 

9. Природно-математички факултет 

Географија 0 30  30 
Математика и информатика 100 0  100 
Хемија 30 30  60 
Биологија 30 30  60 
Просторно планирање 30 10  40 
Физика 40 0  40 
Екологија и заштита животне средине 30 10  40 

10. Рударски факултет Рударство 30 20  50 

11. Технолошки факултет 
Биотехнолошко прехрамбени 50 10  60 
Хемијска технологија 30 10  40 
Текстилно инжењерство 30 10  40 

12. Факултет политичких наука 
Политичке науке 25 20 5 50 
Социјални рад 25 20 5 50 
Журналистика 15 30 5 50 
Социологија 15 20 5 40 

13. Филозофски факултет 

Педагогија 20 30 5 55 
Психологија 20 25 5 50 
Историја 30 10 5 45 
Филозофија 20 15 5 40 
Учитељски студиј 40 65 5 110 
Предшколско васпитање 30 15 5 50 

14. Филолошки факултет 

Српски језик и књижевност 30 20 5 55 
Енглески језик и књижевност 20 30 5 55 
Њемачки језик и књижевност 20 30 5 55 
Италијански језик и књижевност и 
српски језик и књижевност 20 30 5 55 



Француски језик и књижевност 20 20 5 45 

15. Факултет физичког васпитања и 
спорта 

Општи – наставнички 0 40  40 
Спорт 0 40  40 

16. Шумарски факултет Шумарство 65 15  80 
У К У П Н О 2135 1340 130 3605 

 
2. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
 5.1. Основни услов за упис на студијски програм I године I циклуса студија је завршено четверогодишње средњошколско образовање 
или еквивалентно образовање у иностранству. 
  
 5.2. Кандидати који конкуришу на упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности. 
 

5.3. Редослијед кандидата за упис на студијски програм I године I циклуса студија утврђује се на основу:  
• општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четверогодишње 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 четверогодишње 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.  
 
 5.4. Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврђивање редослиједа кандидата (ранг 
листе), обавља Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета у сарадњи са Централном комисијом за упис на студијске 
програме Универзитета.  
 
 5.5.  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.  
 
 5.6. 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 и са просјечном оцјеном мањом од 2,6.  
 
 5.7. Кандидат који се упише на студијски програм I године I циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат 
уплаћених финансијских средстава.   



 
3. КОНКУРСНИ РОКОВИ 
 
 Први уписни рок: (1) пријављивање кандидата почиње 22.06.2009. а завршава 27.06.2009. године (пријем докумената се врши сваки 
дан); (2) полагање пријемног испита обавиће се 01.07.2009. 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 06.07.2009. године до 14,00 часова; (4) упис 
примљених кандидата почиње 08.07.2009. године, а завршава се 15.07.2009. године. 
  
 На Академији умјетности Универзитета у Бањој Луци полагање пријемног испита почиње од 29.06.2009. године и траје до 
03.07.2009. године у времену од 9,00 до 16,00 часова.  
 
 На Факултету физичког васпитања и спорта полагање пријемног испита, за први, теоретски дио испита обавиће се 30.06.2009. године 
(у времену од 12,00 до 17,00 часова), а практични дио испита обавиће се 01.07. и 02.07.2009. године (у времену од 6,45 до 19,00 часова).  
 
 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 24.08.2009, а завршава 28.08.2009. године; (2) полагање 
пријемног испита је 01.09.2009. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе; (3) 
објављивање резултата конкурса је до 03.09.2009. године до 14,00 часова; (4) упис примљених кандидата обавиће се од 07.09.2009. године 
до 12.09.2009. године. 
 
 
 
 
 
 
4.   ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
  
 7.1. Висина накнаде за школовање (висина школарине) за студенте који плаћају школарину утврђује се одлуком Министарства 
просвјете и културе Владе Републике Српске, на приједлог високошколских установа у складу са Законом о високом образовању. 
 
 7.2. 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, а који се за Универзитет у Бањој Луци уплаћује на Рачун посебних намјена за 
институције високог образовања број: 551-001-00009070-76, код Нове Бањалучке банке А.Д. Бања Лука, са инструкцијама како слиједи: 



Сврха уплате: пријава на конкурс; Врста уплате: 0 - редовна уплата; Буџетска организација: 0830001; Врста прихода: 722539; Општина: 
002. 
 
 7.3. Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош. 
 
 7.4. 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 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). 
 
 7.5. 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.  
 
 7.6. 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.  

Кандидат који је остварио право на упис дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред прегледа општег 
задравственог стања садржати и преглед психолога уколико се налази на ранг листи до броја који је конкурсом утврђен за упис. 

 
 7.7. Резултати поступка и ранг листа објављују се на огласној табли организационих јединица Универзитета. 
 
 7.8. Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора Централној комисији за упис, у року 
од 48 сати од објављивања резултата на огласној табли органзиационе јединцие Универзитета. 
 Одлука по приговору донијеће се у року од 48 сати од подношења приговора и саопштава се подноисиоцу приговора и објављује на 
огласној табли организационе јединице Универзитета.  
 
 
 
 
 
 
 



5. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ  
 
 5.1.  УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 
 5.1.1. 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 2 3 4 5 6 7 

1.  Академија 
умјетности 

78000 Бања Лука 
Булевар војводе 

Петра  
Бојовића 1А 
Телефон: 

051/316-292;316-293, 
065/666-617 

Ликовне 
умјетности 

Сликарство и 
Графика 

Студија портрета по живом моделу; 
Студија акта по живом моделу; Сликање 
мртве природе (темпера, гваш, акрил); 
Мапа цртежа формата 100џ70 цм,  
минимум 10 табли попуњених цртежима 

понијети папир за 
цртање формата 
В1 (100џ70цм), 
угљен за 
цртање,селотејп, 
гумица,  оловку, 
темпере, акрил, 
пастел и сл. 

Музичке 
умјетности 

Дириговање 

Солфеђо, Клавир, писмена и усмена 
провјера знања из теорије музике, 
хармоније и музичких облика и главни 
предмет (дириговање једне хорске 
композијције, дириговање првог ставе, 
симфоније, дириговање а прима виста 
примјера из литературе аутора разних 
епоха и познавање литературе 

 

Музикологија и 
етномузикологија 

Солфеђо, Клавир, писмена и усмена 
провјера знања из теорије музике, 
хармоније и музичких облика и главни 
предмет – пет прочитаних радова из 
области етномузик., разговор у вези са 
прочитаним радовима 

 

Музичка теорија и 
педагогија 

Солфеђо, Клавир, писмена и усмена 
провјера знања из теорије музике, 

 



хармоније и музичких облика 

Клавир и гитара 

За Клавир: Солфеђо, Главни предмет 
(полифона композ., један став сонате, 
виртуозна етида); 
За Гитару: Солфеђо и Главни предмет 
(двије етиде-једна од њих аутора 
Х.В.Лобоса, Ј.С.Бах: три става свите-или 
фуга, одн.чакона, један став сонате-
сонатни облик, комад по избору* 

* Напамет 

Соло пјевање 
Солфеђо, Клавир, Главни предмет 
(композ. “старог мајстора”, ораторијумска 
арија, соло пјесма ЏИЏ и ЏЏ стољећа, 
композ. “домаћег аутора”, оперска арија  

 

Дувачки 
инструменти 

За Флауту и Тромбон:Солфеђо и Главни 
предмет (цијели концерт, виртуозно дјело, 
етида или ком.) 
За Кларинет: Солфеђо и Главни предмет 
(И став концерта, комад по избору, 
концертна етида*) 

* Напамет 

Гудачки 
инструменти 

За Виолину и Виолу: Солфеђо и Главни 
предмет (први став концерта или ИИ и 
ИИИ заједно, Ј.С.Бах: соло партита 
(соната) два става (за виолину) и свите за 
чело или сонате и партите за соло 
виолину (за Виолу), конц. етида или 
каприс) 
За Виолончело и Контрабас: Солфеђо и 
Главни предмет (став барокне свите, став 
концерта и етида или каприс) 

 

Драмске 
умјетности Драматургија 

1. пројекција филма, писмена анализа 
филма  и писање једне драмске сцене на 
задату тему у медију по избору 
(позориште, филм, радио или ТВ) - 
трајање писања је 240 минута 
2. усмени испит – разговор о писменим 
радовима кандидата, провјера општих 
способности, провјера познавања свјетске 

Приложити једно 
своје (објав. или 
необјав.) драмско 
дјело или сценарио 
за играни или ТВ 
филм или радио 
драму, одн.  
теоријски рад из 
позор. или филм. 



и домаће драме и филма. драматургије писан 
на српском језику 
или превод   у три 
примјерка. 

Филм и 
телевизију 

 

Група за режију: 1. пројекција-гледање 
филма, писмена анализа филма, 
рјешавање теста опште културе, писмено 
рјешавање редитељских задатака, једног 
или два (у 10 кадрова завршавање 
драматуршки започете ситуације, у 5 
кадрова и осмишљавање рекламе); 2. 
разговор са комисијом, усмена одбрана 
редитељских задатака и 3. практични 
задаци (снимање драматуршки започете 
ситуације у ТВ студију уз учешће 
студената камере и глуме и “монтажно” 
снимање документарног филма на терену 
сопственом ДВ камером  

Прије полагања 
испита кандидати 
треба да предају:  
1. Фото стрип – од 
10 фотографија  
хоризон. 
оријентисаних, 
формата 13џ9цм, 
на полеђини 
обиљежених 
бројевима од 1 до 
10. Задатак је да се 
визуелним 
средствима на 
јасан начин, 
прикаже једна 
прича на слободну 
тему.  
2. Видео 
биографију – у 
форми кратког 
филма трајања до 5 
минута. Филм 
доставити у ДВД 
видео формат  или 
на видео касети ДВ 
формата. 
 

Група за монтажу: 1. писмена анализа 
филма или ТВ програма; 2. разговор са 
комисијом 
Група за камеру: 1. Анализа филма и 
рјешавање теста који се састоји од 
визуелних елемената. 2. Снимање 
фотографија на задату тему (снимање ће 
се обавити дигиталним фотоапаратом које 
кандидати сами обезбјеђују). 3. Снимање 
видео камером за задату тему (кандидати 
сами обезбјеђују опрему за снимање). 4. 
Разаговор са комисијом. 

2. 
Архитектонско-
грађевински 
факултет 

78000 Бања Лука, 
Војводе Степе 
Степановића 77 

Телефон: 
051/ 462-545, 462-543 

Грађевински  Математика и Физика  

Архитектонски  Слободно цртање, математика, нацртна 
геометрија и перспектива  

 

Геодезија  Математика   



3. Економски 
факултет 

78000 Бања Лука, 
Мајке Југовића 4. 

Телефон:  
051/ 430-010, 430-012 

сви сви Тест из области опште културе 

 

4. Електротехнич
ки факултет 

78000 Бања Лука, 
Патре бр. 5. 

051/221-820, 221-824 
сви сви Математика 

 

5. Машински 
факултет 

78000 Бања Лука, 
Војводе Степе 

Степановића 71 А 
051/462-400, 465-473 

сви сви Математика 

 

6. Медицински 
факултет 

78000 Бања Лука, Ул. 
Саве Мркаља бр. 14. 

Телефон: 
 051/ 216-525, 216-

526, 
 469-307 

Медицина  Биологија и Хемија   
Стоматологија  Биологија и Хемија   
Фармација  Математика и Хемија  

Здравствена њега  Биологија и Хемија 
 

7. Пољопривредн
и факултет 

78000 Бања Лука, 
Булевар војводе 

Петра Бојовића 1А 
Телефон: 

 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 

Телефон: 
 051/ 462-555, 662-556 

сви сви Српски језик и Историја 

 

9. 
Природно-

математички 
факултет 

78000 Бања Лука, 
Младена Стојановића 

2. 
Телефон: 

 051/319-142, 311-178 

Географија Општи и наставни Географија и Српски језик    
Хемија Општи и наставни Хемија и Математика  
Физика Општи и наставни Физика   

Биологија Општи и наставни Биологија и Хемија   
Математика и Општи и наставни, Математика  



информатика Информ.наставни 
Еколог. и заштита 
животне средине Општи и наставни Биологија и Хемија   

Просторно 
планирање Општи Математика и Географија   

10. Рударски 
факултет 

79000 Приједор, 
Саве Ковачевића бб 
Телефон: 052/241-660 

 
Рударство  Мтематика и Физика  

 

11. Технолошки 
факултет 

78000 Бања Лука, 
Војводе Степе 
Степановића 73 

Телефон: 
 051/465-032, 462-400 

Хемијска 
технологија Општи Физика и Хемија  

Биотехнолошко-
прехрамбени 

Производни 
Биологија и Хемија  

ККХиН 
Текстилно 

инжењерство 
Технологија и 
дизајн одјеће  Хемија и Цртање и сликање  

12. 
Факултет 
политичких 

наука 

78000 Бања Лука, 
Булевар војводе 

Петра Бојовића 1А 
Телефон:  

051/322-790, 322-780, 
323-530 

Политичке науке  Социологија и Српски језик   
Социјални рад  Социологија и Општа култура и 

информираност 
 

Новинарство 
 Општа култура, Информираност, Српски 

језик и Провјера дикције и реторичких 
способности 

 

Социологија  Социологија и Српски језик  

13. Филозофски 
факултет 

78000 Бања Лука, 
Булевар војводе 

Петра Бојовића 1А 
Телефон: 

051/322-790, 322-780, 
323-530 

Педагогија  Српски језик и Педагогија  
Психологија  Психологија и Тест способности  
Историја  Историја и Српски језик   

Разредна настава 
 Основна знања из педагогије, Српски језик, 

Тест говорних, физичких и музичких 
способ. 

 
 

Филозофија  Филозофија и Српски језик  
Предшколско 
васпитање 

 Општа култура, Српски језик, Тест 
говорних, физичких и музичких 
способности и Оцјена из владања 

14.  Филолошки 
факултет 

78000 Бања Лука, 
Булевар војводе 

Петра Бојовића 1А 

Српски језик и 
књижевност  Српски језик и Српска књижевност  

Енглески језик и  Енглески језик и Српски језик  



Телефон: 
 051/303-995, 305-625,  

књижевност 
Њемачки језик и 
књижевност  Њемачки језик и Српски језик  

Италијански језик 
и књиж. и српски 
језик и књиж. 

 Српски језик и Српска књижевност 
 

Француски језик 
и књижевност  Француски језик и Српски језик  

15.  

Факултет 
физичког 

васпитања и 
спорта  

78000 Бања Лука, 
Булевар војводе 

Петра Бојовића 1А 
Телефон: 

051/ 312-280 

Општи-
наставнички  

Есеј на задану тему, Пливање, 
Гимнастика, Полигон спретности, 

Спортске игре и Атлетика 

На испит 
понијети 
спортски шорц, 
спортску мајицу, 
бијеле чарапе и 
чисте патике. 
На пливање осим 
купаћег костима 
могу се 
користити 
наочаре и 
папуче. 

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 

6. Шумарски 
факултет 

78000 Бања Лука, 
Војводе Степе 
Степановића 75 

Телефон: 
051/ 464-628, 668-321 

  Хемија, Биологија и Математика 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Висина школарине у школској 2009/2010. години за студенте првог циклуса студија изван броја који се финансира из Буџета 
Републике Српске на високошколским установама у Републици Српској (Одлука Министарства просвјете и културе РС, број 07.023/602-
3500/09 од 18.06.2009. године): 
       

Ред. 
број Организационе јединице 

Висина 
школарине за 
редовни студиј 

Ред. 
број Организационе јединице 

Висина 
школарине за 
редовни студиј 

Ред. 
број 

Организационе 
јединице 

Висина школарине 
за редовни студиј 

1. 
Академија умјетности 
- смјер ТВ 
- музичка и ликовна умјет. 

1.500,00 КМ 
660,00 КМ 

7. 
Пољопривредни 
факултет 440,00 КМ 13. 

Факултет физичког 
васпитања и спорта 440,00 КМ 

2. 
Архитектонско-
грађевински факултет 440,00 КМ 8. Правни факултет 440,00 КМ 14. 

Филозофски 
факултет 440,00КМ 

3. Економски факултет 440,00 КМ 9. 
Природно-математички 
факултет 440,00 КМ 15. 

Филолошки 
факултет 440,00КМ 

4. 
Електротехнички 
факултет 440,00 КМ 10. Рударски факултет 440,00 КМ 16 

Шумарски 
факултет 440,00КМ 

5. Машински факултет 440,00 КМ 11. Технолошки факултет 440,00 КМ    

6. Медицински факултет 660,00 КМ 12. 
Факултет политичких 
наука 440,00 КМ    

 


