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ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА АКАДЕМСКЕ 2017/2018. 

ГОДИНЕ 

 

Упис прве године првог циклуса студија - од 03.07.2017. до 07.07.2017. године – 

ПРВИ УПИСНИ РОК 

 

Кандидати који су полагањем пријемног испита остварили право на упис у прву годину 

првог циклуса студија, упис могу обавити у периоду од 03.07.2017. до 07.07.2017. 

године. 
 

 

Одлуком о висини школарине за редовне и ванредне студенте на студијским програмима 

првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 

2017/2018. годину Влада Републике Српске одредила је висину школарине за упис на 

први циклус студија у износу од: 

-  440,00 КМ - за редовне студенте  

- 1.500,00 КМ - за ванредне студенте  

 

Школарина се плаћа у двије рате, прва рата се плаћа приликом уписа, а друга рата са 

крајњим роком доспјећа до 01.02.2018. године. 

 

Студенти чије се студије финансирају из буџета приликом уписа дужни су уплатити: 

- 40,00 КМ - административне трошкове уписа,  

- 20,00 КМ - на име накнаде за материјалне трошкове првог уписа, 

- 5,00 КМ - на име чланарине у библиотеци, 

- 1,00 КМ - осигурање,  

- 2,00 КМ - обрасци. 

 

Редовни суфинансирајући студенти приликом уписа дужни су уплатити: 

- 220,00 КМ - прву рату школарине, 

- 40,00 КМ - административне трошкове уписа,  

- 20,00 КМ – на име накнаде за материјалне трошкове првог уписа, 

- 5,00 КМ – на име чланарине у библиотеци, 

- 1,00 КМ – осигурање,  

- 2,00 КМ – обрасци. 

 

НАПОМЕНА: Инструкције за плаћање студенти могу добити у скриптарници Факултета 

гдје преузимају и уписни материјал који су дужни попунити. Након уплате дужни су 

рачуноводству факултета показати исте на увид ради провјере исправности.  

 

 

 



Приликом уписа кандидат је дужан приложити сљедећа документа: 

 

1. Двије фотографије (димензија 50 Х 60),  

2. Љекарско увјерење (које поред прегледа општег здравственог стања садржи и 

налаз психолога), 

3. Доказе о уплати (инструкцију за плаћање кандидати могу добити у скриптарници 

Факултета), 

4. Доказе о постојању основа за ослобођење плаћања школарине, односно умањење 

износа школарине сагласно Одлуци о висини школарине за редовне и ванредне 

студенте са студијским програмима првог, другог и трећег циклуса студија на 

јавним високошколским установама за академску 2017/2018. годину.  

 

Од плаћања школарине ослобођени су редовни студенти: 

 

100% ослобађање од плаћања школарине: 

 

- студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС – до навршених 26 година 

живота; 

-  студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС 1. и 2. категорије – до навршених 

26 година живота; 

-  студенти - инвалиди ВРС од 1. до 5. категорије; 

- студенти са инвалидитетом;  

- студенти - дјеца без оба родитеља – до навршених 26 година живота. 

 

50% трошкова од износа школарине плаћају редовни студенти: 

 

- студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од 3 - 6 категорије – до навршених 

26 година живота; 

- редовни студенти из породице са два или више студената на јавним 

високошколским установама у Републици Српској, до навршених 26 година 

живота. 

 

НАПОМЕНА: Студенти су приликом уписа дужни доставити доказе о основу по ком су 

ослобођени плаћања школарине. У противном, неће бити ослобођен плаћања.  

 

 
 
 

                                                                                                                                                                ДЕКАН 

                                                                                              _______________________ 

                                                                                 /проф. др Далибор Стевић/ 


