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 На основу Одлуке број 05-407/17. од 14.06.2017. године Сенат JУ Висока медицинска школа 

Приједор,  расписује  

 

К О Н К У Р  С 

за упис ванредних студената у четврту годину студија  

у академској 2017/18. години - II уписни рок 

 

1. Студенти који су завршили Високу школу са остварених 180 ЕЦТС бодова, могу се пријавити 

за упис четврте године студија  на ЈУ Висока медицинска школа Приједор у академској 

2017/18. години, на студијске програме вредноване са 240 ЕЦТС бодова. 

 

- Здравствена њега .......................................................................      30   кандидата; 

- Физиотерапија ............................................................................      31   кандидата; 

- Санитарно инжењерство ..........................................................       34   кандидата; 

- Медицинско-лабораторијско инжењерство .........................         26   кандидата; 

- Радна терапија.................................................................................. 29   кандидата. 

 

2. Пријем кандидата врши се према редосљеду који се утврђује на основу остварене просјечне 

оцјене из свих наставних предмета у току студија, са остварених 180 ЕЦТС бодова. 

3.  Накнада школарине утврђена је Одлуком Владе РС о висини школарине за редовне и ванредне 

студенте и Одлуком Управног одбора Високе медицинске школе Приједор. 

4.  Накнада за техничке услуге пријављивања и утврђивања редосљеда кандидата износи 50,00 

КМ. 

 5.  Пријављивање кандидата врши се од 28.08.2017.године до 16.09.2017.године. 

 6.  Уз пријаву на оглас кандидати су дужни приложити: 

- Извод из матичне књиге рођених; 

- Диплому о завршеној Високој школи (оригинал или овјерена копија); 

- Увјерење о положеним испитима у току студија или Додатак дипломи  

 (оригинал или овјерена копија); 

- Доказ о уплати накнаде за техничке услуге. 

 

Пријаве са наведеном документацијом достављају се у Студентску службу Високе школе. 

Листа са примљеним кандидатима биће објављена 20.09.2017. године а упис примљених 

кандидата од 25.09. до 30.09.2017. године 

За остале информације кандидати се могу обратити Студентској служби Високе школе, Улица 

Николе Пашића 4-А Приједор или на телефон 052 241-681.                                

                             

      

          

       

       БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ЈАВНА УСТАНОВА 

ВИСОКА  МЕДИЦИНСКА  ШКОЛА  ПРИЈЕДОР 
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