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УПИС СТУДЕНАТА
у прву (I) годину студија у академску 2018/19.годину
1. Упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2018/19.години обавиће
се по сљедећем распореду:
1.1. студијски програм Физиотерапија:
09. и 10. јула 2018. године
1.2. студијски програм Здравствене његе:
11. јула 2018. године
1.3. студијски програм Радне терапије:
11.јула 2018. године
1.4. студијски програм Медицинско-лабораторијског
инжењерства:
12. јула 2018. године
1.4. студијски програм Санитарног инжењерства:
13.јула 2018. године
1.5. сви студијски програми - ванредни студенти
13. јула 2018.године
2. При упису потребно је:
2.1. попунити „уписне обрасце“ који се преузимају у Студентској служби;
2.2. приложити љекарско увјерење;
2.3. приложити двије фотографије у боји 50 х 60 mm;
2.4. уплатити уписне трошкове и трошкове школарине.
3. Накнада за упис - уписни трошкови (индекс, пријавни лист, уписни лист, пријавни
семестрални лист и семестрални лист) за редовне студенте износи 40,00 КМ по семестру.
4. Накнада школарине за редовне студенте износи 440,00 КМ и плаћа се у јединственом
износу или у двије једнаке рате. Износ прве рате за студенте суфинансирања је 220,00 КМ и
уплаћује се приликом уписа, а друга рата приликом уписа другог семестра.
5. Накнада школарине за ванредне студенте износи 1.500,00 КМ и плаћа се у пет једнаких
рата, по 300,00 КМ:
- I рата приликом уписа прве године студија;
- II рата до 31.12.2017.године;
- III рата приликом уписа другог семестра;
- IV рата до 31.05.2018.године;
- V рата до 31.08.2018.године.
Жиро рачун: 5620998095060028; буџетска организација: 0832001; врста прихода:
722512; општина: 074.

6. Од плаћања школарине ослобођени су (односи се само на редовне студенте):
6.1. студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС;
6.2. студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије;
6.3. студенти - инвалиди ВРС од I до V категорије;
6.4. студенти са инвалидитетом;
6.5. студенти - дјеца без оба родитеља.
Студенти из тачке 6.1, тачке 6.2. и тачке 6.5. ова права могу користити 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).
7. Умањену школарину у висини од 50 % (односи се само на редовне студенте) износа
утврђеног у тачки 4. уплаћују студенти:
7.1. дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије;
7.2.студенти из породица са два или више студената првог циклуса на јавним
високошколским установама у Републици Српској.
Студенти из тачке 7. ова права могу користити 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).
8. За ослобађање плаћања и умањено плаћање школарине потребно је доставити одговарајуће
увјерење при упису.

