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На основу члана 62. Став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број: 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18.) и члана 18. Статута  ЈУ Висока медицинска 

школа Приједор, Управни одбор ЈУ Висока медицинска школа Приједор на сједици одржаној 

дана 02.11.2018. године, донио је: 

 

 

 

ТРОШКОВНИК ЗА АКАДЕМСКУ 2018/19. ГОДИНУ НА 

ЈУ ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР 

1.  

 

Редни 

број 

УПИСНИНЕ, НАКНАДЕ ШКОЛАРИНЕ И ОСТАЛЕ 

НАКНАДЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

СТУДИЈА 

ИЗНОСИ 

1. Школарина за редовне студенте 440,00 КМ 

2. Уписнина по семестру за редовне студенте 40,00 КМ 

3. Школарина за ванредне студенте 1.500,00 КМ 

4. 

Школарина за студенте  који се уписују са других 

високошколских установа, а имају више испита 

разлике него што је број испита на години на коју се 

уписују  

1.800,00 КМ 

5. Обнова студијске године за редовне студенте 

Пропорционално броју 

неположених испита. 

Основица за обрачун износи 

150,00 КМ. 

6. Обнова студијске године за ванредне студенте 

Пропорционално броју 

неположених испита. 

Основица за обрачун 50% од 

износа школарине за годину 

коју студент обнавља. 

7. 

Обнова и упис апсолвентског стажа за редовне 

студенте: 

 Овјера семестра 

 Уплата по пренијетом испиту 

 

 

40,00 КМ 

20,00 КМ 

       

       БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ЈАВНА УСТАНОВА 

ВИСОКА  МЕДИЦИНСКА  ШКОЛА  ПРИЈЕДОР 
 

 



 

 

8. 

Обнова и упис апсолвентског стажа за ванредне 

студенте: 

 Овјера семестра 

 Уплата по пренијетом испиту 

 

 

75,00 КМ 

50,00 КМ 

9. 
Накнада за овјеру семестра за студенте који су из 

неоправданих разлога пропустили овјеру семестра 
40,00 КМ по семестру 

10. Накнада за четврти и сваки наредни излазак на испит 20,00 КМ 

11. Накнада за трошкове завршног рада 
Редован студиj 200,00 KM 

Ванредан студиј 400,00  КМ 

12. 
Накнада за издавање дипломе и увјерења о 

дипломирању 
100,00 КМ 

13. Накнада за издавање дупликата индекса 25,00 КМ 

14. Накнада за издавање пријевремене дипломе 200,00 КМ 

15. Захтјев за еквиваленцију 30,00 КМ 

16. Увјерења о току и садржају студија 30,00 КМ 

17. 
Увјерење о положеним испитима и просјеку оцјена 

током студија (само за свршене студенте) 
20,00 КМ 

18. 
Накнада за сва остала увјерења која се издају на 

захтјев исписаних и свршених студената 
20,00 КМ 

19. Исписнина на захтјев студената 20,00 КМ 

20. Препис наставног плана и програма 50,00 КМ 

21. Дупликат увјерења о дипломирању 15,00 КМ 

22. Дупликат додатака дипломи 50,00 КМ 

23. Дупликат дипломе 100,00 КМ 

 

 

 

2. Од плаћања обнове школарине, у случајевима кад први пут обнављају поједину годину 

студија, ослобођени су : 



 

 

 Стиденти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година 

живота; 

 Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије, до навршених 26 

година живота; 

 Студенти – инвалиди ВРС  I и II категорије; 

 Студенти са инвалидитетом; 

 Студенти – дјеца без оба родитеља, до навршених 26 година живота. 

 

3. Од утврђеног износа обнове школарине, у случајевима кад први пут обнављају поједину 

годину студија, 50% плаћају следеће категорије: 

 Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије, до навршених 

26 година живота; 

 Студенти – из породица са два или више студента првог циклуса студија на јавним 

високошколским установама  до навршених 26 година живота. 

 

4. Овај трошковник ступа на снагу даном доношења а примјењиваће се на обавезе за 

академску 2018/19. годину. 

 

 

 

                                               Предсједник УО 

                     _______________________________ 

                                                                          Проф. др Милован Драгић, с.р. 

 


