
 

Датум: 10.09.2018.године 

О  Б  А  В  Ј  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

о условима уписа у I годину студија у академској 2018/19.години  
за кандидате који су положили пријемни испит 

 
Упис кандидата у прву годину студија, који су положили пријемни испит, обавиће 
се: од 17.09. до 19.09.2018.године од 7,30 до 15,00 часова у просторијама студентске 
службе. 
Приликом уписа потребно је: 

- доставити љекарско увјерење које, поред налаза општег здравственог стања, садржи и 
налаз психолога, 

- доставити двије фотографије формата 5 х 6 цм. 
 
Извршити уплате на рачуне: РПН Саобраћајни факултет Добој и РПН Ректорат Универзитета у 
Источном Сарајеву према уплатницама које се налазе на огласној табли у просторијама студентске 
службе и web страници Саобраћајног факултета: www.stfdoboj.net  – линк уплатнице I циклус и то: 

- школарина за редован студиј – суфинансирање: 440 КМ (330 КМ на рачун Саобраћајног 
факултета и 110 КМ на рачун Ректората УИС), 

- школарина за ванредан студиј: 1500 КМ (1125 КМ на рачун Саобраћајног факултета и 375 
КМ на рачун Ректората УИС), 

- административни трошкови уписа семестра: 40 КМ (24,00 КМ на рачун Саобраћајног 
факултета и 16,00 КМ на рачун Ректората УИС), 

- чланарина за библиотеку: 5 КМ (уплата на рачун Саобраћајног факултета), 
- осигурање студента: 10 КМ (уплата на рачун Саобраћајног факултета), 
- обрасци и индекс за упис на факултет: 20 КМ (уплата на рачун Саобраћајног факултета), 
- чланарина за Савез студената Саобраћајног факултета Добој: 15 КМ (уплата на рачун 

Савеза студената СФ Добој). 
 
ПОПУСТИ НА ПЛАЋАЊЕ ШКОЛАРИНЕ: 
Од плаћање школарине ослобођени су редовни студенти: 

- дјеца погинулих и несталих бораца ВРС ( до навршених 26 година живота), 
- дјеца ратних војних инвалида ВРС  I и II категорије ( до навршених 26 година живота), 
- студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије, 
- студенти са инвалидитетом и 
- студенти – дјеца без оба родитеља. 

ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ УВЈЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА. 
 
 
 
 



ОД ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ У ИЗНОСУ ОД 50% ОСЛОБОЂЕНИ СУ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ: 
- дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије ( до навршених 26 година 

живота) и 
- редовни студенти из породица са два или више студената на јавним  високошколским 

установама у РС до навршених 26 година живота. 
 ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ УВЈЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА – ПОТВРДА О УПИСУ СА 
ФАКУЛТЕТА. 
 
         СТУДЕНТСКА СЛУЖБА, 
            


