
 
 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 
 о обнови I године студија з редовне и ванредне студенте у академској 

2018/2019.години 
 

Обнова прве године студија трајаће од: 01. до 31. октобра 2018. 
године.  
 

За обнову године потребно је:  
- попунити обрасце за упис акдемске године (уплатница: обрасци 

2,00 КМ), 
- извршити уплату трошкова обнове године – основица за 
обрачун обнове: 220,00 КМ за редовне студенте сразмјерно 
броју неположених испита (18,33 КМ по једном неположеном 
испиту). А ванредни студенти плаћају износ од: 60,00 КМ по 
једном неположеном испиту. Уплата за обнову године се врши у 
једном износу на уплатницу: трошкови обнове године, 

- административни трошкови уписа оба семестра (зимски и 
љетни) у износу од: 80,00 КМ (износ се дијели на двије 
уплатнице: 48,00  КМ на ж.р. Саобраћајног факултета Добој и 
32,00 КМ на ж.р. Универзитета у Источном Сарајеву), 

- уплата за студентско осигурање: 10,00 КМ, 
- уплата чланарине за библиотеку: 5,00 КМ и  
- уплата чланарине за Савез студената СФ: 15,00 КМ. 
 

 
Од плаћања трошкова обнове године, услучају да прве обнове (18,33 КМ по 
неположеном испиту) ослобођени су редовни студенти и то: 
- студенти – 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 од  I  до V категорије, 
- студенти са инвалидитетом и  
- студенти – дјеца без оба родитеља (до навршених 26 година живота), 

 
 



50 % трошкова обнове, у случају прве обнове године, плаћају редовни 
студенти и то: 
- 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 првог циклуса 
студија на јавним високошколским установама у Републици Српској (до 
навршених 26 година живота).  

 

Студенти који користе неке од наведених попуста при плаћању обнове 
године, обавезни су доставити Увјерења надлежних установа. 
 
 

 
У Добоју, 24.09.2018.године                                     Студентска служба, 


