
 

 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

 
о упису и обнови III и   IV године студија за редовне и 

ванредне студенте у академској 2018/2019. години 
 

од 01. октобра до 31. октобра 2018. у периоду од  
9ºº до 13 ºº часова 

 
УСЛОВ ЗА ПРЕНОС У СТАРИЈУ ГОДИНУ СТУДИЈА 15 ECTS 

БОДОВА 
 

Студенти који уписују или обнављају трећу односно четврту 
годину обавезни су: 
 

За  упис године потребно је: 
 

 попунити обрасце за упис године (обрасци се преузимају у 
скриптарници уз уплатницу од 2,00 КМ); 

- извршити уплату школарине – школарина за редован студиј – 
суфинансирање: 440,00 КМ (330,00 КМ на рачун Саобраћајног 
факултета Добој и 110,00 КМ на рачун Ректората УИС), 

 школарина за ванредан студиј: 1.500,00 КМ (1.125,00 КМ на 
жиро рачун Саобраћајног факултета Добој и 375,00 КМ на жиро 
рачун Ректората УИС); 

 административни трошкови уписа семестра 40,00 КМ (износ се 
дијели на двије уплатнице 24,00 КМ на жиро рачун 
Саобраћајног факултета Добој и 16,00 КМ на жиро рачун 
Универзитета у Источном Сарајеву); 

 студентско осигурање (10,00 КМ); 
 чланарина за библиотеку (5,00 КМ); 
 чланарина за Савез студената СФ (15,00 КМ); 

 



 
За обнову године потребно је: 
 

 попунити обрасце за упис године (обрасци се преузимају у 
скриптарници уз уплатницу од 2,00 КМ); 

 извршити уплату трошкова обнове године – 22,00 КМ (редовни 
студенти), а 60,00 КМ (ванредни студенти) по неположеном 
испиту; 

 уплатити административнe трошкове уписа (накнада за упис 
семестра (32,00 КМ на жиро рачун Универзитета у Источном 
Сарајеву и  48,00 КМ на на жиро рачун Саобраћајног факултета 
Добој); 

 студентско осигурање (10,00 КМ); 
 чланарина за библиотеку (5,00 КМ); 
 чланарина за Савез студената СФ (15,00 КМ); 
 

Попуст 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 (до навршених 26 година 

живота). 
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. 

 
У Добоју, 25.09.2018. године                                        Студентска служба, 


