
        РАНГ ЛИСТА
примљених кандидата за упис на II циклус студија
                  за академску 2019/2020. годину

        ДРУГИ УПИСНИ РОК

СМЈЕР: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ

Редовни студиј - суфинансирање

ред.бр. презиме и име бодови

1 Тривић Дејана 220,14

 СМЈЕР: ЖЕЉЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

Редовни студиј - суфинансирање

ред.бр. презиме и име бодови

1 Глумчевић Алдин 276,27

2 Ђуловић Хидајет 209,00

3 Ђурић Мирослав 183,22

СМЈЕР: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ

Редовни студиј - суфинансирање

ред.бр. презиме и име бодови

1 Лулић Јевросима 168,29

СМЈЕР: ЛОГИСТИКА

Редовни студиј - суфинансирање

ред.бр. презиме и име бодови

1 Ибрахимкадић Амина 231,70

СМЈЕР: ИНФОРМАТИКА У САОБРАЋАЈУ

Редовни студиј - суфинансирање

ред.бр. презиме и име бодови

1 Нешић Слободан 199,78



УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА ВРШИТ ЋЕ СЕ 

            28. и 29. новембра  2019. године

                    9,00 - 13,00 часова

Добој, 27.11.2019. године

КОМИСИЈА:

    1. Др Месуд Ајановић, ванр. проф.- предсједник Комисије

    2. Др Ратко Ђуричић, ред. проф. - замјеник предсједника

    3. Др Марко Васиљевић, ред. проф. - члан

    4. Др Александар Стјепановић, доц. - члан

    5. Др Гордана Јотановић, доц. - члан

    6. Гордана Божић - секретар Комисије



 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

УПИС У АКАДЕМСКУ 2019/2020. годину 
за студенте другог циклуса студија - МАСТЕР 

                      28. и 29. новембра 2019. године. 
 
Студенти који  се уписују обавезни су доставити: 
 
-љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања,укључивати    
и налаз психолога. 
- двије фотографије 
- уплатити школарину (редовни (880 КМ)  и ванредни (1.500 КМ) студенти 
плаћају школарину у цијелости, 
- уплатити административнe трошкове уписа семестра 16,00 КМ + 24,00 КМ, 
-чланарина за библиотеку (5,00 КМ),  
-студентско осигурање (10,00 КМ), 
-чланарина за савез студената (15,00 КМ) и 
-уписни материјал и индекс 20,00 КМ (купује сe у скриптарници Факултета). 
Администартивну таксу, накнаде за осигурање, библиотеку  и савез студената 
плаћају сви студенти без обзира на социјални, борачки и уписни статус. 
 
Од плаћања школарине у износу од 100% ослобођени су: 

 Студенти- дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,  

 Студенти- дјеца ратних војних инвалида ВРС 1. и 2. кат.,  

 Студенти- инвалиди ВРЦ од 1. -5. категорије, 

 Студенти са инвалидитетом и 

 Студенти- дјеца без оба родитеља.  

Од плаћања школарине у износу од 50% ослобођени су: 
 Студенти- дјеца ратних војних инвалида ВРС 3-6 кат.  

 

Студенти могу бити ослобођени од плаћања трошкова школарине до 

навршених 26 година живота, у складу са Законом о правима бораца, ратних 

војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске. („Службени гласник Републике Српске“ бр 134/11, 9/12 и 

40/12). 

 
Добој, 27.11.2019. г.     Студентска служба, 


