
Број: 1491/16
Датум, 19.09.2016. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УПИС АПСОЛВЕНТСКОГ СТАЖА, ОБНОВУ АПСОЛВЕНТСКОГ
СТАЖА И УПИС И ОБНОВУ ГОДИНЕ  (ПРВИ ЦИКЛУС, АКАДЕМСКА 2016/2017.

ГОДИНА)

Упис и обнова године од 19.09.2016. до 15.10.2016. године (од 09,00 до 12,00 часова),
Упис и обнова апсолвентског стажа од 19.09.2016. до 30.09.2016. године (од 09,00 до 12,00 часова).

УПИС И ОБНОВА ГОДИНЕ
· Студенти који уписују годину (БУЏЕТ, СУФИНАНСИРАЊЕ и ВАНРЕДНИ) треба да уплате:
ù административни трошкови уписа и обнове семестра......................................... 40,00 КМ
ù обрасци за упис и обнову семестра.........................................................................  2,00 КМ
ù чланарина за библиотеку........................................................................................... 5,00 КМ
ù осигурање.....................................................................................................................2,00 КМ
· СУФИНАНСИРАЈУЋИ студенти треба да уплате:
ù школарина (I рата) ................................................................................................. 220,00 КМ
· ВАНРЕДНИ студенти треба да уплате:
ù школарина (I рата) ................................................................................................. 500,00 КМ

· Студенти који обнављају годину (БУЏЕТ, СУФИНАНСИРАЊЕ и ВАНРЕДНИ)
треба да уплате:

ù административни трошкови уписа и обнове године ............................................. 80,00 КМ
ù обрасци за упис и обнову семестра .......................................................................... 4,00 КМ
ù чланарина за библиотеку................................................................................. .......... 5,00 КМ
ù осигурање.....................................................................................................................2,00 КМ

· Студенти који обнављају годину плаћају накнаду за неположене испите приликом обнове, и то:
РЕДОВНИ (буџет и суфинансирање)

ù накнада за неположене испите (по испиту)..........................................................  27,50 КМ
ВАНРЕДНИ

ù накнада за неположене испите (по испиту)...........................................................  60,00 КМ

УПИС И ОБНОВА АПСОЛВЕНТСКОГ СТАЖА
· Студенти који уписују апсолвентски стаж и обнављају апсолвентски стаж

(БУЏЕТ, СУФИНАНСИРАЊЕ и ВАНРЕДНИ) треба да уплате:
ù административни трошкови уписа и обнове године............................................. 80,00 КМ
ù обрасци за упис и обнову семестра ......................................................................... 4,00 КМ
ù чланарина за библиотеку........................................................................................... 5,00 КМ
ù осигурање.....................................................................................................................2,00 КМ

· Студенти који обнављају апсолвентски стаж (БУЏЕТ, СУФИНАНСИРАЊЕ и
ВАНРЕДНИ), плаћају накнаду за неположене испите приликом пријаве испита, а након истека
двије године од првог уписа апсолвентског стажа

ù накнада за неположене испите (по испиту).........................................................  30,00 КМ

НАПОМЕНА:  Годину могу уписати студенти који су остварили 60 ECTS. Апсолвентски стаж могу
уписати само студенти који студирају по болоњи, за студенте који студирају по Закону о универзитету
није могућ упис у академској 2016/17. години. Уколико буде измјена и допуна Закона, Факултет ће
поступити по добијеним актима.

Сви студенти су дужни регулисaти статус у предвиђеном рок, у супротном ће плаћати накнаду за
кашњење уписа семестра.

Д Е К А Н
                                                                                                                                              _________________________

Проф. др Љубиша Владушић


