
UUppiiss  uu  IIII,,  IIIIII  ii  IIVV  ggooddiinnuu  ssttuuddiijjaa  ––  ssttuuddeennttii  kkoojjii  ssuu  sstteekkllii  uusslloovv  zzaa  uuppiiss  uu  

ggooddiinnuu,,  kkaaoo  ii  oobbnnoovvaa  ggooddiinnee  vvrrššiitt  ććee  ssee  uu  ppeerriioodduu  oodd  2288..0099..22002200..  ggooddiinnee  ddoo  

0099..1100..22002200..  ggooddiinnee  

RREEDDOOVVAANN  SSTTUUDDIIJJ::  

11..  IInnddeekkss  

22..  PPooppuunnjjeenn  uuppiissnnii  mmaatteerriijjaall  ((uuppiissnnii  mmaatteerriijjaall  kkuuppuujjee  ssee  uu  ssttuuddeennttsskkoojj  sslluužžbbii))      

33..  UUppllaattnniiccaa  zzaa  zziimmsskkii  sseemmeessttaarr      

PPrrvvii  ppuutt  uuppiissaannii  ––  nnaarreeddnnaa  ggooddiinnaa  ssttuuddiijjaa  ::  220000,,0000  KKMM  ,,  ssvvrrhhaa::  HH11110022  ––  uuppllaattaa  zzaa  

zziimmsskkii  sseemmeessttaarr,,  žž..rr..  11661100220000000000229900771100,,  pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  BBiijjeeddiićć““  uu  

MMoossttaarruu  ––  FFaakkuulltteett  hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa    

PPrrvvii  ppuutt  uuppiissaannii--  nnaarreeddnnaa  ggooddiinnaa  --  pprreennooss  iissppiittaa::  8800,,0000  KKMM    ppoo  nneeppoolloožžeennoomm  iissppiittuu,,  

ssvvrrhhaa::  HH11110022  ––  pprreennooss  iissppiittaa,,  žž..rr..  11661100220000000000229900771100,,  pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  

BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu  ––  FFaakkuulltteett  hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa    

OObbnnoovvaa  ggooddiinnee::  220000,,0000  KKMM,,  ssvvrrhhaa::HH11110044  ––  uuppllaattaa  zzaa  zziimmsskkii  sseemmeessaattrr,,  ŽŽ..rr..  

11661100220000000000229900771100,,  pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu  ––  FFaakkuulltteett  

hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa  

OObbnnoovvaa  ggooddiinnee,,  pprreennooss  iissppiittaa,,  8800,,0000  KKMM  ppoo  nneeppoolloožžeennoomm  iissppiittuu  kkoojjii  ssee  pprreennoossii  uu  

nnaarreeddnnuu  ggooddiinnuu  ssttuuddiijjaa..ŠŠiiffrraa  HH11110044..    MMaakkssiimmaallnnii  iizznnooss  kkoojjii  ssttuuddeenntt  mmoožžee  ppllaattiittii  ppoo    

oossnnoovvuu  oobbnnoovvee  ggooddiinnee  jjee    880000,,0000  KKMM..,,  ŽŽ..rr..  11661100220000000000229900771100,,  pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  

„„DDžžeemmaall  BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu  ––  FFaakkuulltteett  hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa  

RREEDDOOVVAANN  SSTTUUDDIIJJ  UUZZ  PPLLAAĆĆAANNJJEE  

11..  IInnddeekkss  

22..  PPooppuunnjjeenn  uuppiissnnii  mmaatteerriijjaall  ((uuppiissnnii  mmaatteerriijjaall  kkuuppuujjee  ssee  uu  ssttuuddeennttsskkoojj  sslluužžbbii))    

33..  UUppllaattnniiccaa  zzaa  zziimmsskkii  sseemmeessttaarr      

PPrrvvii  ppuutt  uuppiissaannii  --  nnaarreeddnnaa  ggooddiinnaa  ssttuuddiijjaa  ::  660000,,0000  KKMM  ,,  ssvvrrhhaa::  HH11220077  ––  uuppllaattaa  zzaa  

zziimmsskkii  sseemmeessttaarr--  pprrvvaa  rraattaa,,  žž..rr..  11661100220000000000229900771100,,  pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  

BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu  ––  FFaakkuulltteett  hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa    

OObbnnoovvaa  ggooddiinnee  ––  220000,,0000  KKMM,,  ssvvrrhhaa::  HH11220099    --  uuppllaattaa  zzaa  zziimmsskkii  sseemmeessttaarr,,  zzaa  pprreennooss  

iissppiittaa  --  8800,,0000  KKMM  ,,  ssvvrrhhaa::  HH11220099  ––  nneeppoolloožžeennii  pprreeddmmeettii..    ŽŽ..rr..  11661100220000000000229900771100,,  

pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu  ––  FFaakkuulltteett  hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa  

VVAANNRREEDDNNII  SSTTUUDDIIJJ  

11..  IInnddeekkss  

22..  PPooppuunnjjeenn  uuppiissnnii  mmaatteerriijjaall  ((kkuuppuujjee  ssee  uu  ssttuuddeennttsskkoojj  sslluužžbbii))  

33..  UUppllaattnniiccaa  zzaa  pprrvvuu  rraattuu  šškkoollaarriinnee      

PPrrvvii  ppuutt  uuppiissaannii--  nnaarreeddnnaa  ggooddiinnaa  ssttuuddiijjaa::  660000,,0000  KKMM  ,,  ssvvrrhhaa::  HH11330077  ––  pprrvvaa  rraattaa  

šškkoollaarriinnee,,  žž..rr..  11661100220000000000229900771100,,  pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu  ––  

FFaakkuulltteett  hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa    

OObbnnoovvaa  ggooddiinnee  ––  220000,,0000  KKMM,,  ssvvrrhhaa::  HH11330099  --  uuppllaattaa  zzaa  zziimmsskkii  sseemmeessttaarr,,  zzaa  pprreennooss  

iissppiittaa  --  8800,,0000  KKMM  ,,  ssvvrrhhaa::  HH11330099  ––  nneeppoolloožžeennii  pprreeddmmeettii..    ŽŽ..rr..  11661100220000000000229900771100,,  

pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu  ––  FFaakkuulltteett  hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa..  

MMaakkssiimmaallnnii  iizznnooss  kkoojjii  ssttuuddeenntt  mmoožžee  ppllaattiittii  ppoo  oossnnoovvuu  oobbnnoovvee  ggooddiinnee  nnee  mmoožžee  bbiittii  vveeććii  

oodd  iizznnoossaa  uuppiissnniinnee  pprrii  uuppiissuu  uu  pprrvvuu  ggooddiinnuu  ssttuuddiijjaa..  

  

SSvvii  ssttuuddeennttii  ssuu  oobbaavveezznnii  uuzz  uuppllaattnniiccuu  šškkoollaarriinnee  ddoossttaavviittii  ii  uuppllaattnniiccuu  oodd  7700,,  0000  KKMM,,  ssvvrrhhaa  

ddoozznnaakkee::HH22110011,,  HH22110022,,  HH22110033,,  HH22110044  ––  KKoorriišštteennjjee  bbiibblliiootteekkee,,  ČČllaannssttvvoo  uu  UUnniijjii  ssttuuddeennaattaa,,  

NNaakknnaaddaa  zzaa  ooddrržžaavvaannjjee  zzggrraaddee  ii  iinnvveennttaarraa  ii  KKoorriišštteennjjee  iinnffoorrmmaacciioonnoogg  ssiisstteemmaa,,    žž..rr..  

11661100220000000000229900003311,,  pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu..  

  

  


