
OOvvjjeerraa  zziimmsskkoogg  sseemmeessttrraa  ii  uuppiiss  lljjeettnnoogg  sseemmeessttrraa  zzaa  ssvvee  ssttuuddeennttee  II  ii  IIII  cciikklluussaa  uu  aakkaaddeemmsskkoojj  

22002200//22002211..  ggooddiinnii    

  

OObbaavvjjeeššttaavvaajjuu  ssee  ssvvii  ssttuuddeennttii  uuppiissaannii  uu  aakkaaddeemmsskkoojj  22002200//22002211..  ggooddiinnii  ddaa  ssuu  dduužžnnii  uu  ppeerriioodduu  oodd  

1188..0011..22002211..  ddoo  2222..0011..22002211..  ggooddiinnee  oovvjjeerriittii  zziimmsskkii  sseemmeessttaarr..  

  

SSttuuddeennttii  NNEE  MMOOGGUU  PPRRIIJJAAVVIITTII  DDVVAA  IISSPPIITTAA  NNAA  IISSTTII  DDAANN  OODDNNOOSSNNOO  PPOOLLAAGGAATTII  IISSTTII  

DDAANN..      

NNaappoommiinnjjeemmoo  ddaa  pprriijjaavvaa  iissppiittaa  ((pprreekkoo  aapplliikkaacciijjee  ee--uunnmmoo))  nneeććee  bbiittii  mmoogguuććaa  bbeezz  uuppllaaććeennee  rraattee  ii  

oovvjjeerree  zziimmsskkoogg  ii  uuppiissaa  lljjeettnnoogg  sseemmeessttrraa..  

  

ZZaa  oovvjjeerruu  jjee  ppoottrreebbnnoo  sslljjeeddeeććee::  

RREEDDOOVVAANN  SSTTUUDDIIJJ::  ((II  cciikklluuss  ssttuuddiijjaa))  

11..  UUrreeddnnoo  ppooppuunnjjeenn  iinnddeexx,,    uuppiissaannii  EECCTTSS  bbooddoovvii  ii  ssvvii  ppoottppiissii  pprreeddmmeettnniihh  nnaassttaavvnniikkaa..  

22..  PPooppuunnjjeenn  sseemmeessttrraallnnii  lliisstt  ((sseemmeessttrraallnnii  lliisstt  uuzzeettii  uu  ssttuuddeennttsskkoojj  sslluužžbbii))  ssaa  uuppiissaanniimm  pprreeddmmeettiimmaa,,  

pprreeddmmeettnniimm  nnaassttaavvnniicciimmaa  ii  EECCTTSS  bbooddoovviimmaa..  

33..  UUppllaattnniiccaa  zzaa  lljjeettnnii  sseemmeessttaarr      

PPrrvvii  ppuutt  uuppiissaannii  ––  pprrvvaa  ggooddiinnaa::  220000,,0000  KKMM,,  ssvvrrhhaa  HH11110011--  uuppllaattaa  zzaa  lljjeettnnii  sseemmeessttaarr..  žž..rr..  

11661100220000000000229900771100,,pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu    --  FFaakkuulltteett  hhuummaanniissttiiččkkiihh  

nnaauukkaa  

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

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    

PPoonnoovvccii::  220000,,0000  KKMM,,  ssvvrrhhaa::  HH11110044--  uuppllaattaa  zzaa  lljjeettnnii  sseemmeessttaarr,,  žž..rr..  11661100220000000000229900771100,,    

pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu--  --  FFaakkuulltteett  hhuummaannssiittiiččkkiihh  nnaauukkaa  

PPoonnoovvccii--pprreennooss  iissppiittaa::  8800,,0000  ppoo  nneeppoolloožžeennoomm  iissppiittuu,,  ssvvrrhhaa::HH11110044--  pprreennooss  iissppiittaa,,  žž..rr..  

11661100220000000000229900771100,,  pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu  --  FFaakkuulltteett  hhuummaanniissttiiččkkiihh  

nnaauukkaa  

SSttrraannii  ddrržžaavvlljjaannii,,  nnaarreeddnnaa  ggooddiinnaa  ssttuuddiijjaa  ::  11000000,,0000  KKMM,,  ssvvrrhhaa::  HH11442222  ––  uuppllaattaa  zzaa  lljjeettnnii  

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

hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa  

SSttrraannii  ddrržžaavvlljjaannii  ––  oobbnnoovvaa  ggooddiinnee::  HH11441144  ––  ddrruuggaa  rraattaa  oobbnnoovvee  ggooddiinnee,,  žž..rr..  

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

hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa,,  

SSttrraannii  ddrržžaavvlljjaannii  --  oobbnnoovvaa  ggooddiinnee,,  pprreennooss  iissppiittaa::  HH11441144  ––  pprreennooss  nneeppoolloožžeennoogg  pprreeddmmeettaa,,  iizznnooss  

115500,,0000  KKMM  ppoo  nneeppoolloožžeennoomm  pprreeddmmeettuu  žž..rr..  11661100220000000000229900771100,,  pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  

BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu  ––  FFaakkuulltteett  hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa,,  

  

  

VVAANNRREEDDNNII  SSTTUUDDIIJJ      ((II  cciikklluuss  ssttuuddiijjaa))  

11..  UUrreeddnnoo  ppooppuunnjjeenn  iinnddeexx  ssaa  pprreeddmmeettiimmaa  iizz  zziimmsskkoogg  sseemmeessttrraa,,  pprreeddmmeettnniimm  pprrooffeessoorriimmaa      uuppiissaannii  

EECCTTSS  bbooddoovvii..  

22..  PPooppuunnjjeenn  sseemmeessttrraallii  lliisstt,,  ((sseemmeessttrraallii  lliisstt  ssee  uuzziimmaa  uu  ssttuuddeennttsskkoojj  sslluužžbbii))  ssaa  uuppiissaanniimm  pprreeddmmeettiimmaa  

iizz  zziimmsskkoogg  sseemmeessttrraa,,  pprreeddmmeettnniimm  nnaassttaavvnniicciimmaa  ii  EECCTTSS  bbooddoovviimmaa..  

33..  UUppllaattnniiccaa  zzaa  ddrruugguu  rraattuu  šškkoollaarriinnee      



PPrrvvii  ppuutt  uuppiissaannii--  pprrvvaa  ggooddiinnaa  ssttuuddiijjaa  ::  660000,,0000  KKMM  ,,  ssvvrrhhaa::  HH11330066  ––  ddrruuggaa  rraattaa  šškkoollaarriinnee,,  žž..rr..  

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

hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa    

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

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

hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa    

PPoonnoovvccii::  220000,,  0000  KKMM,,  ssvvrrhhaa::  HH11330099--  ddrruuggaa  rraattaa  šškkoollaarriinnee,,  žž..rr..  11661100220000000000229900771100,,    pprriimmaallaacc  

UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu--  FFaakkuulltteett  hhuummaannssiittiiččkkiihh  nnaauukkaa  

PPoonnoovvccii--pprreennooss  iissppiittaa::  8800,,0000  ppoo  nneeppoolloožžeennoomm  iissppiittuu,,  ssvvrrhhaa::HH11330099--  pprreennooss  iissppiittaa..  žž..rr..  

11661100220000000000229900771100,,  pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu--FFaakkuulltteett  hhuummaanniissttiiččkkiihh  

nnaauukkaa  

  

  

  IIII  cciikklluuss  ssttuuddiijjaa  

RREEDDOOVVAANN  SSTTUUDDIIJJ::  ((((IIII  cciikklluuss  ssttuuddiijjaa))  

  

11..  UUrreeddnnoo  ppooppuunnjjeenn  iinnddeexx,,    uuppiissaannii  EECCTTSS  bbooddoovvii  ii  ssvvii  ppoottppiissii  pprreeddmmeettnniihh  nnaassttaavvnniikkaa..  

22..  PPooppuunnjjeenn  sseemmeessttrraallnnii  lliisstt  ((sseemmeessttrraallnnii  lliisstt  uuzzeettii  uu  ssttuuddeennttsskkoojj  sslluužžbbii))  ssaa  uuppiissaanniimm  pprreeddmmeettiimmaa,,  

pprreeddmmeettnniimm  nnaassttaavvnniicciimmaa  ii  EECCTTSS  bbooddoovviimmaa..  

33..  UUppllaattnniiccaa  zzaa  lljjeettnnii  sseemmeessttaarr    ((rreeddoovvaann  ssttuuddiijj))  

PPrrvvii  ppuutt  uuppiissaannii  ––  pprrvvaa  ggooddiinnaa  rreeddoovvaann  ssttuuddiijj::  440000,,0000  KKMM,,  ssvvrrhhaa  HH11550011--  uuppllaattaa  zzaa  lljjeettnnii  

sseemmeessttaarr..  žž..rr..  11661100220000000000229900771100,,  pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu--  FFaakkuulltteett  

hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa  

  

VVAANNRREEDDAANN  SSTTUUDDIIJJ  ((((IIII  cciikklluuss  ssttuuddiijjaa))  

11..  UUrreeddnnoo  ppooppuunnjjeenn  iinnddeexx,,    uuppiissaannii  EECCTTSS  bbooddoovvii  

22..  PPooppuunnjjeenn  sseemmeessttrraallnnii  lliisstt  ((sseemmeessttrraallnnii  lliisstt  uuzzeettii  uu  ssttuuddeennttsskkoojj  sslluužžbbii))  ssaa  uuppiissaanniimm  pprreeddmmeettiimmaa,,  

pprreeddmmeettnniimm  nnaassttaavvnniicciimmaa  ii  EECCTTSS  bbooddoovviimmaa..  

33..  UUppllaattnniiccaa  zzaa  lljjeettnnii  sseemmeessttaarr    ((vvaannrreeddaann  ssttuuddiijj))  

PPrrvvii  ppuutt  uuppiissaannii  ––  pprrvvaa  ggooddiinnaa    vvaannrreeddaann  ssttuuddiijj::  880000,,0000  KKMM,,  ssvvrrhhaa  HH11660011--  uuppllaattaa  zzaa  lljjeettnnii  

sseemmeessttaarr..  žž..rr..  11661100220000000000229900771100,,  pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall  BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu--  FFaakkuulltteett  

hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa  

44..  PPoonnoovvccii::  220000,,0000  KKMM,,  ssvvrrhhaa::  HH11660033--  uuppllaattaa  zzaa  lljjeettnnii  sseemmeessttaarr,,  žž..rr..  11661100220000000000229900771100,,    

pprriimmaallaacc  UUnniivveerrzziitteett  „„DDžžeemmaall    BBiijjeeddiićć““  uu  MMoossttaarruu--  --  FFaakkuulltteett  hhuummaannssiittiiččkkiihh  nnaauukkaa  

55..  PPoonnoovvccii--pprreennooss  iissppiittaa::  115500,,0000  ppoo  nneeppoolloožžeennoomm  iissppiittuu,,  ssvvrrhhaa::HH11660033--  pprreennooss  iissppiittaa,,  žž..rr..  

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

hhuummaanniissttiiččkkiihh  nnaauukkaa  

  

  

  

  


