
S V E U Č I L I Š T E   U   M O S T A R U 
 

Senat Sveučilišta u Mostaru, uz suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije 
Posavske, raspisuje 
 

N A T J E Č A J 
za upis trideset studenata u prvu godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva na 

Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, u sveučilišnom centru Orašje u 
akademskoj 2020./2021. godini  

 
 

A. OPĆI DIO 
Studenti se u prvu godinu upisuju u statusu: 
 
a) izvanrednih studenata, za koje sredstva osiguravaju poduzeća ili ustanove u kojima su 

zaposleni ili sami plaćaju troškove svoga studiranja  
 

 
I. PRIJAVE ZA UPIS 

 
1. Prijave za upis primaju se on-line, i to: 

- od 31. srpnja do 31. kolovoza 2020. godine, 
- od 7. do 12. rujna 2020. godine. 
 

Prijave za II. rok primat će se samo ukoliko ostane slobodnih mjesta nakon prvog (I) roka. Broj 
slobodnih mjesta za II. rok objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta zdravstvenih 
studija Sveučilišta u Mostaru. 

 
2. Prijave za razredbeni postupak primaju se on-line, putem e-maila na adresu: upisi@fzs.sum.ba 
 
Uz prijavu za razredbeni postupak pristupnici prilažu i slijedeće potrebne dokumente: 
 

a. Izvadak iz matične knjige rođenih; 
b. Svjedodžbu o završnom ispitu (maturi); 
c. Svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju; 
d. Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima za studij na Fakultetu zdravstvenih studija; 
e. Dokaz o uplati razredbenog postupka u iznosu od 50 KM na žiro račun broj: 3381302271325623, 

UniCredit Bank d.d. Mostar 
 
3. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu pri upisu su dužni priložiti potvrdu o 
pokrenutom postupku nostrifikacije, a rješenje o nostrifikaciji naknadno.   
 

II. UPISI I ŠKOLARINA 
 
1. Upisi u I. godinu studija u prvom upisnom roku provoditi će se od 01. do 07. rujna 2020. godine, a u 
drugom roku od 14. do 25. rujna 2020. godine.  
 
2. Troškovi studiranja: 

900,00 KM po semestru 
 

3. Svi studenti pri upisu na Fakultet zdravstvenih studija trebaju dostaviti i potvrdu o prebivalištu ili 
boravištu. 

mailto:upisi@fzs.sum.ba


 
4. Svi studenti pri upisu na Fakultet zdravstvenih studija, a prema Odluci Senata i Upravnog vijeća 
Sveučilišta uplaćuju 10 KM na žiro račun Sveučilišta kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 
3381302231566875  s naznakom „za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru“. 
 
5. Na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru mogu se dobiti sve obavijesti o upisu i 
uvjetima za upis. 
 

III. IZBOR PRISTUPNIKA 
 

Izbor pristupnika za upis na studij obavit će se vrednovanjem uspjeha u prethodnom obrazovanju, i to: 
- opći uspjeh 
- prosjek ocjena iz predmeta Kemija i Biologija, 

 
2. Provjere znanja testom.  

        

Natječaj i obrazac za prijavu se može preuzeti na sveučilišnoj web stranici  www.sum.ba i web 
stranici Fakulteta zdravstvenih studija fzs.sum.ba. 
 

 

http://www.sum.ba/
http://www.fzs.sum.ba/

