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УНИВЕРЗИТЕТ „БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА 
Павловића пут бб- 76 311 Дворови/Бијељина 

СЕНАТ 

Рег. уложак бр. 59-05-0016-10, МБ 11066283, Окружни привредни суд у Бијељини, шифра претежне дјелатности: 

85.42; ЈИБ:4403180380002; Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina, број рачуна: 1610250028490014; 

Телефон број: +387 55 350-150, 351-101; info@ubn.rs.ba, www.ubn.rs.ba 

На основу члана 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике српске“ број: 

67/20), и члана 13. Правила студирања на првом и другом циклусу студија Универзитета „ Бијељина“, 

број: 02-3322-8/20 од 05.08.2020. године (са каснијим Допунама), Сенат Универзитета „БИЈЕЉИНА“ 

Бијељина, р а с п и с у ј е   

ЈАВНИ КОНКУРС 

за упис студената, у другом уписном року,  

у прву годину студија у академској 2022/23. години 

 

I УНИВЕРЗИТЕТ „БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА ВРШИ УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА, НА 

СЛЕДЕЋЕ СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ 

     

ФАКУЛТЕТ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

АКАДЕМСКО 

ЗВАЊЕ 

БРОЈ 

СТУДЕНАТА 

ФАРМАЦЕУТСКИ 

ФАКУЛТЕТ  

Интегрисане академске 

студије фармације  

мастер фармације  

300 ECTS  52 

ФАКУЛТЕТ 

ЗДРАВСТВЕНИХ СТУДИЈА  Сестринство  

дипл. медицинска сестра 

180 ECTS  19 
 

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ФАКУЛТЕТ  

 

Пољопривредна 

производња-  општи 

смјер 

дипл. инж. пољопривреде  

240 ECTS  19 

Агроекономија 
дипл. инж. агроекономије  

240 ECTS  20 

ФАКУЛТЕТ ЗА 

ПСИХОЛОГИЈУ 

Основне академске 

студије психологије  

дипломирани психолог 

240ECTS  14 

 

II ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА- вршиће се у периоду од 22.08.2022.-02.09.2022. године, на 

шалтеру „Студентске службе“ у времену од 08:00 до 16:00 часова. 

Кандидат приликом пријаве на Конкурс подноси документа у оригиналу или овјереној фотокопији, 

и то: 

Р.Б. НАЗИВ ДОКУМЕНТА 

1.  овјерена копија личне карте (овјерена копија пасоша за странце) 

2.  извод из матичне књиге рођених (родни лист), не старији од 6 мјесеци 

3.  увјерење о држављанству 
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4.  извод из матичне књиге вјенчаних (ако је лице у браку)  

5.  свједочанства из средње школе за све разреде 

6.  диплома средње школе 

7.  љекарско увјерење уз увјерење од психолога 

8.  двије слике (за индекс) 

 

III ПРИЈЕМНИ ИСПИТ- полаже се 05.09.2022. године са почетком у 10:00 часова. 

Кандидат који конкурише за упис у прву годину, полаже пријемни испит из предмета:  

1.ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ 

Интегрисане академске студије фармације- пријемни испит се обавља у форми теста из биологије (30 

бодова) и теста из хемије (30 бодова). 

2.ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ СТУДИЈА 

Сестринство- пријемни испит се обавља у форми теста из биологије (60 бодова). 

3.ФАКУЛТЕТ ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 

Основне академске студије психологије- пријемни испит се обавља у форми теста из психологије (30 

бодова) и теста из опште информисаности (30 бодова). 

4.ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ  

Пољопривредна производња- пријемни испит се обавља у форми теста из биологије (60 бодова); и 

Агроекономија- пријемни испит се обавља у форми теста из социологије (60 бодова).  

 

*Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на 

пријемном испиту освоји најмање 14 бодова. 

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно 100 бодова. Рангирања и избор 
кандидата врши се на основу постигнутог успјеха у претходном образовању, највише 40 бодова (под 
општим успјехом у средњој школи подразумијева се збир просјечних оцјена у сваком разреду средње 
школе помножен са два) и обавезног пријемног испита, на пријемном испиту кандидат може стећи 
од 0 до 60 бодова. 

*Кандидату који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једно од прва три мјеста на 
републичком или међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, 
признаје се максималан број бодова из тог предмета. Приликом предаје докумената на Конкурс, 
Комисија за упис ће размотрити освојене награде и одлучити о њиховом признавању. 
Лица са инвалидитетом могу полагати пријемни испит и имају иста права као и остала лица, уз 

поштовање, уважавање и начин прилагођен њиховим потребама који предложе у писаном облику 

приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм, у складу са објективним могућностима 

Универзитета. 

Кандидат је обавезан да на полагање пријемног испита понесе са собом личну карту или пасош. 

IV ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ- ЛИСТЕ- 05.09.2022. године, у току дана, на 

огласној табли Универзитета и веб-страници Универзитета www.ubn.rs.ba. 

*Кандидати за упис могу поднијети приговор на регуларност пријемног испита или поступак рангирања, у 

року од 48 часова од објављивања прелиминарне ранг- листе.  Приговор се подноси декану Факултета у 

писаној форми у периоду од 05.09.2022.-07.09.2022. године (декан рјешава приговор кандидата у року од 48 

часова, при чему је донесена одлука коначна). 

http://www.ubn.rs.ba/
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Коначна ранг- листа кандидата објавиће се дана 09.09.2022. године, на огласној табли Универзитета и 

веб-страници Универзитета www.ubn.rs.ba. 

Право уписа на прву годину првог циклуса и интегрисане студија стиче кандидат који је на коначној ранг 

листи рангиран у оквиру броја утврђеног за упис. 

V УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА обавиће се у периоду од 12.09.2022.-16.09.2022. године, у 

времену од 08:00 до 16:00 часова. 

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи право уписа, а 

умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.  

Упис студената којима је признат пријемни са друге високошколске установе вршиће се дан након 

редовног термина, у зависности од броја преосталих мјеста.  

*Изузетно, у случају да кандидат који оствари право на упис не изврши упис из оправданих разлога у 

предвиђеном року, може поднијети захтјев декану за накнадни упис. 

Студентима који су положили пријемни испит на другој високошколској установи, пријемни испит ће 

бити признат на Универзитету „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, али на начин да буду рангирани после последњег 

рангираног кандидата који је положио пријемни испит. 

Све потребне информације поводом подношења пријава, пријемног испита и уписа студената 

кандидати могу добити у просторијама Студентске службе, на адреси Павловића пут бб, 

Дворови, односно на телефоне +387 55/350-150; +387 55/351-101; +387 55/ 351-222, као и на мејл 

адресу: info@ubn.rs.ba 

Предсједавајућа Сената 

 

________________________ 

Проф. др Горица Цвијановић  
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