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 Универзитет у Источном Сарајеву 

Електротехнички факултет 

 

 

Вука Караџића 30, 71123 Источно Сарајево 

kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues.rs.ba  

 

Број: 01-642-01/20 

Датум: 10.6.2020. године 
 

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА 

АКАДЕМСКОГ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ  2020/21.  ГОДИНЕ 
  

I. На основу Конкурса за упис студената у прву годину студија школске 2020/21. годи-

не, који је расписала Влада Републике Српске 10. јуна 2020. године, ЕТФ у Источном 

Сарајеву на првом циклусу студија прима: 

II. 
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1. Аутоматика и електроника 30 3 0 0 0 

2. Електроенергетика 30 3 0 0 0 

3. Рачунарство и информатика 30 10 0 0 0 

Укупно 90 16 0 0 0 

Укупно ЕТФ 106 

 

III.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА 
 

• Услов за пријаву на Конкурс је завршено четворогодишње средње образовање 

или еквивалентно образовање у иностранству. 

• Кандидати који конкуришу за упис полажу квалификациони испит из мате-

матике. 

• Мјерила за избор кандидата су: 

 

o Укупан број бодова остварен по основу општег успјеха који се добија тако 

што се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе по-

множи са бројем 10. 

o Квалификациони испит на коме кандидат може остварити од 0 до 50 бодова;  

o Избор кандидата се врши према укупном броју бодова утврђених ранг-листом 

која се добије сабирањем броја бодова општег успјеха и квалификационог ис-

пита. У случају истог броја бодова два или више кандидата, предност има кан-

дидат са већим бројем бодова остварених на квалификационом испиту.  

 

• Висина школарине за академску 2020/21. годину, за редовне студенте првог циклуса 

студија који се приме као суфинансирајући, одређена је Одлуком Владе РС и за 

Електротехнички факултет износи 440,00 КМ за оба семестра. 
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• Висина накнаде за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са 

полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ и у случају исписа ова средства се 

не враћају.  

 
IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ 

 

ПРВИ УПИСНИ РОК 

 
• Пријављивање кандидата почиње 22. јуна 2020. године од 8:30 до 14:30, а 

завршава 26. јуна 2020. године; 

• Пријаве се подносе предајом докумената на шалтеру Студентске службе или пре-

порученом пошиљком на адресу Факултета (В. Караџића, бр. 30, 71123 Источно 

Ново Сарајево); 

• Дана 26. јуна 2020. године око 14:30 часова на огласној табли ЕТФ-а биће 

оглашене листе пријављених кандидата по студијским програмима; 

• Полагање квалификационог испита обавиће се 1. и 2. јула 2020. године у 9:00 

часова; 

• Објављивање резултата конкурса: 2. јула 2020. године до 18:00 часова; 

• Ранг-листа објављује се на веб страници и  огласној табли факултета. 

• Приговори на прелиминарну ранг-листу 3. јула од 8:30 до 9:30. (Приговори се 

подносе писмено путем протокола ЕТФ-а). 

• Разматрање приговора: 3. јула 2020. године од 9:30 до 10:00. (Лично присуство 

кандидата је обавезно!). 

• Коначни резултати пријемног:  3. јула у 12:00 часова. 

• Оглашавање непопуњених мјеста 3. јула у 13:00 часова. (Ова мјеста имају 

право попунити они који су положили пријемни испит али нису примљени на 

жељеном студијском програму). 

• Пријављивање за непопуњена мјеста: 3. јула од 13:00 до 14:00. 

• Коначна ранг листа:  4. јула 2020. године до 14:00 часова. 
• Упис примљених кандидата почиње 8. јула у времену од 8:30 до 14:30 часова. 

• Упис кандидата примљених у првом уписном року траје до 17. јула 2020. године 

до 14:30 часова. 

• Кандидати који су примљени у првом уписном року, а не упишу се закључно са 

17. јулом, сматраће се да су одустали од уписа.   

 
ДРУГИ УПИСНИ РОК 

(Ако се у првом року не упише планирани број кандидата) 

 

• Пријављивање кандидата почиње 31. августа 2020. године сваки дан од 8:30 до 

14:30, а завршава 4. септембра 2020. године; 

• Пријаве се подносе предајом докумената на шалтеру Студентске службе или 

препорученом пошиљком на адресу факултета; 
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• Полагање квалификационог испита обавиће се 7. и 8. септембра 2020. године у 

9:00 часова; 

• Објављивање резултата конкурса 9. септембра 2020. године до 14:00 часова; 

• Упис примљених кандидата обавиће се од 14. до 18. септембра 2020. године, у 

времену од 8:30 до 14:30 часова. 

 
ТРЕЋИ УПИСНИ РОК 

 
Ако се након другог уписног рока не упише планирани број кандидата, ЕТФ ће  

накнадно огласити термин трећег уписног рока. 
 
 

V. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУ 
• Молба за упис са назначеним студијским програмом ЕТФ-а на који се жели 

уписати. (Обавезно је навести тачну адресу становања и телефон. Образац молбе 

се добија у Студентској служби.). 

• Извод из матичне књиге рођених (родни лист). 

• Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци, 

• Оригинална свједочанства свих разреда средње школе, 

• Оригинално матурско свједочанство или диплома о завршеној средњој школи, 

• Доказ о уплати трошкова за полагање квалификационог испита у износу од 

60 КМ у корист Електротехничког факуклтета (попуњена уплатница може 

се преузети на шалтеру Студентске службе):  

 

Рачун примаоца 562-099-80950598-34 

Сврха дознаке Трошкови пријемног испита 

Прималац Електротехнички факултет Источно Сарајево 

Износ (КМ) 60,00 
Врста прихода 722512 
Општина 088 
Буџетска организација 1251005 
Позив на број 0000000405 

 

VI. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС 
• Попуњени уписни обрасци који се добијају на шалтеру Студентске службе. 

• Двије колор фотографије пасош-формата. 

• Љекарско увјерење  

• Доказ о уплаћених 40,0 КМ (25,00 КМ на име уписних образаца и индекса + 15 

КМ за испитне свеске за читаву школску годину). Инструкција за уплату је: 

 

Рачун примаоца 562-099-80950598-34 

Сврха дознаке Уписни обрасци, испитне свеске, индекс 

Прималац Електротехнички факултет Источно Сарајево 

Износ (КМ) 40,00 
Врста прихода 722512 
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Општина 088 
Буџетска организација 1251005 
Позив на број 0000000405 

 

• Доказ о уплаћених 5 КМ на име чланарине за Библиотеку за читаву школску 

годину. Инструкција за уплату: 

Рачун примаоца 562-099-80950598-34 

Сврха дознаке Годишња чланарина за библиотеку 

Прималац Електротехнички факултет Источно Сарајево 

Износ (КМ) 5,00 
Врста прихода 722549 
Општина 088 
Буџетска организација 1251005 
Позив на број 0000000605 

 

• Административне трошкове уписа  зимског и љетног семестра у висини 32,00 

КМ плаћају се Ректорату Универзитета, по сљедећој инстукцији: 

 

Рачун примаоца 562-099-80950598-34 

Сврха дознаке Административни трошкови уписа семстра 

Прималац Ректорат Универзитета у Источном Сарајеву 

Износ (КМ) 32,00 
Позив на број 0000000305 
Врста прихода 722512 
Општина 088 
Буџетска организација 1251001 
Врста уплате 0 

 

 

• Административне трошкове уписа зимског и љетног семестра у висини 48,00 КМ 

плаћају се Електротехничком факултету, по сљедећој инстукцији: 

 

Рачун примаоца 562-099-80950598-34 

Сврха дознаке Административни трошкови уписа семстра 

Прималац Електротехнички факултет Источно Сарајево 

Износ (КМ) 48,00 
Врста прихода 722512 
Позив на број 0000000305 
Општина 088 
Буџетска организација 1251005 
Врста уплате 0 
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• Студенти који се упишу као суфинансирајући плаћају 25% школарине, Ректорату 

Универзитета, по сљедећој инструкцији:  
 

Рачун примаоца 562-099-80950598-34 

Сврха дознаке Школарина за суфинансирајуће студенте 

Прималац Ректорат Универзитета у Источном Сарајеву 

Износ (КМ) 110,00 
Позив на број 0000000205 
Врста прихода 722512 
Општина 088 
Буџетска организација 1251001 
Врста уплате 0 

 

• Студенти који се упишу као суфинансирајући плаћају 75% школарине, 

Електротехничком факултету, по сљедећој инструкцији:  

 

Рачун примаоца 562-099-80950598-34 

Сврха дознаке Школарина за суфинансирајуће студенте 

Прималац Електротехнички факултет Источно Сарајево 

Износ (КМ) 330,00 
Врста прихода 722512 
Позив на број 0000000205 
Општина 088 
Буџетска организација 1251005 
Врста уплате 0 

 
 

 

 

ПОПУЊЕНЕ УПЛАТНИЦЕ МОГУ СЕ ПРЕУЗЕТИ НА 

ШАЛТЕРУ СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ! 

 
 

VII. ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА 
 

Општа правила 

 

• На квалификациони испит може изаћи само кандидат који се благовремено 

пријавио; 

• На квалификациони испит кандидат може изаћи само ако предочи доказ о 

идентитету (искључиво важећа лична карта или пасош!); 

• На квалификационом испиту дозвољени прибор   за писање је наливперо или хе-

мијска оловка. Писање графитном оловком није дозвољено.  
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• На квалификационом испиту може се користити непрограмабилни калкулатор 

(«дигитрон»). 

• У просторију у којој полаже квалификациони испит кандидат не може уни-

јети мобилни телефон нити било које средство комуникације. 

• Потребни папир за квалификациони испит обезбјеђује ЕТФ, тако да није до-

звољено уносити било какве папире у просторију у којој се полаже испит. 

• Кандидат НЕ СМИЈЕ цијепати листове из испитне свеске нити је оштетити 

на било који начин. 
 

Ранг-листе 
 

• Заједничка прелиминарна ранг-листа и прелиминарне ранг-листе по 

студијским програмима, након квалификационог испита, биће оглашене 2. јула 

2020. године до 18:00 часова. 

• На ранг-листама по студијским програмима биће назначено до ког броја су 

кандидати примљени на одговарајући студијски програм. 

• Евентуалне примједбе на ранг-листе подносе се писменим путем Комисији за 

пријем путем протокола ЕТФ-а 3. јула 2020. године од 8:30 до 9:30 часова. 

• Комисија за пријем је обавезна до 10:00 часова, исти дан, размотрити примједбе 

уз лично присуство кандидата и након тога, у 12:00 објавити коначне резултате 

пријемног испита! 

• Комисија за упис огласиће 3. јула 2020. године у 13:00 часова сва непопуњена 

буџетска мјеста.  

• Прекобројни кандидати, чија се имена налазе на збирној ранг-листи, имају право 

кандидовања за сва непопуњена мјеста, која ће бити оглашена 3. јула 2020. 

године у 13:00 часова, ако поднесу писмену молбу на шалтеру Студентске слу-

жбе до 14:00 часова. Искључиви редослијед попуњавања непопуњених мјеста 

одређује  позиција на збирној ранг-листи.  

• Коначне ранг-листе по студијским програмима биће оглашене 4. јула 2020. 

године до 14:00 часова и по њима се врши упис! 

                                                                                 

                                                                                                                       Д е к а н 

 

Проф. др Божидар Поповић 

Достављено: 
- Огласна плоча, 

- Веб страница ЕТФ-а, 

- Деканат, 

- Продекан за наставу, 

- Студентска служба, 

- а/а 
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22.6. до 26.6.2020.  од  8:30 – 14:30 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ  КАНДИДАТА 

* 

26. јуна 2020.  око 14.30 

Објављивање листе пријављених кандидата по студијским 

програмима 

1. и 2. јула 2020.  

       9:00    ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

      18:00           РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНОГ и ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ 
 

 
3. јула 2020. 

8:30 – 9:30      Примједбе на Прелиминарне ранг-листе 

9:30 – 10:00      Разматрање приговора (Обавезно присуство кандидата!) 

12:00           Коначни резултати пријемног испита 

13:00                   Оглашавање непопуњених мјеста по студијским програмима 

13:00 – 14:00      Пријављивање оних који су положили пријемни за непопуњена 

мјеста на другим студијским програмима 

 4. јула 2020. 

                             Коначна ранг-лисата примљених студената по студијским   

програмима 

 

 

 

 

 

 
 


