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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 

 

 

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА 

АКАДЕМСКОГ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ  2019/20.  ГОДИНЕ 
  

I. На основу Конкурса за упис студената у прву годину студија школске 2019/20. годи-

не, који је расписала Влада Републике Српске 12. јуна 2019. године, ЕТФ у Источном 

Сарајеву на другом циклусу студија прима: 

II. 
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1. Аутоматика и електроника 0 7 0 0 0 

2. Електроенергетика 0 7 0 0 0 

3. 
Рачунарска техника и 

информатика 
0 7 0 0 0 

Укупно 0 21 0 0 0 

Укупно ЕТФ 21 

 

III.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ КОНКУРСА 
 

• Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 60 

ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус 

одговарајућих академских студија и стекли најмање 240 ECTS бодова . 

• Кандидати који конкуришу за упис не полажу квалификациони испит. 
Рангирање пријављених кандидата: 

Умјесто пријемног испита кандидати ће бити рангирани по успјеху на првом циклусу 

студија  појединачно за сваки студијски програм.  

• Висина школарине за академску 2019/20. годину, за редовне студенте другог 

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

Електротехнички факултет износи 880,00 КМ за оба семестра. 

 

IV. КОНКУРСНИ РОКОВИ 

 
• Конкурс за упис студената на други циклус студија, отворен је од 17. јуна 2019. 

године до 16. октобра 2019. 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); 

• Коначна ранг листа примљених кандидата:  18. октобра 2019. године 

до 14:00 часова. 
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• Упис примљених кандидата од 21. до 23. октобра 2019. године у времену од 

8:30 до 14:30 часова. 
 

V. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУ 
• Извод из матичне књиге рођених (родни лист). 

• Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци, 

• Оригинал или овјерена копија дипломе о завршеном I циклусу студија, 

• Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија, 

• Наставни план и програм студија који је кандидат завршио (уколико је 

студирао на другом факултету). 

 

 

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

• Двије колор фотографије пасош-формата. 

                                                       

                                                                      

Доказ о уплаћених 38,50 КМ   на име уписних образаца и индекса и накнада  за испитне 

свеске за читаву школску годину. Инструкција за уплату је: 

Рачун примаоца 562-099-80950598-34 

Сврха дознаке Уписни обрасци и испитне свеске, индекс 

Прималац Електротехнички факултет Источно Сарајево 

Износ (КМ) 38,50 
Број пореског обвезника: Читко исписати јединствени матични број студента  

Врста прихода: 722534 
Позив на број: 0000000505 
Општина 088 
Буџетска организација 1251005 

 

 

 

• Доказ о уплаћених 5 КМ на име чланарине за Библиотеку за оба семестра. 

Инструкција за уплату: 

Рачун примаоца 562-099-80950598-34 

Сврха дознаке Годишња чланарина за библиотеку 

Прималац Електротехнички факултет Источно Сарајево 

Износ (КМ) 5,00 
Број пореског обвезника: Читко исписати јединствени матични број студента  

Врста прихода 722534 
Позив на број: 0000000505 
Општина 088 
Буџетска организација 1251005 
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•  Административни трошкови при упису семестра у износу 16 КМ плаћају се 

Универзитету у Источном Сарајеву: 
 

Рачун примаоца 562-099-80950598-34 

Сврха дознаке 40% административних трошкова за уписа семестра 

Прималац Ректорат Универзитета у Источном Сарајеву 

Износ (КМ) 16,00 
Број пореског обвезника: Читко исписати јединствени матични број студента  

Врста прихода 722534 

Позив на број: 0000000505 
Општина 088 

Буџетска организација 1251001 
 

• Административни трошкови при упису семестра у износу 24 КМ плаћају се 

ЕТФ-у: 
 

Рачун примаоца 562-099-80950598-34 

Сврха дознаке 60% административних трошкова упис семестра 

Прималац Електротехнички факултет Источно Сарајево 

Износ (КМ) 24,00 
Број пореског обвезника: Читко исписати јединствени матични број студента  

Врста прихода 722534 

Позив на број: 0000000505 
Општина 088 

Буџетска организација 1251005 
 

Администартивне трошкове, накнаду за испитне свеске и библиотеку плаћају  сви 

студенти без обзира на социјални и борачки статус. 

 

Уплата школарине 
 

Кандидати који испуне услове уписа, а који нису ослобођени плаћања школарине, прије 

уписа, дужни су уплатити школарину за први семестар у износу од 44,00 КМ плаћа се 

Ректорату Универзитета у Источном Сарајеву по сљедећој инструкцији: 

 

Рачун примаоца 562-099-80950598-34 

Сврха дознаке 10% школарине за мастер студиј, зимски семестар 

Прималац Ректорат Универзитета у Источном Сарајеву 

Износ (КМ) 44,00 

Број пореског обвезника: Читко исписати јединствени матични број студента  

Врста прихода 722534 

Позив на број: 0000000505 
Општина 088 

Буџетска организација 1251001 
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 и износ од 396,00 КМ  плаћа се Електротехничком факултету у Источном Сарајеву по 

инструкцији: 

 
 
 

Рачун примаоца 562-099-80950598-34 

Сврха дознаке 90% школарине за мастер студиј, зимски семестар 

Прималац Електротехнички факултет Источно Сарајево 

Износ (КМ) 396,00 

Број пореског обвезника: Читко исписати јединствени матични број студента  

Врста прихода 722534 

Позив на број: 0000000505 
Општина 088 

Буџетска организација 1251005 
 

 

Обавезе које плаћају сви студенти без изузетка 
 

Администартивну таксу, накнаде за испитне свеске и библиотеку плаћају сви 

студенти без обзира на социјални, борачки и уписни  статус. 
 

100% ослобађање од плаћања школарине 
 

• Студенти дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, 

• Студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС 1. и 2. категорије,  

• студенти инвалиди ВРС од 1. до 5. категорије, 

• студенти са инвалидитетом који остварују право на додатак за помоћ и његу 

других лица и 

• студенти – дјеца без оба родитеља. 
 

Студенти могу користити ово право до навршене 25-те године живота. 
 

Уз молбу за ослобађање плаћања школарине морају се приложити одговарајући 

докази. 
 

50% ослобађање од плаћања школарине 
 

• Студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од 3 - 6 категорије.  

 

 

                                                                                                                               Д е к а н 

 

Проф др. Зоран Љубоје 
Достављено: 

- Огласна плоча, 

- Веб страница ЕТФ-а, 

- Деканат, 

- Продекан за наставу, 

- Студентска служба, 

- а/а 


