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Универзитет у Источном Сарајеву 
Електротехнички факултет 

 
Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево 

etfss@teol.net +387 57 342 788 www.etf.unssa.rs.ba 
 
НАСТАВНО-НАУЧНО ВИЈЕЋЕ 
 
Број:  03-700/10 
Датум:  6. 7. 2010. године 
 

На основу Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, број 85/06 и 30/07), Статута 
Универзитета у Источном Сарајеву (број 01-С-1190/09, пречишћени текст, децембар 2009. 
године) и Правила студирања на II циклусу студија (број 01-С-52-ХХХ/10 од 11. фебруара 2010. 
године), Научно-наставно вијеће Електротехничког факултета у Источном Сарајеву, на 56. 
редовној сједници одржаној 6. 7. 2010. године, донијело је: 
 

 

П Р А В И Л А 
за утврђивање еквивалентног броја ECTS бодова по наставним 

плановима и програмима Електротехничког факултета у Источном 
Сарајеву 

 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим правилима ближе се уређују процедуре и критеријуми за утврђивање 

еквивалентног броја ECTS бодова по наставним плановима и програмима Електротехничког 
факултета у Источном Сарајеву и по том основу издавање одговарајућих докумената. 
 

Члан 2. 
Вођење поступка повјерава се радним групама које одређује Вијеће факултета на 

приједлог декана факултета.  

Радна група има предсједника, а у свом раду може тражити помоћ и мишљење 
наставника који нису чланови радне групе. 

Радне групе се формирају за: 
• Одсјек заједничких основа, 
• Одсјек за електроенергетику, 
• Одсјек за аутоматику и електронику, 
• Одсјек за рачунарство и информатику. 

За праћење рада и координацију рада Радних група по службеној дужности именује се 
продекан за наставу. 
 

Члан 3. 
На основу приједлога двије одговарајуће радне групе, формира се усаглашен коначан 

приједлог на одговарајућем обрасцу. Приједлог, потписан од стране два предсједника и 
продекана за наставу, доставља се Вијећу факултета на разматрање и усвајање. Коначно 
рјешење, у виду Одлуке, потписује декан факултета послије добијања позитивног мишљења од 
стране Вијећа факултета. 
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Члан 4. 
Право на подношење захтјева за утврђивање еквивалентног броја ECTS бодова имају: 

• кандидати који су завршили студиј по старим прописима и стекли академско звање 
„дипломирани инжењер електротехнике“ на Електротехничком факултету у Источном 
(Српском) Сарајеву, или на Електротехничком факултету у Сарајеву до 6. 4. 1992. 
године (Стари наставни планови и програми – еквивалент ECTS бодова);  

• кандидати који су завршили студиј из сродних области у оквиру Универзитета у 
Источном Сарајеву или на другим Универзитетима, по наставном плану и програму 
прије увођења ECTS бодова и стекли академско звање „дипломирани …“, или су I 
степен академских студија завршили по систему 240 ECTS бодова (Нови наставни план 
– еквивалент ECTS бодова); 

 
 
II  ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Стари наставни планови и програми – еквивалент ECTS бодова 
 

Члан 5. 
Заинтересовани кандидати подносе ЕТФ-у кратак писани захтјев и попуњен образац 

који садржи све податке који су потребни за провођење процедуре. 
У захтјеву је обавезно навести сврху добијања одговарајућег документа – наставак 

студија на II циклусу или добијање еквивалентне дипломе и еквивалентног звања према новим 
прописима, члан 9. „Уредба о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних 
звања“ („Службени гласник Републике Српске“, број 111 од 16. децембра 2009. године). 

Уз захтјев треба предати и оригинал уплатнице о плаћеним трошковима за обраду 
захтјева. Висина трошкова биће накнадно утврђена од стране Управног одбора Универзитета. 

 
Члан 6. 

Еквивалент ECTS бодова одређује се за сваки предмет из наставног плана према коме је 
студент завршио студије, а на основу правила која важе за одређивање броја кредита за 
предмете из новог наставног плана. 

За кандидате који су студирали у потпуности или дјелимично по триместарском режиму 
треба узети у обзир продужено активно похађање наставе и све друге обавезе које нису 
постојале за студенте који су студирали по режиму петогодишњег студија. 

Еквивалент ECTS бодова у укупном збиру не може бити мањи од 240 бодова. 
 
 
Нови наставни план – еквивалент ECTS бодова 
 

Члан 7. 
Заинтересовани кандидати подносе ЕТФ-у кратак писани захтјев у коме обавезно 

наводе сврху подношења захтјева, („Захтјев подносим у сврху уписа II циклуса студија на 
Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву, студијски програм (назив 
студијског програма)).  

Као прилог уз писани захтјев доставља се: 
• Извод из матичне књиге рођених; 
• Овјерена копија дипломе или увјерења о дипломирању; 
• Овјерена копија „Додатка дипломи“ или увјерења о положеним испитима; 
• Детаљан Наставни план и програм из чега се могу јасно сагледати програмски 

садржаји, структура обавезних наставних активности, праћење и начини 
провјере знања; 

• Попуњен образац са подацима неопходним за вођење поступка; 
• Оригинал уплатнице о плаћеним трошковима за обраду захтјева. Висина 

трошкова биће накнадно утврђена од стране Управног одбора Универзитета. 
Електротехнички факултет у Источном Сарајеву задржава право да у појединим 

случајева затражи од кандидата и додатне податке, у сврху доношења коначног рјешења.  
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Члан 8. 
За сваки предмет из новог наставног плана ЕТФ-а исказује се процентуална 

еквивалентост на основу података добијених из једног или више наставних предмета који се 
налазе у наставном плану и програму подносиоца захтјева. Ови предмети се наводе у посебној 
колони са оцењеним процентним учешћем у исказаној еквивалентности. Процентно исказивање 
се по правилу врши са кораком 5%. 
 

Члан 9. 
На основу процентне вриједности добијене у складу са чланом 8., прерачунава се 

еквивалент ECTS бодова за сваки предмет из новог наставног плана ЕТФ-а (заокружено на 
двије децимале). 

 
Члан 10. 

Еквивалент ECTS бодова за изборне предмете врши се узимајући у обзир предмет 
(предмете) из наставног плана и програма подносиоца захтјева који су најповољнији за 
кандидата. При томе се води рачуна да било који предмет из наставног плана и програма 
подносиоца захтјева може учествовати у процентуалној еквивалентности са највише 100%.  
 

Члан 11. 
Предлог еквивалента ECTS бодова исказује се у збиру посебно за Одсјек заједничких 

основа и за Одсјек одговарајућег студијског програма. 
 

Члан 12. 
Подносилац захтјева испуњава услове за упис II циклуса студија на Електротехничком 

факултету Универзитета у Источном Сарајеву ако је стекао најмање 80% ECTS бодова (48 
ECTS бодова) и на Одсјеку заједничких основа и на Одсјеку одговарајућег студијског програма. 

Испуњеност услова за упис обавезно се исказује у Приједлогу који се доставља Вијећу 
факултета на разматрање и усвајање. 
    
 
                                                                                                                       Д е к а н 
 
 
 

Проф. др Божидар Крстајић 
 

Достављено: 
- Продекан за ПМС, 
- Продекан за наставу, 
- Студентска служба, 
- 03, 
- Огласна плоча, 
- 01, 
- а/а 


