
 

 

 

 
 

 

 

Добро дошли на ЕТФ у Источном Сарајеву !  

  

Одлуком да се упишете на наш факултет - направили сте добар избор. Брзо ћете се 

увјерити  да сте на правом мјесту.  

 

Користимо ову прилику да Вам пожелимо добродошлицу и успјешан боравак у нашој 

средини. 

 

Овај Водич посвећујемо Вама. Жеља нам је да Вас упознамо са оним што треба да знате 

на почетку Вашег боравка на ЕТФ-у. Биће ријечи о  Наставном плану за прву годину 

студија, о режиму и правилима студирања, о календарима испита и наставних активности 

у току ове школске године, изводима из Статута ЕТФ-а и Закона о високом образовању, 

распореду часова и о другим корисним информацијама. 

 

 

 

  



 

НАСТАВНИ ПЛАН 
  

Р. 

бр. 
П Р Е Д М Е Т 

С е м е с т а р 
 

Р. 

бр. 

П Р Е Д М Е Т 

С е м е с т а р 

I II 

ПР В ECTS ПР В ECTS 

1. Математика - 1 3 3 7,0 1. Математика - 2 3 3 7,0 

2. Физика 3 2 6,5 2. Увод у програмирање 2 3 5,5 

3. Основи електротехнике - 1 3 3 7,0 3. Основи електротехнике - 2  3 3 7,0 

4. Основи рачунарске технике 2 2 5,5 4. 
Физички основи 

електронике 
2 2 5,5 

5. Увод у менаџмент 2 0 2,0 5. Апликативни софтвер 0 2 3,0 

6. Енглески језик - 1 1 1 2,0 6. Енглески језик - 2 1 1 2,0 

 

У К У П Н О 14 11 30 

 

У К У П Н О 11 14 30 

Седмично оптерећење - 

укупно ECTS 
25 30 

Седмично оптерећење - 

укупно ECTS 
25 30 

ПР – предавања,  В – вјежбе, ECTS – број кредита 

 

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА 

ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ 
 

 

РЕЖИМ И ПРАВИЛА СТУДИРАЊА ЗА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА 

ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ 

1. Настава  почиње 30.09.2019. године, а школска година се завршава  30.09.2020. године. 

2. Све суботе у октобру, новембру и децембру су радне.  

3. Присуство студената предавањима и вјежбама је обавезно. Број одсуствовања са 

предавања и аудиторних вјежби може бити укупно 3 термина који ће се документовано 

оправдати. Присуство лабораторијским вјежбама је обавезно. За оне који оправдано 

пропусте термин лабораторијских вјежби на крају семестра биће организована 

надокнада највише за двије лабораторијске вјежбе. На крају семестра потпис ће 

П е р и о д Активност Напомена 

30.10.2018. – 31.12.2018. 15 седмица наставе Суботе су радне! 

18.11.2018. – 06.12.2018. Колоквијуми Према распореду! 

13.01.2020. – 18.01.2020. 
Надокнада наставе и зимски 

одмор. 
 

27.01.2020. – 11.02.2020. Јануарско-фебруарски 

испитни рок 

 

12.02.2020. – 27.02.2020.  

02.03.2020. – 25.04.2020. 8 седмица наставе Суботе су радне! 

19.04.2020. – 25.04.2020. Колоквијуми Према распореду! 

29.04.2020. – 12.06.2020. 7 седмица наставе Суботе су радне! 

15.06.2020. – 27.06.2020. Јунско- јулски 

испитни рок 

 

29.06.2020. – 11.07.2020.  

01.09.2020. – 14.09.2020. Септембарски  

испитни рок 

 

15.09.2020. – 28.09.2020.  



 

добити само они студенти који одраде све лабораторијсkе вјежбе и на осталим 

облицима наставе немају више од три изостанка.  

4. У току школске године организују се четири испитна рока.  Испитни термини одређени 

су у “Календару активности за прву годину студија школске 2019/20. године”.  

5. У средини зимског и љетног семестра биће организован испитни термин 

(колоквијум/парцијални испит) за све предмете који се слушају у току семестра. На 

парцијалном испиту  мора се полагати одслушано градиво. Полажу се и писмени и 

усмени дио испита. Колoквиј се сматра положеним само ако се положе оба дијела 

испита.  

6. На крају семестра, у првом термину наредног испитног рока,  полаже се други 

парцијални испит.  У другом термину истог испитног рока студент може полагати 

један или оба неположена колоквијума из претходног семестра. Ако студент  не 

положи   преко парцијалних испита предмет из зимског семестра закључно са јунскм 

роком, у септембарском року може изаћи само на цио испит. Парцијални испити из 

предмета из љетњег семестра могу се полагати до краја септембарског рока.  Ако се 

организује октобарски испитни рок положени парцијални испити се не признају и тада 

се полаже  цио испит. 

7. У коначну оцјену биће урачунате све активности дефинисане "Одлуком о 

критеријумима за  праћење рада студената, вредновању предиспитних обавеза, 

организацији завршног дијела испита и формирању коначне оцјене" (Одлука бр. 03-

539/06 од 21. 04. 2006. године). 

8. Резултати писмених испита морају се огласити најкасније пет дана након одржаног 

писменог дијела испита.  

9. У индекс се уписује само коначна позитивна оцјена. 

10. У свим испитним роковима организоваће се писмени испити  за одслушане предмете 

за студенте који нису  положили преко парцијалних испита. Термини писмених испита 

дати су у “Календару испита за прву годину студија школске 2019/20. године”. 

Термини усмених испита договарају се са предметним наставницима, након 

положеног писменог дијела испита. Ови термини не могу бити у данима када су 

планирани други писмени испити. 

11. Писмене испите студенти су обавезни пријавити најкасније седам дана прије првог 

термина одређеног испитног рока подношењем прописно попуњене пријаве. 

12. Организовање ванредних испитних рокова у току школске 2019/20. године подлијeже 

претходном одобрењу Сената Универзитета у Источном Сарајеву.  

13. “Календар испита за прву годину студија школске 2019/20. године” и “Календар 

активности за прву годину студија школске 2019/20. године” саставни су дио ових 

Правила.  

14. Све захтјеве, примједбе и сугестије студенти прве године достављају Вијећу и Декану 

ЕТФ-а путем Продекана за наставу ЕТФ-а.  

15. Термини овјере и уписа семестара биће оглашени накнадно у Студентској служби 

ЕТФ-а.



 

КАЛЕНДАР ИСПИТА 

   
ЈАНУАРСКО-

ФЕБРУАРСКИ  

ИСПИТНИ РОК 

 
ЈУНСКО-ЈУЛСКИ 

ИСПИТНИ РОК 

СЕПТЕМБАРСКИ 

ИСПИТНИ РОК 

ПРЕДМЕТ 
Почетак 

испита 
К 

Први 

термин 

Други 

термин 
К и И 

Први 

термин 

Други 

термин 

Први 

термин 

Други 

термин 

Математика – 1 9.00 
02.12.19. 

у 16.00 

31.01.20. 

К 

18.02.20. 

К или И 

07.04.20. 

у 16.00 

17.06.20. 

И 

01.07.20. 

И 

02.09.20. 

И 

16.09.20. 

И 

Основи електротехнике–1  9.00 
20.11.19. 

у 16.00 

29.01.20. 

К 

14.02.20. 

К или И 

14.04.20. 

у 16.00 

19.06.20. 

И 

03.07.20. 

И 

01.09.20. 

И 

15.09.20. 

И 

Физика 9.00 
22.11.19. 

у 16.00 

04.02.20. 

К 

20.02.20. 

К или И 

15.04.20. 

у 16.00 

18.06.20. 

И 

02.07.20. 

И 

03.09.20. 

И 

17.09.20. 

И 

Увод у менаџмент 9.00 
26.11.19. 

у 16.00 

27.01.20. 

К 

12.02.20. 

К или И 

13.04.20. 

у 16.00 

16.06.20. 

И 

30.06.20. 

И 

11.09.20. 

И 

25.09.20. 

И 

Енглески језик – 1 9.00 
28.11.19. 

у 16.00 

07.02.20. 

К 

25.02.20. 

К или И 

09.04.20. 

у 16.00 

20.06.20. 

И 

04.07.20. 

И 

05.09.20. 

И 

19.09.20. 

И 

Основи рачунарске технике 9.00 
18.11.19. 

у 16.00 

10.02.20. 

К 

26.02.20. 

К или И 

10.04.20. 

у 16.00 

15.06.20. 

И 

29.06.20. 

И 

04.09.20. 

И 

18.09.20. 

И 

Математика – 2 9.00  
28.01.20. 

И 

13.02.20. 

И 

23.04.20. 

К или И 

23.06.20. 

К или И 

07.07.20. 

К или И 

08.09.20.  

И 

22.09.20. 

И 

Основи електротехнике–2  9.00  
30.01.20. 

И 

17.02.20. 

И 

24.04.20.  

К или И 

25.06.20. 

К или И 

09.07.20. 

К или И 

12.09.20.  

И 

26.09.20. 

И 

Физички основи електронике 9.00  
05.02.20. 

И 

21.02.20. 

И 

25.04.20. 

К или И 

22.06.20. 

К или И 

06.07.20. 

К или И 

14.09.20.  

И 

28.09.20.  

И 

 Увод у програмирање 9.00  
06.02.20. 

И 

24.02.20. 

И 

16.04.20. 

у 16.00 

27.06.20. 

К или И 

11.07.20. 

К или И 

09.09.20. 

И 

23.09.20. 

И 

Енглески језик – 2 9.00  
03.02.20. 

И 

19.02.20. 

И 

21.04.20. 

К или И 

24.06.20. 

К или И 

08.07.20. 

К или И 

10.09.20. 

И 

24.09.20. 

И 

Апликативни софтвер 9.00  
11.02.20. 

И 

27.02.20. 

И 

22.04.20.  

К или И 

26.06.20. 

К или И 

10.07.20. 

К или И 

07.09.20. 

И 

21.09.20. 

И 

К – Колоквијум   И – Испит  



 

ИЗВОДИ ИЗ СТАТУТА  УНИВЕРЗИТЕТА И ПРАВИЛА СТУДИРАЊА НА 

ПРВОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА 

  

Студент факултета има сљедећа права: 

 

- да изађе на испит ако је извршио све претходне обавезе (овјерено присуствовање 

предавањима, вјежбама и другим облицима наставе, урадио семинарске радове, итд.), 

- да под одређеним условима заврши факултет у краћем року од предвиђеног времена 

студирања, 

- да у току студија може једном промијенити студијски програм на факултету, ако то 

одобри Вијеће факултета 

- да заврши започети студиј по наставном плану и програму по којем је започео студиј, 

- да постави приговор на оцјену и оствари увид у свој рад на писменим провјерама знања, 

као и на наставу ако није организована у складу са наставним планом, програмом, 

распоредом наставе и полагањем испита. 

 

Студенти факултета имају дужност да учествују у свим облицима наставног и научно-

истраживачког рада.  

 

Испити се обављају у јануарско-фебруарском, јунско-јулском и септембарском  испитном 

року. 

 

Студент који понови годину студија сноси трошкове сразмјерно неположеним 

испитима из те године студија. 

 

 

 



 

ИЗВОДИ ИЗ ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

Члан 103.  

У складу са статутом високошколске установе, студенти имају право: 

а) да користе библиотеку и друге услуге за студенте које се налазе у високошколској 

установи,  

б) да учествују на изборима за студентска мјеста у студентским представничким тијелима 

и другим тијелима установљеним у складу са статутом високошколске установе, као и да се боре 

за заштиту аутономије и дигнитета високошколске установе,  

в) да учествују у систему осигурања  квалитета високошколске установе и 

г) на признавање и пренос бодова између акредитованих високошколских установа у  

Републици, БиХ и у иностаранству, у складу са овим законом. 

Члан 104. 

Студенти уписани на високошколску установу имају обавезе да: 

а) присуствују предавањима, вјежбама, семинарима и другим облицима наставе 

организованим у оквирима предмета студијског програма, у складу са њиховим статусом, 

б) се придржавају правила која је установила високошколска установа, 

в) указују дужно поштовање према правима особља и других студената и 

г) указују дужну и пуну пажњу свом студију и учествују у академским активностима. 

Члан 106. 

(1) Студенти имају право да изнесу своја мишљења у погледу квалитета наставе или других 

услуга високошколске установе, а статут високошколске установе уређује правично рјешавање 

таквих притужби, у року који не може бити дужи од 30 дана.  

(2) Околности под којима студенти исписани из академских или дисциплинских разлога, 

као и жалбени поступци разрађени су статутом високошколске установе. 

(3) Студенти имају право да оспоре пред надлежним судом коначне одлуке 

високошколске установе из става 2. овог члана које се на њих односе.  

Члан 107. 

(1) Студенту се на његов захтјев одобрава мировање права и обавеза у случају: 

а)  теже болести,  

б)  упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест мјесеци,  

в)  његе дјетета до годину дана живота,  

г)  одржавања трудноће, 

д)   вршења руководних функција у студентском представничком тијелу и   

ђ)  у другим случајевима предвиђеним општим актом високошколске установе.  

(2) Правилима студирања одређује се орган, процедура и услови остваривања права из 

става 1. овог члана. 

Члан 108. 

(1) Студент одговара за повреду обавезе која је у вријеме извршења била утврђена општим 

актом високошколске установе. 

(2) За тежу повреду обавезе студенту се може изрећи и мјера искључења са студија на 

високошколској установи. 

(3) Покретање дисиплинског поступка застарјева по истеку шест мјесеци од дана сазнања 

о учињеној повреди, односно 12 мјесеци од када је повреда учињена. 

(4) Општим актом високошколске установе утврђују се лакше и теже повреде обавеза 

студената, дисциплински органи и дисциплински поступак за утврђивање одговорности студента.  

Члан 110. 

(1) Статус студента престаје: 

а)  завршетком студијског програма и добијањем звања за које се студент школује, 

б)  исписом из високошколске установе прије завршетка студија, 

в)  када студент не упише годину студија, а не мирују му права и обавезе студента,  

г)  не обнови упис у исту годину у прописаном року, а не мирују му права и обавезе 

студента и 

д)  када високошколска установа изрекне студенту дисциплинску мјеру искључења са 

високошколске установе. 

  



 

КО ЈЕ КО НА ЕТФ-У? 
 

Декан: проф. др Зоран Љубоје,  

Продекан за наставу: доц. др Божидар Поповић 

Продекан за науч.-истр. рад: ванр. проф. Данијел Мијић 

Шеф Економ.-финан. службе: Радмила Ковачевић 

Шеф Студентске службе:  Рада Шућур 

Шеф Техничке службе: Жељко Илић  

Библиотекар: Олга Матић 
 

ОМЛАДИНСКО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА ЕТФ-а “СТЕЛЕКС” 
 

Једно од најпознатијих удружења студената на Универзитету Источно Сарајево је Омладинско 

удружење студената Електротехничког факултета „СТЕЛЕКС”. Поред тога што се залаже за 

остваривање студентских права, све ваннаставне активности (културне, спортске и академске) 

наших студената организоване су преко овог Омладинског удружења.  

Драги бруцоши, позивамо Вас да узмете активно учешће и постанете поносни чланови 

„СТЕЛЕКСА“. 

 

EESTEC ИСТОЧНО САРАЈЕВО 
 

EESTEC студентима пружа прилику да пропутују већи дио Европе кроз радионице и размјене које 

локални комитети организују. Као члан EESTEC-а имате прилику да упознате културу и традицију 

других земаља, као и да стекнете пријатеље широм Европе. 

Драги бруцоши, позивамо Вас да узмете активно учешће у раду Локалног комитета Источно 

Сарајево. 

 

IEEE ИСТОЧНО САРАЈЕВО 
 

IEEE студентски огранак Универзитета у Источном Сарајеву се састоји од два удружења: Compute 

Society и Industry Applications Society.  Наша улога је да мотивишемо и подржимо студенте нашег 

Универзитета у израдама пројеката, одржавање семинара, конференција, научних симпозијума, 

радионица те других видова неформалног образовања. У протеклој години смо организовали већи 

број бесплатних школа програмирања, посјета семинарима, те учествовали на такмичењима. 

Драги бруцоши, позивамо Вас да узмете активно учешће у раду IEEE организације.  

 

РЕСТОРАН СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА  
 

У згради ЕТФ-а налази се ресторан Студентског центра. Препоручујемо да користите њихове 

услуге обзиром на приступачне цијене и задовољавајући  квалитет хране.   

За све информације везане за рад ресторана и смјештај у Студентски дому обратите се у 

канцеларију Центра у приземљу зграде ЕТФ-а (дио зграде у којем је смјештен Деканат ЕТФ-а). 

 

 

 
 

 

Техничка обрада: мр Никола Давидовић 



 
РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ 

зимски семестар 2019/20. 

РАСПОРЕД ЗА НЕПАРНЕ СЕДМИЦЕ 
(30.09. – 05.10.; 14.10. – 19.10.; 28.10. – 02.11.; 11.11. – 16.11.; 25.11. – 30.11.; 09.12. – 14.12.; 23.12. – 28.12.) 

 ПОНЕДЈЕЉАК УТОРАК СРИЈЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.  ОРТ УМ EJ1-1 M1-2 ОЕT1-3 М1 М1 

2.  ОРТ УМ EJ1-1 M1-2 ОЕT1-3 М1 М1 

3.  ОРТ УМ EJ1-2 M1-3 ОЕT1-1 М1 М1 

4.  ОРТ УМ EJ1-2 M1-3 ОЕT1-1 М1-3 ЕЈ1-1П ОРТ-3 

5.  ОРТ УМ EJ1-3 M1-1 ОЕT1-2 М1-3 ЕЈ1-1П ОРТ-3 

6.  ОРТ-1 ОРТ-2 EJ1-3 M1-1 OЕT1-2  ОРТ-4 

7.  ОРТ-1 ОРТ-2 ОЕT1-2  ОРТ-4 

8.    ОЕT1-2   

РАСПОРЕД ЗА ПАРНЕ СЕДМИЦЕ 
 (07.10. – 12.10.; 21.10. – 26.10.; 04.11. – 09.11.; 18.11. – 23.11.; 02.12. – 07.12.; 16.12. – 21.12.; 13.01. – 18.01.) 

 ПОНЕДЈЕЉАК УТОРАК СРИЈЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.  Ф Ф М1-2 ОЕT1-3 ОЕT1 ОЕT1 

2.  Ф Ф М1-2 ОЕT1-3 ОЕT1 ОЕT1 

3.  Ф Ф М1-1 ОЕT1-3 ОЕT1 ОЕT1 

4.  Ф-1 ОРТ-3 Ф-3 ОРТ-2 М1-1 ОЕT1-3 EJ1 – 2П M1-2 OET1-1 

5.  Ф-1 ОРТ-3 Ф-3 ОРТ-2 М1-3 ОЕT1-1 EJ1 – 2П M1-2 OET1-1 

6.  Ф-2 ОРТ-1 ОРТ-4 М1-3 ОЕT1-1  M1-1 OET1-2 

7.  Ф-2 ОРТ-1 ОРТ-4   M1-1 OET1-2 

8.       

Увод у 
менаџмент 

(УM) 

Основи 
рачунарске 

технике  
(ОРТ) 

Основе 
електротехнике 1 

(ОЕТ1) 

Физика 
(Ф) 

Математика 1 
(М1) 

Енглески  
језик 1  

(ЕЈ1) 
САТНИЦА 

01.10.2019. 
15.10.2019. 
29.10.2019. 
12.11.2019. 
26.11.2019. 
10.12.2019. 
24.12.2019. 

30.09.2019. 
14.10.2019. 
28.10.2019. 
11.11.2019. 
25.11.2019. 
09.12.2019. 
23.12.2019. 

10.10.2019. 
11.10.2019. 
12.10.2019. 
24.10.2019. 
25.10.2019. 
07.11.2019. 
08.11.2019. 
21.11.2019. 
22.11.2019. 
05.12.2019. 
06.12.2019. 
07.12.2019. 
19.12.2019. 
20.12.2019. 

07.10.2019. 
08.10.2019. 
19.10.2019. 
21.10.2019. 
22.10.2019. 
04.11.2019. 
05.11.2019. 
16.11.2019. 
18.11.2019. 
19.11.2019. 
02.12.2019. 
03.12.2019. 
16.12.2019. 

17.12.2019. 

03.10.2019. 
04.10.2019. 
17.10.2019. 
18.10.2019. 
31.10.2019. 
01.11.2019. 
14.11.2019. 
15.11.2019. 
28.11.2019. 
29.11.2019. 
12.12.2019. 
13.12.2019. 
26.12.2019. 
27.12.2019. 

Сваке непарне 

сриједе и сваког 

четвртка по 

групама 

1. 08.15 - 09.00 

2. 09.10 - 09.55 

3. 10.05 - 10.50 

4. 11.00 - 11.45 

5. 11.55 - 12.40 
 

П а у з а 
 

6. 13.30 - 14.15 

7. 14.25 - 15.10 

8. 15.20 - 16.05 Предавања: 
мали 

амфитеатар 

Предавања: 

мали амфитеатар 

Предавања: 

мали амфитеатар 
Предавања: 

мали амфитеатар 
Предавања: 

мали амфитеатар 

Учионица за 
Енглески језик 

Вјежбе: велика 

рачунарска сала 

и мали 

амфитеатар 

Вјежбе: 

мали амфитеатар 
Вјежбе: 

Учионица 2.5 

Вјежбе: 

учионица 2.3 и 

мали амфитеатар 

(М1-3 четвртком) 

Колоквијуми: од 18.11. до 06.12. према распореду. 
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