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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 
 

 

Број:     01-1121/17 

Датум: 7. 9. 2017. године 
 

На основу члана 72. став 6 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 73/10, 104/11 и 84/12), 

Одлуке Владе Републике Српске о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину 

првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2016/2017. години на јавним 

високошколским установама (бр. 04/1-012-2-1045/16 од 5. 5. 2016. године), Одлуке о измјенама и 

допунама Одлуке Владе Републике Српске о броју редовних и ванредних студената који се уписују у 

прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2016/2017. 

години на јавним високошколским установама (бр. 04/1-012-2-1303/16, од 16. 7. 2016. године), те 

расписаног Конкурса за упис студената у прву годину студија другог циклуса у школској 2016/17. години 

(дневни лист „Независне новине“, 17. 8. 2016. године), Декан ЕТФ-а прописује 
 

И Н С Т Р У К Ц И Ј Е 
о упису мастер студија школске 2017/18. године 

 

Влада РС конкурсом од 14. јуна 2017. године, Електротехничком факултету у Источном 

Сарајеву одобрила је упис осме генерације студената мастер-студија. 
 

Одобрене уписне квоте: 
 

Студијски програм Буџет Суфинансир. 
Страни  

држављану 

Ванредни 

 

Електроенергетика  0 7 0 0 

Аутоматика и електроника 0 7 0 0 

Рачунарство и информатика 0 7 0 0 

Укупно: 0 21 0 0 

Укупно ЕТФ: 21 
 

Конкурсни рокови: 
 

Први уписни рок организоваће се према сљедећим терминима:  

(1) пријављивање кандидата почиње 18. 9. 2017. године, а завршава 22. 9. 2017. године 

(пријем докумената се врши сваки радни дан);  

(2) објављивање резултата конкурса је 26. 9. 2017. године до 14,00 часова;  

(3) упис примљених кандидата почиње 27. 9. 2017. године, а завршава се 29. 9. 2017. 

године. 
 

Други уписни рок организоваће се према сљедећим терминима: 

(1) пријављивање кандидата почиње 16. 10. 2017. године, а завршава се 20. 10. 2017. 

године (пријем докумената се врши сваки радни дан); 

(2) објављивање резултата конкурса је 24. 10. 2017. године до 14,00 часова; 

(3) упис примљених кандидата почиње 25. 10. 2017. године, а завршава се 27. 10. 2017. 

године. 
 

Финансијске обавезе: 
 

Одлуком Владе РС о висини школарине за редовне и ванредне студенте на студијским 

програмима I, II и III циклуса студија на јавним високошколским установама за 

академску 2017/18. годину (бр. 04/1-012-2-1051/17, од 4. 5. 2017. године), годишња 

школарина износи 880,00 КМ и може се платити у двије једнаке рате. Прва рата плаћа 

се при упису првог семестра, друга рата при упису другог семестра. 
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Пошто се пријемни испит неће одржати, већ ће кандидати бити рангирани по успјеху на 

првом циклусу, ЕТФ неће наплаћивати прописану накнаду од 60,00 КМ.  
 

Административна такса за упис семестра плаћа се 40,00 КМ по семестру и плаћају је 

сви студенти без изузетка.  

 

 

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.). 

• Овјерена копија дипломе првог циклуса студија. 

• Увјерење о положеним испитима са просјечном оцјеном свих испита укључујући 

оцјену дипломског рада. 

• Наставни план и програм студија првог циклуса за кандидате који су студирали на 

другом факултету. 

                                                                                                                     

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС ДРУГОГ ЦИКЛУСА 
 

• Попуњени уписни обрасци који се добијају на шалтеру Студентске службе. 

• Двије колор фотографије пасош-формата. 

• Извод из матичне књиге рођених. 

• Доказ о уплаћених 38,50 КМ (23,50 КМ на име уписних образаца и индекса + 15,00 

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

 

Рачун примаоца 562-099-80950598-34 

Сврха дознаке Уписни обрасци, индекс, испитне свеске 

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 0831005 

 

• Доказ о уплаћених 5,00 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 0831005 
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•  Административни трошкови при упису семестра у износу 16,00 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 0831001 
 

• Административни трошкови при упису семестра у износу 24,00 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 0831005 
 

 

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 0831001 
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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 0831005 
 

 

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 и 

• Студенти – дјеца без оба родитеља. 
 

Студенти могу користити ово право до навршене 26-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. до 6. категорије. 

 

 

                                                                                                                          Д е к а н 

 

Проф. др Зоран Љубоје 

 

 
Достављено: 

- Студентска служба, 

- Огласна табла,                                                                                                                   
- а/а 


