
 
 

Број:1484/18 

Датум, 03.12.2018.године 

 

На основу члана 5. и  6. Закона о високом образовању (“Службени гласник 

Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18), Одлуке Сената 

Универзитета број: 01-С-176-XLVII/18  од  31.05.2018. године, те Одлуке Сената 

Универзитета број:  01-С-290-LI/18  од  14.09.2018. године,  расписује се конкурс за упис  

20 самофинасирајућих студента на трећи циклус студија у академској 2018/2019. 

студијски програм „Саобраћај“ на Саобраћајном факултету Добој и то: 

 

К О Н К У Р С 

за упис студената у прву годину III циклуса студија 

 у академској 2018/2019.години 

ДРУГИ УПИСНИ РОК 

 
Трећи циклус студија на факултету траје три године, а након завршеног студијског 

програма стиче се звање доктора наука. 

Излазни профили: 
 Доктор саобраћајних наука - 480 ECTS –  Друмски и градски саобраћај; 

 Доктор саобраћајних наука - 480 ECTS –  Жељезнички саобраћај; 

 Доктор саобраћајних наука - 480 ECTS –  Поштански саобраћај; 

 Доктор саобраћајних наука - 480 ECTS –  Телекомуникације; 

 Доктор саобраћајних наука - 480 ECTS –  Логистика. 

 

Општи услови за упис на трећи циклус студија: 

 

Право пријаве на конкурс за упис на трећи циклус студија имају кандидати који 

испуњавају сљедеће услове:  

 

 Завршене одговарајуће дипломске академске студије са најмање 300 ECTS  бодова 

или 

 Завршене послиједипломске-магистарске студије за стицање назива магистра наука 

из одговарајуће научне области, или  

 Еквиваленцију звања стеченог по раније важећим прописима изједначено са 

звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија из одговарајуће научне 

области; 



 Знање једног страног језика и испуњеност других услова у зависности од научне 

области. 

Кандидати  који су завршили студиј првог и другог циклуса (основни и мастер студиј) на 

студијском програму који не припада студијском програму „Саобраћај“, или су завршили 

основне и магистарске студује по старом „неболоњском“ наставном плану и програму  у 

земљи или инострансту уколико им у поступку еквиваленције буде утврђена подударност 

студијског програма од најмање 80% у складу са чланом 16. Правилника о студирању 

на докторским студијама и стицању звања доктора наука на Универзитету у Источном 

Сарајеву и и Правилник о измјени и допуни Правилника  о студирању на докторским 

студијама и стицању звања доктора наука  Универзитету у Источном Сарајеву, број 01-С-

448-XXXVII/17, од 17.11.2017. 

 

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити сљедећа документа: 

 

 Извод из матичне књиге рођених; 

 Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци; 

 Овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију 

дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском 

програму (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената); 

 Додатак дипломи (I и II циклус студија) или увјерења о положеним испитима  

оргинал или овјерена копија; 

 Наставни план и програм (за студенте по старом неболоњском програму); 

 Доказ о познавању страног језика; 

 Библиографија. 

Пријаве за упис у прву годину трећег циклуса студија кандидати могу поднијети до 

21.01.2019. године, након чега ће се вршити упис кандидата до 25.01.2019. године.  

 

 

 

ДЕКАН 

        Доц. др Зоран Ћургуз 
 


