
 
 
На основу одредaба Статута Универзитета у Источном Сарајеву и Одлуке Владе 

Републике Српске број: 04/1-012-2-1271/19 од 24.05.2019. године Универзитет у Источном 
Сарајеву расписао је конкурс за упис 22 студента (12 редовних и 10 ванредних) на други 
циклус студија (мастер студиј) за студијски програм „Саобраћај“ на Саобраћајном 
факултету у Добоју и то: 

К О Н К У Р С 
за упис студената у прву годину II циклуса студија 

 у академској 2019/2020 
ДРУГИ УПИСНИ РОК 

 
Други циклус студија на факултету траје једну годину и вреднује се са 60 ECTS 
бодова  а након завршеног студијског програма стиче се звање: 
 Мастер саобраћаја - 300 ECTS – Друмски и градски саобраћај, 
 Мастер саобраћаја - 300 ECTS – Жељезнички саобраћај, 
 Мастер саобраћаја - 300 ECTS – Телекомуникације и поштански саобраћај 
 Мастер саобраћаја - 300 ECTS - Логистика 
 Мастер саобраћаја - 300 ECTS – Информатика у саобраћају 
 Мастер саобраћаја - 300 ECTS – Моторна возила 

На други циклус студија могу се пријавити: 
 Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија, вреднован са 60 ECTS бодова, 
имају  кандидати  који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских 
студија и стекли најмање 240 ECTS на саобраћајном и другим сродним факултетима, с 
тим да постоји подударност наставних планова и програма најмање 80%. 

 
2. Кандидати који су завршили студиј по старим прописима, уписују се на други 

циклус студија, након проведеног поступка еквиваленције  наставног плана и програма. 
Накнада за утврђивање еквивалентног броја ECTS бодова у сврху уписа на мастер 

студиј плаћа се у износу од 300,00 КМ. 
 
3. Кандидати полажу квалификациони испит из стручних предмета са  I циклуса 

студија зависно од излазног профила. 
 

КОНКУРСНИ РОК: 
- Пријављивање кандидата почиње 24.10.2019. а завршава се 25.11.2019. године. 

- Полагање пријемног испита обавиће се 26.11.2019. године са почетком у 9 часова; 

- Објављивање резултата конкурса је 27.11.2019. године до 14 часова; 

- Упис примљених кандидата почиње  28.11.2019. године и завршава се 29.11.2019. 

године. 



   2. Остале одредбе 
  Накнада за техничке трошкове и директне материјалне трошкове у вези са 
полагањем пријемног испита или испита за провјеру сколности и способности износи 
60,00 КМ. Инструкцију за уплате кандидати ће добити на организационим  јединицама 
Универзитета. 
Кандидат који се упише на студијски програм прве године другог циклуса студија 
приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.  
Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или 
пасош). 
 
Приликом уписа/пријаве на други циклус студија кандидат је дужан поднијети 
пријаву и приложити следећа документа и то: 

(1) Извод из матичне књиге рођених, 

(2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци, 

(3) Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студија, односно 

основном студију, 
(4) Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија, односно основном студију, 

(5) Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом 

факултету) 

(6) Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита. 

Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за 
упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско 
увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз 
психолога.  
 
Резултат поступка и ранг листа објављују се на огласној табли организационих  јединица 
Универзитета. 
Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право 
приговора Централној комисији за упис у року од 48 часова од објављивања резултата на 
огласној табли организационе јединице Универзитета. 
Одлука о приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења приговора и 
саопштити се подносиоцу приговора и објавити  на огласној табли организационе 
јединице Универзитета. 

 

Висина школарине за редовне студенте на студијским програмина првог, другог и 

трећег циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2019/2020. 

годину утврдит ће се Одлуком Владе Републике Српске, док се висина школарине за 

студенте који самофинансирају трошкове студија, ванредне студенте и студенте стране 

држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама 

утврђује одлуком управних високошколске установе.  

ДЕКАН 
 

         Проф. др Зоран Ћургуз 


