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, 31/18 и 26/19),
Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19 од 24.05.2019. године, о броју редовних студената који се уписују у прву годину првог циклуса
студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2019/2020. години на јавне високошколске установе, Одлуке Сената Универзитета у Бањој
Луци, број: 02/04-3.150-7/19 од 31.01.2019. године и Одлуке Сената у Источном Сарајеву, број: 01-С-25-LX/19 од 31.01.2019. године, р а с п и с у ј е с е

КОНКУРС
за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија
у академској 2019/2020. години на јавним високошколским установама
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1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.1. Основни услов за упис на студијске програме ІІ циклуса студија су:
Завршен студиј І циклуса или основне у трајању од најмање 4 године, односно остварен минимум 240 ECTS бодова одговарајућег студијског
програма, односно одговарајуће области наука, и додатних услова који су дефинисани одговарајућим студијским програмом (више о условима
уписа на ІІ циклуса студија Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци:
https://etf.unibl.org/attachments/article/341/Odluka%20o%20uslovima%20upisa%20na%20II%20ciklus_ETF_16.05.2019.pdf )
1.2. Редосљед кандидата за упис се утврђује на основу постигнутог успјеха на І циклусу студија, односно основним студијама и дужине
студирања, као и резултата пријемног испита.

2. КОНКУРСНИ РОК
2.1. Конкурс за упис студената на други циклус студија је отворен од 17.06.2019. године до 16.10.2019. године, до када ће кандидати моћи
предати своје пријаве.
2.2. Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг-листи и роковима за упис биће доступне најкасније до 21.10.2019.
године на Интернет страници факултета;
3. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
3.1. Висина школарине за редовне студенте на студијским програмима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама
за академску 2019/20. годину утврђује се Одлуком Владе Републике Српске, док се висина школарине за студенте који самофинасирају трошкове
студија, ванредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује
Одлуком Управног одбора високошколске установе.
3.2. Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита за студијске програме о рганизационих
јединица Универзитета у Бањој Луци износи 70,00 КМ. Уплата ће се вршити према одлукама управних одбора универзитета, а инструкцију ће
кандидати добити на организационим јединицама универзитета.
3.3. Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).
3.4. Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:
(1) Извод из матичне књиге рођених;
(2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
(3) Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I 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 (кандидати не требају уплаћивати накнаду, док се не заврши комплетна процедура
пријаве, о чему ће бити благовремено обавијештени).
3.5. Комисија за упис студената организационе јединице универзитета дужна је да централној комисији за упис достави коначан извјештај о
резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 часа након формирања ранг листе.
3.6. Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис. Кандидат који је остварио
право на упис а у предвиђеном року није извршио упис губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на
ранг-листи.
3.7. Ранг-листа објављује се на Интернет страници и огласној табли организационе јединице универзитета.
3.8. Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета, у року од 48 часова од
објављивања ранг-листе на огласној табли и Интернет страници организационе јединице универзитета. Одлука по приговору донијеће се у року

од 48 часова од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли организационе јединице
универзитета.

