
 

 

 
 

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Сл.гласник РС”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 

44/15),  Одлуке Владе Републике Српске о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву 

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

јавним високошколским установама („Сл.гласник РС“, бр. 39/16, 48/16 и 85/16) и Одлуке Владе Републике 

Српске, број: 04/1-012-2-2082/16 од 29.09.2016. године, о броју студената који се уписују у прву годину 

трећег циклуса студија на јавним високошколским установама у академској  2016/2017. години („Сл.гласник 

РС“, бр.86/16), Универзитет у Источном Сарајеву   р  а  с  п  и  с  у  ј  е     

   

К О Н К У Р С 

за упис студената у  прву годину трећег циклуса студија у академској 2016/2017. години на Универзитету у 

Источном Сарајеву 

 

 

 ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА 

Ред

. 

бр. 

 

ФАКУЛТЕТ/СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

Редовни 

студенти-домаћи  

држављани  

Страни 

држављ

ани 

Укупн

о 

1. Филозофски факултет Пале  -укупно 15 5 20 

- Студијски програм Филологија 15 5 20 

2. Медицински факултет Фоча –укупно 

- Студијски програм Биомедицинске науке 
5 

5 
2 

2 
7 

7 

3. Пољопривредни факултет Источно Сарајево------укупно  

- Студијски програм Управљање прехрамбеним 

ланцем 

5 

 

5 

3 

 

3 

8 

 

8 

4. Технолошки факултет Зворник-укупно 

- Студијски програм Управљање прехрамбеним 

ланцем 

- Студијски програм Хемијско инжењерство и 

технологија 

15 

 

5 

 

10 

4 

 

2 

 

2 

19 

 

7 

 

12 

5. Саобраћајни факултет Добој  -укупно 

- Студијски програм Информациони системи у 

комуникацијама и логистици 

20 

  

20 

 20 

 

20 

 

 

 ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
5.1. Висина школарине за редовне и ванредне студенте на студијским програмима првог, другог и трећег 

циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2016/17. годину утврђена је Одлуком 

Владе Републике Српске број 04/1-012-2-1304/16 од 16.06.2016. године /Сл.гласник 48/16/. 

 

5.2. Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или 

испита за провјеру склоности и способности износи 60,00 КМ за студијске програме организационих 

јединица Универзитета у Источном Сарајеву/, осим на академијама Универзитета у Источном Сарајеву и 

Мeдицинског факултета у Фочи, гдје износи 70,00 КМ. 

Уплата  ће се вршити према одлуци управног одбора универзитета, а инструкцију ће кандидати 

добити на организационим јединицама универзитета.   



Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија и прве године 

другог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених 

финансијских средстава.  

5.3. Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош). 

5.4. 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. 

Централна комисија за упис доставља сенату универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу 

универзитета/високе школе.  

5.5. 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.  

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.  

5.6. Ранг-листа објављује се на огласној табли организационе јединице универзитета/високе школе. 

5.7. Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора 

централној комисији за упис, у року од 48 часова од објављивања ранг-листе  на огласној табли 

организационе јединице универзитета/високе школе. 

  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/високе 

школе.  

 

6. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ЗА УПИС НА ТРЕЋИ  ЦИКЛУС СТУДИЈА 

6.3. Општи услови за упис на докторске студије                                                       

Право пријаве на конкурс за упис на докторске студије имају кандидати који испуњавају сљедеће услове: 

- Завршене дипломске академске студије (I и II циклуса) са најмање 300 ECTS  бодова или 

- Стечено високо образовање по ранијим важећим прописима у трајању од најмање 10 (семестара) 

што одговара 300 ECTS  бодова или 

- Завршене постдипломске-магистарске студије са стеченим називом магистра наука, или 

- Завршене специјалистичке студије по раније важећим прописима, уз обавезу полагања разлике 

предмета. 

- Најмању просјечну оцјену 8,00 за сваки циклус студија.  

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

 

Поред општих услова кандидати са нематичних факултета, који се желе уписати на ове докторске 

студије, морају да испуне и посебне услове, који су доступни на WEB страници 

Универзитета/факултета. 

Уколико се на конкурс пријави већи број кандидата од конкурсом прописаног, рангирање ће се вршити на 

основу успјеха на претходним студијама и посебних услова, објављених на WEB страници 

Универзитета/факултета. 

Висина школарине износи 3.000 КМ по једној години студија. 

 

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни  приложити сљедећа документа: 

- извод из матичне књиге рођених, 

- увјерење о држављанству, 

- 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 за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за 

основне и магистарске студије, са просјеком оцјена, 

- наставни план и програм (за студенте по старом неболоњском програму), 

- доказ о познавању страног језика 

- библиографија  

Конкурс за пријаву кандидата отворен је 30 дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас 

Српске“.  

Упис примљених кандидата вршиће се до 01.12.2016. године. 



Пријаве слати на адресе факултета: 

Пољопривредни факултет: Вука Караџића 30, 71123 Источно Сарајево 

Све додатне информације, као и посебни услови за упис, могу се добити путем телефона број: 

Пољопривредни факултет: 057/342-701 и 340-401 

као и на WEB страници Универзитета:  http://www.unssa.rs.ba/ као и факултета http://www.pof.unssa.rs.ba/ 

 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У 

ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 

ОПШТИ УСЛОВИ: 

Право пријаве на конкурс за упис на докторске студије имају кандидати који испуњавају сљедеће услове: 

1. Завршене дипломске академске студије (I и II циклуса) са најмање 300 ECTS  бодова или 

- Стечено високо образовање по ранијим важећим прописима у трајању од најмање 10 

(семестара) што одговара 300 ECTS  бодова или 

- Завршене основне и постдипломске-магистарске студије са стеченим називом магистра наука, 

или 

- Завршене специјалистичке студије по раније важећим прописима, уз обавезу полагања разлике 

предмета. 

2. Најмању просјечну оцјену 8,00 за сваки циклус студија.  

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

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: 

Приликом уписа на докторске студије "Управљање пшрехрамбеним ланцем" студенти са нематичних 

студијских програма неопходно је да посједују знање из сљедећих области: 

1. Сточарство (Опште сточарство 1, Опште сточарство 2, Посебно сточарство 1, Посебно сточарство 2) 

2. Анатомија и физиологија животиња (Анатомија и физиологија домаћих животиња, Репродукција домаћих 

животиња, Зоохигијена са ветеринарством) 

3. Мљекарство (Мљекарство) 

4. Исхрана домаћих животиња (Исхрана преживара, Исхрана непреживара) 

5. Гајење и оплемењивање домаћих животиња (Одгајивање домаћих животиња, Оплемењивање домаћих 

животиња) 

6. Економика пољопривреде (Макроекономски аспект) 

7. Економика пољопривреде (Микроекономски аспект - менаџмент и/или организација пољопривредне 

производње; планирање у агробизнису/пољопривреди; трошкови и калкулације у агробизнису/пољопривреди 

8. Предузетништво у агробизнису 

 

За све студенте који немају стечено звање дипломираног инжењера пољопривреде и мастера пољопривреде 

стручне комисије ће утврдити евентуално полагање потребних додатних испита у року који се дефинише 

Рјешењем, а не дужим од 6 (шест) мјесеци од дана доношења 

http://www.unssa.rs.ba/
http://www.pof.unssa.rs.ba/

