
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 Владе Републике Српске, 

број: 04/1-012-2-1068/18 од 03.05.2018. године, о броју редовних студената који се уписују у прву 

годину првог и другог циклуса студија и Одлуке о измјенама Одлуке о броју редовних студената 

који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија број: 

04/1-012-2-2742/18 од 18.10.2018.године, на јавним високошколским установама у академској 

2018/2019. години,  расписује се  

КОНКУРС 

за упис студената на други циклус студија за академску 2018/19. годину на 

Факултету безбједносних наука 

Факултет Адреса Студијски програм Б С СД В Укупно 

Факултет 

безбједносних наука         

www.fbn.unibl.org 

Булевар војводе 

Живојин Мишића 

10А 

Управљање 

безбједносним 

ризицима природних 

катастрофа 15 0 0 0 15 

Б – буџет  

С – суфинансирање 

СД – страни држављани 

В – ванредни 

Уписни рок организоваће се према сљедећим терминима:  

(1) пријављивање кандидата почиње 09.11.2018. а завршава 16.11.2018. године (пријем 

докумената се врши сваки радни дан у ст. служби Факултета);  

(2) полагање пријемног испита обавиће се 17.11.2018. са почетком у 11,00 часова, сала 

130; 

(3) објављивање резултата конкурса је 17.11.2018. године 

(4) упис примљених кандидата почиње 21.11.2018. године, а завршава се 29.11.2018. 

године. 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1.1. Основни услов за упис на студијски програм је завршено четворогодишње високо 

образовање (240 ECTS), у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно 

образовање у иностранству. 

1.2. Кандидати који конкуришу на упис, полажу пријемни испит. 

1.3. Пријемни испит се састоји од 3 (три) питања од којих свако питање носи максимално 

10 (десет) бодова. 

1.4. Редослијед кандидата утврђује се на основу: 

- општег успјеха постигнутог на Факултету  

 и 

- резултата постигнутих на пријемном испиту. 

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена 

множи са бројем 2 (два). 

На пријемном испиту, кандидат може остварити од 0 (нула) до 30 (тридесет) бодова. 

По оба мјерила могуће је остварити највише 50 (педесет) бодова. 

1.5. Избор кандидата се врши према укупном броју бодова. 



У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са 

већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту, 

1.6. Пријемни испит није елиминацион. 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

2.1. Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем 

пријемног испита за студијске програме организационих јединица Универзитетa у Бањој 

Луци износи 70,00 КМ. 

2.2. Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту 

или пасош). 

2.3. Приликом пријаве на конкурс, кандидат је дужан приложитисљедећа документа: 

(1) извод из матичне књиге рођених (оригинал); 

(2) увјерење о држављанству (оригинал); 

(3) овјерена копија дипломе првог циклуса. 

(4) извод оцјена са просјеком или овјерену копију додатка дипломи. 

(5) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита - 70КМ, 

(6) попуњен образац пријаве на конкурс. 

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. 

2.4. Ранг-листа se објављује на огласној табли, интернет и фејсбук страници Факултета. 

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

приговора, у року од 48 часова од објављивања ранг-листе. 


