УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ПРИЈАВУ ИСПИТА:
1. Студент мора имати отворену e-mail адресу.
2. Апликацији можете приступити путем web адресе: infokiosk.unssa.rs.ba или
infokiosk.ues.rs.ba. (ако добијете поруку: "Your connection is not private / ова конекција није
безбиједна" или слично, слободно наставите кликом на "proceed / настави").
3. Након што сте укуцали web адресу, на листи факултета одаберите Технолошки
факултет, а затим унесите свој број индекса, а ако раније нисте активирали ваш налог, као
лозинку унесите ваш матични број, пратите упутства и активирајте налог (ово је потребно
урадити само једном).
НАПОМЕНА: Број индекса студенти првог циклуса уносе на сљедећи 2_10, 15_13, 27_14,
20_15, и слично.
За студијски програм Биологија, број индекса студенти првог циклуса уносе на сљедећи
начин: 1_13б, 5_14б, 20_15б.
Бројеве индекса студенти другог циклуса уносе на сљедећи начин: нпр. 1_14m, 5_14m,
7_13m, 18_12m, 22_11m...
Бројеве индекса студенти трећег циклуса уносе на сљедећи начин: нпр. 1_14д, 2_14д,
1_15упл, 2_15упл, 1_115хит, 2_15хит...
4. Ако сте коректно унијели све податке на вашу e-mail адресу за неколико секунди стићи
ће порука са линком за потврду активације. Кликом на линк, моћи ћете користити
апликацију са лозинком коју сте одабрали. Понекад порука са линком заврши у spam
фолдеру, а ако није, након провјере, треба поново активирати налог.
5. У случају било каквих проблема, (погрешан ЈМБ у бази студентске службе, могућа
злоупотреба вашег налога активирањем истог без вашег знања и сл.), као и у случају да не
добијете повратни мејл, или заборавите шифру, па не можете приступити апликацији,
обратите се студентској служби ФПE.
6. Када се студент пријави на испит може погледати записник као доказ да је испит
пријављен.
НАПОМЕНА 1: Да би могао пријавити испит студент мора имати овјерен зимски и
уписан љетни семестар.
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НАПОМЕНА 2: Испит који је пријављен електронским путем СТУДЕНТ НЕ МОЖЕ
ОДЈАВИТИ, ТЈ. УНЕСЕНА ПРИЈАВА СЕ НЕ МОЖЕ ПОНИШТИТИ.
Оваквим начином пријаве испита, наш цјелокупни рад биће знатно унапријеђен, а
студентима омогућен ефикасан начин пријаве испита без непотребног доласка на шалтер.

НАКНАДЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА:
На основу тумачења Трошковника за студенте Универзитета у Источном Сарајеву
добијеног на састанку одржаном 12.04.2016. године у Брчком, од стране генералног
секретара Универзитета, проректора за материјалне и људске ресурсе, као и
финансијске службе Универзитета, а у циљу јединствене примјене поменутог
Трошковника, обавјештавају се студенти да се за полагање испита плаћају сљедеће
накнаде:

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ВАНРЕДНОМ
ИСПИТНОМ РОКУ:
Накнада за полагање испита у другом термину априлског рока, као и у другим
ванредним испитним роковима одобреним од стране Сената Универзитета за све
студенте, осим за апсолвенте износи 22 КМ (2 КМ на име накнаде за пријаву, плус 20
КМ на име додатне накнаде за полагање испита у ванредном року).
Накнада коју плаћају студенти који у ванредном року пријављују испит четврти или
сваки наредни пут износи 42 КМ.

НАКНАДЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У РЕДОВНИМ
ИСПИТНИМ РОКОВИМА:
ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ СТУДЕНТА – ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА:
Опште правило које важи за студенте од прве до четврте године студија, као и за
студенте који су први и други пут уписали апсолвентски стаж:
Пријава испита први, други и трећи пут – 2 КМ
Пријава испита четврти или више пута – 22 КМ
Апсолвенти који обнављају апсолвентски стаж:
Студенти, апсолвенти који обнављају апсолвентски стаж (апсолвенти трећи, четврти и
сваки сљедећи пут) пријаву испита први, други и трећи пут плаћају 32 КМ.
Студенти, апсолвенти који обнављају апсолвентски стаж (апсолвенти трећи, четврти и
сваки сљедећи пут) пријаву испита четврти и сваки наредни пут плаћају 52 КМ.
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ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ СТУДЕНТА – ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА:
Опште правило које важи за студенте који су први пут уписани у прву годину мастер
студија, као и за студенте који су први пут уписали апсолвентски стаж:
Пријава испита први, други и трећи пут – 2 КМ
Пријава испита четврти или више пута – 20 КМ
Апсолвенти који обнављају апсолвентски стаж:
Студенти, апсолвенти који обнављају апсолвентски стаж (апсолвенти други, трећи и сваки
сљедећи пут) пријаву испита први, други и трећи пут плаћају 32 КМ.
Студенти, апсолвенти који обнављају апсолвентски стаж (апсолвенти други, трећи и сваки
сљедећи пут) пријаву испита четврти и сваки наредни пут плаћају 52 КМ.
Сходно наведеном тумачењу Трошковника, посебне накнаде за полагање испита наведене
у трошковнику се кумулирају (накнада за полагање испита која износи 2 КМ је увијек
константна, док су остале накнаде додатне) те се на тај начин добија јединствена цијена за
сваки конкретан случај.
Поступак плаћања за пријаву испита остаје исти. У случају минуса на рачуну већег од 50
КМ студенти неће моћи пријавити испит у јунско-јулском року. Ради олакшице, студент
може извршити уплату више образаца пријава. Средства ће бити похрањена на његовој
финансијској картици и правилно ће се распоређивати приликом пријаве испита.
Студентима је омогућено да путем инфо киоска виде своју финансијску картицу, те
да на тај начин редовно прате свој финансијски досије.
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