
 

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА !!! 

- први и други циклус -  

 

 

 

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 Економски 

факултет Брчко, 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). 

 

Број индекса се уноси на следећи начин: 

Bolonjci (prvi ciklus): 1/2007; 800/2011; 1270/2017; 1370/2019; ... 

Master studij: M-1/2011; M-50/2012; M-100/2015; М-130/2017; M-150/2019; ... 

 

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.  

 

6. Када се студент пријави на испит може погледати записник као доказ да је испит 

пријављен.  

 

 

НАПОМЕНА: Испит који је пријављен електронским путем СТУДЕНТ НЕ МОЖЕ 

ОДЈАВИТИ, ТЈ. УНЕСЕНА ПРИЈАВА СЕ НЕ МОЖЕ ПОНИШТИТИ. 

 

 

  



 

 

ПОСЕБНА НАПОМЕНА – (за студенте који користе право КОЛИЗИЈЕ): Студенти 

који су уписали колизију, електронским путем неће моћи да пријаве испите које, 

сходно Рјешењу декана, могу слушати и полагати кроз колизију, те ће за пријаву истих 

морати да попуњавају пријаву за колизију, као што је била пракса и до сада.  

 

 

Поступак плаћања за пријаву испита остаје исти. У случају минуса на рачуну, 

студенти неће моћи пријавити испит. 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. 

 

Студент је обавезан да приликом уплате на жиро рачун, поред имена и презимена 

упише број индекса и свој матични број. 

 

Студентима је омогућено да путем инфо киоска виде своју финансијску картицу, 

те да на тај начин редовно прате свој финансијски досије. 

 
 

 

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА 


