
 
 

 
На основу члана 24. став 6. и члана 64. став 2. тачка б) Закона о 

високом образовању Републике Српске („Службени гласник РС“, број 
73/10, 104/11 и 84/12), а по претходно прибављеној Сагласности 
Министарства просвјете и културе Републике Српске број: 07.023/612-
6/13 од 28.01.2013. године, Сенат Универзитета у Источном Сарајеву 
на XVII сједници одржаној дана 27.02.2013. године, донио је 
 

ИЗМЈЕНE И ДОПУНE 
СТАТУТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 
Члан 1. 

 
 У Статуту Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-294-
III/11 од 06.10.2011. године у члану 16. ставу 1. Статута Универзитета 
код ознаке 47.78 иза ријечи продавницама додаје се зарез и ријечи: 
„осим оружја и муниције“ 
 

Члан 2. 
 У члану 50. иза става 2. додају се нови ставови 3. и 4. који гласе: 
 „(3)Јавни конкурс за избор финансијског директора расписује 
управни одбор Универзитета. 
   (4) Конкурсни поступак проводи конкурсна комисија коју 
именује управни одбор Универзитета.“ 
 Досадашњи ст. 3, 4, 5 и 6. постају ставови 5, 6, 7. и 8. 
 
 

Члан 3. 
У члану 52. иза става 2. додају се нови ставови 3. и 4. који гласе: 

 „(3) Јавни конкурс за избор генералног секретара расписује 
управни одбор Универзитета. 
   (4) Конкурсни поступак проводи конкурсна комисија коју 
именује управни одбор Универзитета.“ 
 Досадашњи ст. 3, 4, 5, 6 и 7. члана 52 постају ставови 5, 6, 7, 8. и 
9. овог члана. 



 
Члан 4. 

  
 У члану 60. мијења се став 4. и гласи: 

„Катедре се успостављају и врше своје компетенције уколико се 
на факултету/академији налази најмање два наставника из шире, 
односно уже научне и умјетничке области, а који су на Универзитету у 
радном односу са пуним радним временом, осим наставника клиничких 
грана медицине и стоматологије који су у радном односу са непуним 
радним временом на Универзитету, а имају закључен уговор о раду са 
пуним радним временом са здравственом установом која је наставна 
база Универзитета, и уколико је факултет/академија матичан за ту 
област, уз обавезу утврђивања персоналног састава наставничког и 
сарадничког особља за сваку академску годину“ 
   

Члан 5. 
 

 Члан 135. мијења се и гласи: 
 

„(1) Статус студента престаје: 
а)  завршетком студијског програма и добијањем звања за које се 

студент школује, 
б)  исписом из високошколске установе прије завршетка студија, 
в)  када студент не упише годину студија, а не мирују му права и 

обавезе студента,  
г)  када студент не обнови упис у исту годину у прописаном 

року, а не мирују му права и обавезе студента и 
д)  када високошколска установа изрекне студенту дисциплинску 

мјеру искључења са високошколске установе. 
(2) Статус редовног студента из буџета, поред услова из става 1. 

овог члана, престаје и када студент два пута обнови студијску годину у 
току трајања студијског програма. 

(3) Студент којем је престао статус редовног студента из буџета у 
складу са претходним ставом, стиче статус редовног студента који 
суфинансира своје школовање. 

(4) Студенту престаје статус редовног студента који суфинансира 
своје школовање уколико два пута обнови исту студијску годину и не 
стекне услов за упис у вишу годину студија. 
 (5) Студент коме је престао статус редовног студента који 
суфинансира своје школовање, у смислу става 4. овог члана, има право 
наставити студије као ванредни студент, уколико је на студијском 
програму организован ванредни студиј.“ 
 
 
 



Члан 6. 
 
 У члану 189. у ставу 1. ријечи „школске 2012/2013. године“ 
замијењују се ријечима „академске 2013/2014. године“ иза којих се 
додаје „осим студената уписаних на дипломске стдије у трајању од 5 
или 6 година који могу завршити ове студије до краја академске 
2016/2017. године.“ 

 
Члан 7. 

 
 Измјене и допуне овог Статута ступају на снагу даном доношења 
и објавиће се на web страници Универзитета. 
 
 

 
Број: 01-С-41-XVII/13                   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 
Датум: 27.02.2013. године                                 РЕКТОР 

                                                                               
                                                 Проф. др Митар Новаковић 


