
 

            

 

На основу чл. 64. ст. 2. тач. в) Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и чл. 34. Статута 

Универзитета у Источном Сарајеву, Сенат Универзитета на VI сјединици одржаној дана 

24.12.2015. године, донио је  

П Р А В И Л A 

о измјенама Правила о студирању на другом циклусу студија на  

Универзитету у Источном Сарајеву 

 

Члан 1. 

 

У Правилима о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном 

Сарајеву број: 01-С-186-IX/12 од 16.05.2014. године и број: 01-С-473-XXXV/14 од 

18.12.2014. године члан 27. мијења и гласи: 

„Студент другог циклуса стиче право уписа наредног семестра ако има овјерен 

претходнеи семестар тј. потписе наставника из свих предмета претходног семестра. 

   У случају када други циклус студија траје двије године, студент има право уписа 

друге године студија ако је у првој години студија другог циклуса оставрио 60 ЕCTS 

бодова. 

 У случају да студент не испуни услове за упис друге године другог циклуса 

студија студија из претходног става, студент обнавља годину и има право да прати 

наставу и полаже испите из друге године студија до броја бодова које је остварио у првој 

години студија. 

 Универзитет, односно организациона јединица за студента из става 3. овог члана 

утврђује испите које може слушати и полагати у другој години студија, о чему води 

посебну евиденцију. 

Подаци уписани у евиденцију из става 4. овог члана уписују се у студентску 

књижицу и матичну књигу након што студент упише годину студија за коју је вођена 

евиденција.“ 

 

 

 

Члан 2. 

 

Члан 52. мијења се и гласи: 

 „У случају да студије другог циклуса студија трају двије године, студент који није 

оствaрио услов за упис у наредну годину студија из члана 27. став 2. ових Правила, има 

право уписа наредне године студија у академској 2015/2016. години са правом преноса 



 

највише 15 ЕCTS бодова, без обзира на то колико је предмета исказано бројем бодова који 

се преносе или са правом преноса највише два предмета, без обзира на то са колико ЕCTS 

бодова су исказани ти предмети.“ 

 

Члан 3.  

 

 Ова Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на web страници 

Универзитета. 
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 Датум: 24.12.2015.године                                            Р Е К Т О Р 

                           

                                                 _______________________ 

                              Проф.др Радослав Грујић 


