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, 84/12 и
108/13), а по претходно прибављеној Сагласности Министарства просвјете и
културе Републике Српске број: 07.05/612-88/14 од 21.07.2014. године, Сенат
Универзитета у Источном Сарајеву на XXXIV сједници одржаној дана 27.11.2014.
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, број: 01-С-250-Х/12 од 27.06.2012. године, број: 01-С-41XVII/13 од 27.02.2013. године, број: 01-С-198-ХХ/13 од 01.07.2013. године и број:
01- С-44-XXVI/14 od 19.02.2014. године у члану 34. тачки 3. ријечи „ сваког
семестра/триместра“ замјењују се ријечима „сваке академске године“.
Члан 2.
У члану 43. став 3. мијења се тачка 8. и гласи:
„ ∙ предлаже Управном одбору правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста, по претходно прибављеном мишљењу
организационих јединица,“
Члан 3.
Члан 119. и гласи:
„ (1) Испитни рокови су: јануарско-фебруарски, априлски, јунско-јулски,
септембарски и октобарски.
(2) Јануарско-фебруарски, јунско-јулски и септембарски испитни рокови
садрже два испитна термина.
(3) Студенти имају право да полажу испите у оба исптина термина у
испитним роковима из претходног става.
(4) При одређивању испитних термина у испитним роковима из става 2.
овог члана потребно је обезбједити да разлика између два термина буде најмање 15
дана.
(5) Априлски и октобарски испитни рокови садрже један испитни термин, с
тим да се октобарски испитни рок мора завршити најкасније до 15. октобра.“

Члан 4.
Иза члана 119. додају се нови чланови 119а. и 119б. који гласе:
„Члан 119а.
(1) Студент стиче услов за упис наредне године студија ако је у студијској
години у коју је уписан оставрио 60 ECTS бодова.
(2) У случају да студент не испуни услове за упис наредне године студија,
обнавља годину и има право да прати наставу и полаже испите из наредне године
до броја бодова које је оставрио у претходној години студија.
(3) Факултети/академије Универзитета за студенте из петходног става,
утврђују испите које може слушати и полагати у наредној години студија, о чему
води посебну евиденцију.
(4) Подаци уписани у евиденцију из претходног става, уписују се у
студентску књижицу и матичну књигу студената након што студент упише годину
студија за коју је вођена евиденција.
(5) Студент који није оставрио услов из став 1. и 2. овог члана има право
уписа наредне године у академској 2014/2015. години са правом преноса највише
15 ECTS бодова из претходне године студија.
Члан 119б.
(1) Послије истека посљедње године студија студенти првог и другог
циклуса студија уписују апсолвентски стаж.
(2) Апсолвентски стаж на првом циклусу студија траје двије године од
истека посљедње године студија, а на другом циклусу студија 12 мјесеци од истека
посљедње године студија.
(3) Изузетно од члана 119. овог Статута, Универзитет може организивоати
испитне рокове за апсолвенте сваког календарског мјесеца, изузев јула и августа, са
по једним испитним термином.
(4) По истеку апсолевнтског стажа, студент има право да полаже испите уз
накнаду трошкова.
(5) Сенат Универзитета доноси општи акт којим се утврђују правила
студирања апсолвената.“
Члан 5.
У члану 135. мијењају се ставови 2. 3. 4. и 5. гласе:
„ (2) Статус редовног студента, поред услова из претходног става, престаје
када студент не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју
школских година потребних за реализацију студијског програма. У двоструки број
школских година убраја се и апсолвентски стаж.
(3) У случају да обнови студијску годину, редован студент чије се студије
финансирају из буџета прелази у статус редовног студента који суфинансира своје
школовање након 2015/2016. академске године.
(4) Студент који суфинансира своје школовање може стећи статус студента
чије се школовање финансира из буџета уколико је положио све испите из
претходне године студија у коју је уписан први пут и улази у оквире одобреног
броја редовних студената чије се студије финанисирају из средстава буџета.
(5) Студент којем је престао статус редовног студента може наставити
студије као ванредан студент, уколико је на студијском програму организован
ванредни студиј.“

Члан 6.
У члану 154. мјења се став 4. и гласи:
„(4) Уговор о ангажовању наставника из претходног става закључује ректор
Универзитета у складу са усвојеном листом одговорних наставника за одговарајућу
академску годину.

Члан 7.
У члану 189. у ставу 1. ријечи: „2013/2014. године“ замјењују се ријечима
„2014/2015. године“, а ријечи: „2016/2017. године“ замјењују се ријечима
„2017/2018. године.“
Члан 8.
Измјене и допуне овог Статута ступају на снагу даном доношења и објавиће
се на web страници Универзитета.

Број: 01-С-419– XXXIV/14
Датум: 27.11.2014. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА
РЕКТОР
проф. др Радослав Грујић

