
 
 

 

 
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: 07.023/612-144/13 од 03.02.2014. године, Сенат 

Универзитета у Источном Сарајеву на XXVI сједници одржаној дана 19.02.2014. 

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 у члану 14. мијења се став 1. и гласи: 

 „(1) На Универзитету је у службеној употреби српски језик, са 

равноправном употребом ћириличног и латиничног писма.“ 

 

Члан 2. 

 У члану 20. мијења се став 2. и гласи:  

 „(2) Декан или директор организационе јединице из става 1. овог члана 

одговоран је пред законом за све радње и поступке којима је дошло до повреде 

закона, општих аката Универзитета или других прописа у организационој јединици 

коју заступа и представља.“ 

  

У истом члану брише се став 3.  

 

Члан 3. 

 У члану 27. иза тачке 8. додају се нове тачке 9. и 10. које гласе: 

 „ (9) усваја акте из области материјално-финансијског пословања, рада, 

радних односа и друге опште акте из своје надлежности; 

  (10) утврђује приједлог одлуке о висини школарине и других накнада, на 

приједлог Сената Универзитета;“ 

  

Досадашња тачка 9. овог члана постаје тачка 11.  

 

Члан 4.  
У члану 152. мијењају се ставови 9., 10. и 11. и гласе:  

„ (9) Одлуку о избору у звање доноси Сенат Универзитета, на приједлог 

вијећа организационе јединице, који може прихватити или одбити.  



(10) Незадовољни кандидат може Сенату Универзитета поднијети захтјев за 

преиспитивање одлуке из претходног става у року од 15 дана од дана пријема 

обавјештења о одлуци Сената. 

 (11) Одлука Сената по захтјеву за преиспитивање је коначна и против исте 

се може покренути управни спор.“ 

 

Члан 5. 

 У члану 173. додају се ставови 2. и 3. које гласе: 

 (2) Поступак признавања се не споводи: 

 а) када је јавна исправа стечена на територији бивше СФРЈ до 6. априла 

1992. године; и 

 б) за јавне исправе и документа из члана 4. и 5. Споразума о узајамном 

признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и 

студената („Службени гласник Републике Српске“ број: 79/05), стечене на 

акредитованим високошколским установама у Републици Србији. 

 (3) Јавна исправа из став 2. овог члана има исто правно дејство као јавна 

исправа издата на територији Републике Српске.“ 

 

Члан 6. 

 У члану 183. додаје се нови став 2. који гласи: 

 „(2) Надлежни органи Универзитетета, односно факултета/академије, 

извршиће вредновање студија и оставрених резултата студирања лица која су 

претходно образовање стекла на другим високошколским установама у земљи и 

свијету, ради наставка образовања на студијском програму неког од 

факултета/академије на Универзитету у Источном Сарајеву.“ 

  

Досадашњи став 2. члана 183. постаје став 3. и у истом се иза ријечи „става 

1.“ додају ријечи „и става 2.“. 

 

Члан 7. 

 Измјене и допуне овог Статута ступају на снагу даном доношења и објавиће 

се на web страници Универзитета. 
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