УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ПРАВИЛА
о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања
за прелазак у статус студента чије се студије финансирају
на терет буџета Републике Срспке

Источно Сарајево, јануар, 2015. године
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На основу члана 64. став 2. тачка в) Закона о високом образовању Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 34.
Статута Универзитета у Источном Сарајеву, а у вези са чланом 138. ст. 4. и 5. Сенат
Универзитета у Источном Сарајеву, на својој XXXVI редовној сједници одржаној 22.01.2014.
године, д о н и о ј е

ПРАВИЛА
о поступку рангирања студената који суфинансирају трошкове студирања за прелазак
у статус студента чије се студије финансирају на терет буџета Републике Срспке
Члан 1.
Овим Правилима регулише се поступак промјене статуса студената који
суфинансирају своје студија у статус студената чије се студије финансирају из буџета,
односно орган који води поступак, рокови за пријављивање кандидата, критерији за
рангирање кандидата и право на приговор на ранг листу кандидата.
Члан 2.
(1) Право уписа у наредну годину студија у својству студената који се финансирају из
буџета Републике Српске, имају студенти који се рангирају у оквиру укупног броја студената
чије се студије финансирају из буџета.
(2) Одлуку о броју студената који финансирају своје студије из буџета доноси Влада
Републике Српске приликом утврђивања броја студената за упис у прву годину на почетку
сваке школске године.
(3) Рангирање студената из став 1. овог члана врши се на основу ранг листе која се
формира на основу броја оставрених ECTS бодова и постигнутог успјеха.
(4) Студент који сноси трошкове студија као суфинансирајући студент првог циклуса
студија, стиче право да настави студије у оквиру одобреног броја који се финансира из
буџета, ако је положио све испите из претходне године студија у коју је уписан први пут тј.
остварио 60 ECTS бодова у претходној години студија, односно сходно важећем правилу о
условима за прелазак на буџет донијетим од стране Управног одбора Универзитета за текућу
академску годину.
Члан 3.
(1) Комисију за рангирање кандидата (предсједника и два члана) за прелаз на
финансирање студија из буџета именује декан организационе јединице.
(2) Задатак Комисије је да огласи слободна мјеста у оквиру одобреног броја који се
финансира из буџета, те да огласи позив студентима који испуњавају услове из става 4.
претходног члана Правила да поднесу пријаве.
(3) Број слободних мјеста на буџету утврђује студентска служба увидом у персоналну
документацију студената и базу података, након истека рока за упис, односно, регулисања
статуса студената уписом наредне године студија, обновом године, исписом студента или
мировањем статуса студента одобреног од стране декана у складу са Законом о високом
образовању и општим актима Универзитета. Слободна мјеста се утврђују за сваку академску
годину и за сваку годину студија изузев прве, уважавајући број студената који је одлуком
Владе Републике Српске одобрен на буџету при упису прве године студија те генерације
студената. Студенти којима је одобрено мировање статуса, по том основу не губе право на
студирање на буџету.
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(4) Студенти који испуњавају услове за стицање статуса студента који финансирају своје
студије из буџета, могу поднијети захтјев 7 (седам) дана од дана објаве.
(5) Након истека рока из претходног става, комисија, у року од три дана, разматра пријаве
кандидата и на основу успјешности студената формира ранг листу кандидата.
(6) Критеријум који се узима у обзир приликом сачињавања ранг листе је средња
просјечна оцјена остварена током дотадашњег студија.
(7) Уколико два или више студената имају исту средњу просјечну оцјену, предност има
кандидат који је први положио посљедњи испит из претходне године студија.
Члан 4.
(1) Ранг листа потписана од стране предсједника Комисије се објављује на огласној табли
и web страници Факултета након истека рока из члана 3, став 5.
(2) Студент који није задовољан резултатима и сматра да је оштећен у поступку
рангирања, има право поднијети приговор у року од 3 дана од дана објаве ранг листе
кандидата на огласној табли и web страници Факултета.
(3) Приговор се подноси декану Факултета.
(4) Одлука декана Факултета по приговору је коначна.
Члан 5.
Рјешење о стицању права на финансирање студија из буџета доноси декан Факултета
по истеку рока из става 2. члана 4. Правила, према коначној ранг листи кандидата.
Члан 6.
Правила ступају на снагу даном доношења и биће објављена на огласној табли и web
страници Универзитета и организационих јединица.

Број: : 01-С-18-1-XXXVI/15
Датум: 22.01.2015. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА
РЕКТОР
_______________________
проф.др Радослав Грујић
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