Број: 01-С-54-IX/20
Датум: 27.02.2020. године
На основу члана 64. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике
Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18) и члана 34. Статута
Универзитета у Источном Сарајеву, а након разматрања Захтјева Економског
факултета Пале број 725/20 од 27.02.2020. године за тумачење члана 12. ставови 5. и
6. Правилника о студирању на првом циклусу студија на Универзитету у Источном
Сарајеву број 01-С-235-1-XLIX/18 од 12.07.2018. године, Сенат Универзитета у
Источном Сарајеву, на 9. сједници, одржаној дана 27.02.2020. године, донио је
АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ
члана 12. ставови 5. и 6. Правилника о студирању на првом циклусу студија на
Универзитету у Источном Сарајеву број 01-С-235-1-XLIX/18 од 12.07.2018. године
Члан 12. ставови 5. и 6. Правилника о студирању на првом циклусу студија на
Универзитету у Источном Сарајеву број 01-С-235-1-XLIX/18 од 12.07.2018. године (у
даљем тексту: Правилник) гласе:
(5) ''Студент стиче право уписа наредног семестра, ако је сакупио све потписе из
наставних предмета које је одслушао и овјерио претходни семестар''.
(6) ''Изузетно, од става 5. овог члана, у оправданим случајевима, студенту којем
недостаје потпис наставника, на његов захтјев може се одобрити овјера претходног
семестра и упис наредног семестра''.
Тумачење се односи на питање ''да ли студент, којем је рјешењем декана одобрена
овјера текућег и упис наредног семестра може приступити полагању испита из тог
нставног предмета из кога није добио потпис предметног наставника''?
Одредбе члана 12. ставови 5. и 6. треба разумјети на тај начин да је неспорно да
судент може овјерити текући и уписати наредни семестар иако није добио потпис од
одговорног / предметног наставника, у поступку дефинисаном чланом 12. став 6.
Правилника.
Међутим, право студента на овјеру текућег и упис наредног семестра, у овом случају,
не значи по аутоматизму и право изласка на испит из спорног наставног предмета
(без обзира на испуњеност/неиспуњеност минимума предиспитних обавеза као
услова за излазак на тај испит). Рјешењем декана којим се студенту одобрава овјера
текућег и упис наредног семестра без потписа предметног наставника неопходно је
констатовати да ли је студент испунио минимум предиспитних обавеза као услов за
излазак на испит, односно обим и начин накнадног испуњавања предиспитних

