
 
 
   
 На основу члана 54. став 1. тачка 4. Закона о високом образовању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 67/20) и члана 34. Статута Универзитета у Источном 
Сарајеву, а у вези са чланом 12. и чланом 159. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, 
Сенат Универзитета у Источном Сарајеву на XXXII сједници, одржаној дана 28.04.2022. 
године, донио је 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
 о измјени Правилника о додјели признања Универзитета у Источном Сарајеву 
 

Члан 1. 
 
 У Правилнику о додјели признања Универзитета у Источном Сарајеву број: 01-С-
124-XIX/13 од 16.05.2013. године, број: 01-С-187-1-XXVIII/17 од 27.04.2017. године и 
број: 01-С-54-1-XXVIII/22 од 24.02.2022. године, мијења се члан 14. и гласи: 
 (1) Под ректоровом наградом подразумјевају се награде које додјељује ректор 
Универзитета најбољим дипломираним студентима факултета/академија Универзитета 
првог циклуса студија, односно интегрисаног првог и другог циклуса студија.  

(2) Најбољим дипломираним студентима факултета/академија Универзитета првог 
циклуса студија, односно интегрисаног првог и другог циклуса студија, ректор додјељује 
награду: „Студент генерације“ при чему се награда додјељује најбољем дипломираном 
студенту сваког од факултета/академија Универзитета, а под условима како слиједи: 

1) да је дипломирани студент своје студије окончао, без обнављања студијске 
године, најкасније до 30. септембра академске године која претходи академској години у 
којој се награда додјељује и  

2) да је остварио најбољу просјечну оцјену у току студија, с тим што просјечна 
оцјена остварена током студија не може бити мања од 8,00.  

(3) Дипломираним студентима, који су уписани у прву годину првог циклуса 
студија, односно интегрисаног првог и другог циклуса студија закључно са академском 
2019/2020. годином, а који су имали статус апсолвента, не улазе у категорију 
дипломираних студената којима се може додјелити награда „Студент генерације“. 

(4) У случају да два или више студената једног факултета/академије испуњавају 
кумулативне услове из става 2. овог члана, награда „Студент генерације“ ће се додјелити 
једном од тих студената који је најраније окончао студије. 

(5) Уколико на једном или више факултета/академија нема ни један дипломирани 
студент који задовољава услове из става 2. овог члана, за тај факултет/академију неће се 
додјељивати награда „Студент генерације“. 

(6) Награда „Студент генерације“ се додјељује у виду признања (Признање 
„Студент генерације“) израђеног на квалитетном папиру и новчане награде, чији износ 
одређује ректор, при чему збир свих новчаних награда додјељених најбољим 
диломираним студентима у једној академској години не смије прелазити износ којим 
ректор може располагати у складу са Статутом Универзитета. 
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