
 

  

          

На основу члана 64. став 2. тачка в) Закона о високом образовању („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 34. Статута Универзитета 
у Источном Сарајеву, Сенат Универзитета на 15. сјединици одржаној дана 26.12.2012. 
године, донио је  

И З М Ј Е Н Е   И   Д О П У Н Е 

 ПРАВИЛА СТУДИРАЊА НА ПРВОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА 

 

Члан 1. 

У Правилима студирања на првом циклусу студија број:  01-С- 247-X/12 од  
27.06.2012. године (у даљем тексу: Правила) у члану 16. мијења се став 2. и гласи:  

„(2) Предметни наставник је обавезан да, у складу са студијским програмом, за  
сваки наставни предмет утврди план рада који укључује процјену присуства настави и 
вјежбама, термине и начин провјере знања (тестове, пројекте и сл), као и остале облике 
индувидуалног рада студената (семинари, пројекти, задаће и др.) водећи при томе рачуна 
да сви наведени облици активности и обавеза студената буду усаглашени са утврђеним 
оптерећењем студената.“ 

У истом члану Правила додају  се ст. 3. и 4. који гласе:  
„ (3) План рада из претходног става предметни наставник је дужан да достави  

студентској служби факултета/академије, најкасније четрнаест (14) дана прије почетка 
предавања 

  (4) Предметни настваник је дужан да на почетку наставе упозна студенте са  
основном литературом коју ће студент користити за полагање испита, а која се по 
могућности објављује на web страници Универзитета“ 
 
 
 



 

 
 

Члан 2. 
  

У члану 19. Правила убацује се нови став 1. који гласи:  
„ (1) Настава на Универзитету се изводи у одговарајућим просторима Универзитета 

и просторима наставних база Универзитета у току радне седмице.“  
Досадашњи ст. 1. и 2. члана 19. Правила постају ст. 2. и 3. овог члана. 

  
Члан 3. 

 
 У члану 42. Правила додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:  

„(3) Студент је дужан доћи на испит 15 минута прије почетка испита. Предметни  
наставник је дужан да прије почетка испита изврши индентификацију студента увидом у 
личну исправу и индекс студента.  

       (4) Предметни наставник, односно његов сарадник, дужни су упознати студенте да 
ће бити елиминисани са испита у случају уношења и кориштења недозвољених помагала 
на испиту, те да уношење и кориштење недозвољених помагала на испиту представља 
дисциплинску повреду обавеза студента.“ 
 

Члан 4. 
 

У члану 43. ставу 4. Правила студирања на првом циклсу студија бришу се словне 
ознаке А, Б, Ц, Д, Е и Ф. 

Члан 5. 

У ставу 1. члана 45. Правила иза тачке додаје се: „Јавност испита се обезбјеђује  
објављивањем распореда на огласним таблама факултета/академија и web страници 
Универзитета најкасније 7 дана прије одржавња испита.“ 

У истом члану додају је се ст. 6. и 7. који гласе:  
„ (6) Писмена или пратктична провјера знања из једног наставног предмета не  

може трајати краће од 1 (једног) нити дуже од 3 (три) сата, зависно од сложености 
наставног предмета. На писменом испиту, предметни наставник мора осигурати 
примерену удаљеност између студената, а која подразумјева најмање једно празно мјесто 
и хоризонтално и вертикално између студената који полажу писмени испит. Писмени  
 
испит се сматра завршеним након што то објави предметни наставник или друга 
одговорна особа. 
            (7) Писмена провјера знања врши се под шифром студента.“ 
 
 



 

 
 
 

Члан 6. 

 Став 6. члана 47. Правила мијења се и гласи:  
„(6) Сваки од чланова комисије оцјењује студента. На основу оцјена чланова 

комисије утврђује се просјечна оцјена. Просјечна оцјена сматра се коначном.“ 
 

Члан 7. 
 

Ставови 4. и 5. члана 48. Правила мијења се и гасли:  
„ (4) У случају из става 1. овог члана, члан комисије не може бити предметни 

наставник код кога кандидат не може да положи испит. 
   (5) Сваки од чланова комисије оцјењује студента. На основу оцјена чланова 

комисије утврђује се просјечна оцјена. Просјечна оцјена сматра се коначном.“ 
У истом члану брише се став 6. , а у досадашњем ставу 7. ријечи. „члана 47.“ 

замјењује се ријечима: „члана 46.“ 
Досадашњи ст. 7. и 8. члана 48. Правила постају ст. 6. и 7. истог члана. 
 

Члан 8. 
Иза члан 56. Правила студирања додају се нова поглаваља: 

Информисање студената 

Члан 56а. 

„(1) Упознавање студента са правима и обавезама врши се:  
 а) објављивањем распореда наставе на почетку семестра на огласним таблама 
факултета/академија; 
 б) обавјештавањем о резултатима постигнутим на испитима у року 5 дана од 
полагања писменог, односно практичног дијела испита, уз безусловну могућност 
студента да изврши увид у свој писмени рад;  
 в) објављивањем информација у публикацијама, штампаним информацијама и на 
web страници Универзитета. 
 (2) Приликом одређивања термина за писмени и усмени дио испита, мора се водити 
рачуна да перидо између писменог и усменог дијела испита не може бити дужи од 14 
(четрнаест) дана. 
 (3) О остваривању права студената из ст. 1. и 2. овог члана брину проректор за 
наставу и студентска питања, декани и продекани за наставу факултета/академија.“ 

 
  



 

 
 

Права и обавезе наставника у извођењеу научно-наставног процеса  
 

Члан 56б. 
 
  „(1) У извођењу научно-наставног процеса наставници имају права и обавезе да:  

- у потпуности држе наставу према распореду наставе и предвиђеном броју 
часова утврђеним наставним планом и програмом; 

- воде евиденцију о присуству студената настави, обављеним испитима и 
постигнутом успјеху студената; 

- огранизују и изводе научно/умјетничко-истраживачки рад; 
- препоруче уџбенике и приручнике ѕа наставни предмет који изводе; 
- редовно одржавају провјере знања студената према распореду, у прописаним 

роковима и путем утврђених облика провјере знања; 
- обављају консултације са студентима у сврху савладавања наставног програма 

у складу са чланом 18. став 2. ових Правила; 
- предлажу усавршавање и преиспитивање наставног плана и програма наставног 

предмета; 
- предлажу теме и ментори су студентима при изради завршног рада на првом и 

другом циклусу студија; 
- обављају и друге послове утврђене Законом о високом образовању, Статутом 

Универзитета и другим општим актима Универзитета. 
(2) Куповина уџбеника предметног наставника не може бити услов за полагање 

испита.“  

Члан 9. 

 У члану 62. ставу 1. Правила студирања ријечи: „школске 2012/2013. године“ 
замјењују се ријечима „академске 2013/2014. године“, а ријечи: „2015/2016. године“ 
замјењују се ријечима: „2016/2017. године“. 

Члан 10. 

Члан 63. Правила студирања мијења се и гласи:  
„Студент који није оставрио услов за упис наредне године студија из ст. 1. и 2. 

члана 22. ових Правила, има право уписа у академску 2012/2013. 2013/2014, 2014/2015 и 
201572016. годину са правом преноса највише дава предмета, односно највише 15 ECTS 
бодова у наредну годну студија.“ 

 
 
 



 

 
 
 
 

Члан 11. 
Ове Измјене и допуне Правила студирања ступају на снагу даном доношења и 

објавиће се на web страници Универзитета и огласним таблама факултета и академија 
Универзитета 

 

 

Број: 01-С-456-XV/12                      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА  
Датум: 26.12. 2012.године                                                                Р Е К Т О Р  
                                               _______________________ 
                        Проф.др Митар Новаковић 

 


