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На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Сл. гласник Републике Српске" бр.
73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 57. Статута Универзитета у Источном Сарајеву
број: С-294-III/11, 01-С-41-XVII/13 и 01-С-198-XX/13, члана 25. Статута Економског
факултета Брчко број: 03/2-241-1/12, а у вези са одредбом члана 6. Закона о високом
образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13,
44/15, 90/16 и 31/18), Научно-наставно вијеће Економског факултета Брчко, на 26.
сједници одржаној 09.11.2018. године, доноси

ОДЛУКУ

о условима уписа кандидата на први циклус студија на Економском факултету
Брчко, Универзитета у Источном Сарајеву

I

Кандидати који су завршили четверогодишње средњошколско образовање у
Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у
иностранству имају право уписа на студиј првог циклуса на Економском факултету Брчко,
Универзитета у Источном Сарајеву, на основу јавног конкурса, уз обавезу полагања
пријемног испита.

II

(1) Декан Економског факултета именује Комисију за провођење поступка уписа
кандидата на први циклус студија.
(2) Резултати пријемног испита објавиће се у року од три дана од дана полагања
пријемног испита. Коначна ранг листа објавиће се најкасније у року од седам
од дана полагања пријемног испита.

III

Приликом подношења захтјева за пријаву на конкурс кандидати требају
доставити сљедећу документацију:
а) попуњен образац пријаве на конкурс;
б) извод из матичне књиге рођених;
в) увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
г) оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања
и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
д) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

IV

Кандидати из тачке I ове Одлуке полажу пријемни испит у писменом облику из
сљедећих предмета:
1. Економика предузећа

Литература:

Уџбеници из Економике предузећа који се користе у средњим школама.
2. Социологија

Литература:

Уџбеници из Социологије који се користе у средњим школама.
3. Инорматика

Литература:

Уџбеници из Информатике који се користе у средњим школама.
4. Математика

Литература:

Уџбеници из Математике који се користе у средњим школама.

V

Избор, односно рангирање кандидата из тачке I ове Одлуке, који су поднијели
захтјев и положили пријемни испит за упис на први циклус студија, врише ће се
на сљедећи начин:
1) Одобрени број кандидата за упис на први циклус студија попуњава се
кандидатима који су положили пријемни испит, а који се рангирају по
основу успјеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих
на пријемном испиту на сљедећи начин:
а) успјех постигнут у средњем образовању омогућава максималних 50
(педесет) бодова. Број бодова остварен на основу општег успјеха постигнутог
у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње
средње школе) добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета множи
са бројем 10 (десет);
б) на пријемном испиту кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет)
бодова.
в) по оба критеријума, могуће је остварити максимално 100 (стотину) бодова.
г) приликом пријаве на Конкурс кандидати одабиру два од четири понуђена
предмета која ће полагати на пријемном испиту;
д) писмени квалификациони испит се ради у форми теста који се састоји од 50
(педесет) питања затвореног типа и траје 60 минута;

ђ) свако питање садржи четири понуђена одговора од којих је само један
тачан, а на који се одговара заокруживањем слова испред одговора. За тачно
заокружен одговор добија се 1 (један) поен. За нетачно заокружен одговор не
одузимају се поени. Поени се не одузимају ни у случају да кандидат не
заокружи нити један од понуђених одговора. Максималан број бодова који се
може остварити на тесту је два пута по 25 (двадесет и пет).
е) избор кандидата врши се према укупном броју бодова по оба критеријума
на ранг листи. У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата,
предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном
испиту;
ж) кандидат је остварио право на упис ако се на ранг листи пласирао у оквиру
броја утврђеног Конкурсом за упис. Кандидат који је остварио право на упис,
а у предвиђено року није извршио упис губи то право, а умјесто њега право на
упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг листи;
з) уколико се кандидат налази на ранг листи до броја који је Конкурсом
утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа
приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог
стања, укључивати и налаз психолога;
и) ранг листа се објављује на огласној табли и интернет страници Факултета;
ј) кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има
право приговора декану Факултета у року од 48 часова од објављивања ранг
листе на огласној табли, односно интернет страници Факултета. Одлука по
приговору донoси се у року од 3 дана од подношења приговора, саопштава се
подносиоцу приговора и објављује на огласној табли /интернет страници
Факултета.

VI

1) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на интернет
страници Економског факултета Брчко.
2) О извршењу ове одлуке стараће се продекан за наставу и студентска
питања Економског факултета Брчко, Универзиета у Источном Сарајеву.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Научно-наставног вијећа
Декан:
Доц. др Срђан Лалић

