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„Савез бира најбоље“ 

 

ПРАВИЛА КОНКУРСА 

 

Члан 1. 

 У конкурсу „Савез бира најбоље“ могу учествовати сви студенти Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци, млађи од 23. године који нису обновили нити једну годину. 

 

Члан 2. 

 (1) Конкурс води комисија изабрана од стране Скупштине Савеза. 

 (2) Комисија има три члана, од којих један члан долази из руководства Савеза. 

 (3) Чланови комисије не могу учествовати у конкурсу као ни чланови руководства Савеза. 

 

Члан 3. 

 Пријава за конкурс траје седам дана од дана објављивања Правила конкурса.  

 

Члан 4. 

 Комисија за конкурс објавиће коначне резултате конкурса у року три дана од дана 

престанка рока за предавање пријава. 

 

Члан 5. 

 (1) Резултати за коначну ранг листу се рачунају на следећи начин: 

1) просјек оцјена помножен бројем 10 

2) ETCS бодови:  

 1. за освојених 60 и више ETCS бодова – 5 бодова на конкурсу 

 2. за освојених 120 и више ETCS бодова – 30 бодова на конкурсу 

 3. за освојених 180 и више ETCS бодова – 40 бодова на конкурсу 

3) просјек оцјена по годинама: 

 1. просјек оцјена на првој години 8.5 и већи – 5 бодова 

 2. просјек оцјена на другој години 8.5 и већи – 15 бодова 

 3. просјек оцјена на трећој и четвртој години 8.5 и већи – 30 бодова 

4) чиста година и пренесени предмети: 

 1. положени сви одслушани предмети – 50 бодова 

 2. пренесен један предмет у наредну академску годину – 40 бодова 

 3. пренесена два предмет у наредну академску годину – 35 бодова 

 4. пренесена три предмета у наредну академску годину – 1 бод 

 (2) Сабирањем броја бодова из све четири тачке претходног става, овога члана, добија се 

коначан резултат студента који ће се уврстити на ранг листу. 

 

 



Члан 6. 

 (1) Укупни наградни фонд за стипендирање износи 150 КМ. 

 (2) Књиге професора са нашег факултета представљају награде конкурса. 

 (3) Носилац ранг листе као побједник конкурса добија једнократну стипендију 

Студентског савеза у износу 100 КМ и књигу. 

 (4) Студент који освоји друго мјесто добија једнократну стипендију у износу од 50 КМ и 

књигу. 

 (5) Остали студенти који добијају награде у виду поклона су: 

1) студент који је заузео 3. мјесто на ранг листи, 

2) студент који је заузео 4. мјесто на ранг листи, 

3) студент који је према резултатима конкурса, најбољи студент четврте године, 

4) студент који је према резултатима конкурса, најбољи студент треће године, 

5) студент који је према резултатима конкурса, најбољи студент друге године и 

6) остали студенти који се пласирани од 5. до 10. мјеста на ранг листи. 

 

Члан 7. 

 (1) Студент да би учествовао у конкурсу мора приложити следеће: 

1) копију прве стране индекса и 

2) Увјерење о положеним испитима и просјеку оцјена издату од стране студентске службе Правног 

факултета. 

 (2) Документе из претходног става, овог члана, студент може предати у кабинету 45, 

сваког радног дана након предавања а у наведеном периоду трајања конкурса. 

 

Члан 8. 

 Конкурс ће бити објављен путем средстава информисања Студентског савеза. 

 

Потпредсједник Студентског савеза Правног факултета  

 Растко Вучић  


