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На основу члана 57. Статута Универзитета у Источном Сарајеву (број 01-С-294-III/11 од 6. 

октобра 2011. године), члана 49. и 152. Закона о високом образовању (Сл. гласник Републике 

Српске, број 73/10) и члана 4. Закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању 

(Сл. гласник Републике Српске, број 104/11), Научно-наставно вијеће Економског факултета 

Брчко, на 39. Сједници, одржаној 03.12.2012. године усвојило је 

 

П Р А В И Л Н И К   
о колизији 

Члан 1. 

Статус студента који није испунио услове уписа у наредну годину студија 

(1) Студент који не испуни прописане услове уписа за одговарајућу школску годину, 

односно не стекне потребан број ECTS бодова, уписује се као поновац године у коју је уписан 

претходне године студија. 

(2) Студент који највише два пута обнавља годину студија има статус поновца редовног 

студента. 

(3) Од школске 2012/2013. године студент који обнавља исту годину студија три или 

више пута има статус поновца ванредног студента. 

(4) Статус студента (редован, ванредан, поновац, првоуписани, колизија) не може се 

промијенити у току школске године, без обзира на могућност да се у току године промијене 

услови под којима је студент уписан у одговарајућем статусу. 

Члан 2. 

Право уписа колизије 

Право да упише колизију, односно право да слуша и полаже испите из наредне године 

студија, има студент који испуњава сљедеће услове: 

(1) Да обнавља годину студија као редован студент и да претходно није користио право 

колизије на тој години студија. 

(2) Да је овјерио оба семестра претходне године студија. 

(3) Да је положио све испите из године која претходи години коју обнавља. 

(4) Да је у години коју обнавља положио испит из најмање једног предмета. 

(5) Да број предмета које жели да слуша путем колизије није већи од броја предмета које 

је положио у претходној години студија. 

 (6) Да му је декан Факултета издао рјешење којим се одобрава упис колизије. 

Члан 3. 

Комисија за колизију 

(1) Комисија за колизију, коју именује декан Факултета, разматра молбе студената који 

имају право уписа колизије. 

(2) Комисија предлаже одлуку која садржи списак предмета које студент може да слуша 

путем колизије. 

Члан 4. 

Поступак уписа колизије 

(1) Студент који испуњава услове (1) до (6) из члана 2. подноси молбу за упис предмета 

наредне године студија путем колизије.  

(2) Молба се подноси декану Факултета који за то одређује рок. 

(3) Предмете које студент слуша путем колизије мора да садржи и стари и нови студијски 

програм на истој години студија. 

(4) Уз молбу се прилаже: увјерење о положеним испитима из претходне или претходних 

година студија, увјерење да је редован студент, увјерење да су овјерена оба семестра из године 

коју обнавља и увјерење да студент није користио право колизије на тој години. 

Члан 5. 
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Поступак евиденције колизије 

(1) О студентима и предметима који су уписани путем колизије води се евиденција у 

посебној књизи и додатку индексу којим се доказује да студент има право слушања предмета и 

у који се уносе називи предмета, потписи наставника и оцјене положених испита путем 

колизије. 

(2) Након регуларног уписа студента на годину студија, одслушани, овјерени и   

положени предмети путем колизије и оцјене из тих предмета преписују се из додатка индексу и 

посебне књиге у индекс и матичну књигу. 

(3) Предмети у поступку колизије могу се полагати само у школској години у којој се и 

слушају. 

Законски основ 

(1) Закон о високом образовању (Сл. гласник Републике Српске, број 73/10). 

(2) Званично тумачење члана 49. Закона о високом образовању од стране Министарства 

просвјете и културе (број: 07.023/612-436/10 од 9. 9. 2010. године). 

(3) Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању (Сл. гласник Републике 

Српске, број 104/11 и 84/12). 

Релевантне одредбе наведених закона 

Члан 49. став (6): 

У случају да студент не испуни услове за упис наредне године студија, обнавља годину и 

има право да прати наставу и полаже испите из наредне године студија до броја бодова које је 

остварио у претходној години. 

Члан 49. став (7): 

Високошколска установа за студенте из става 6. овога члана утврђује испите које може 

слушати и полагати у наредној години студија, о чему води посебну евиденцију. 

Члан 49. став (8): 

Подаци уписани у евиденцију из става 7. овог члана уписују се у студентску књижицу и 

матичну књигу након што студент упише годину за коју је вођена евиденција 

Члан 152. став (2): 

Студент који није остварио услов из члана 49. ст. 4. и 5. овог закона за упис наредне 

године студија има право уписа наредне године под условима:  

 

а) упис у академску 2012/2013., 2013/2014., 2014/2015. и 2015/2016. годину са правом преноса 

највише два предмета, односно највише 15 ECTS бодова у наредну годину студија. 

 

Статут Универзитета у Источном Сарајеву, донесен на 3. Сједници Сената, 6.10.2011. 

године:  

Члан  130. 

 (1)  У току академске године студент може полагати завршни дио испита из једног 

предмета највише четири пута: три пута пред предметним наставником, а четврти пут, на лични 

захтјев, пред комисијом коју формира декан факултета, а уколико је предметни наставник и 

декан факултета комисију формира проректор за наставу и студентска питања Универзитета. 

 (3)  Ако и након четвртог пута не положи испит, студент се поново укључује у наставни 

процес из тог предмета наредне академске године, у складу са одредбама овог Статута, 

статутима организационих јединица и правилима студирања. 

 

 

 

 

 Број:  03/2-291-1/12 

Датум: 03.12.2012. године 

Декан 

Проф. др Љубомир Трифуновић 

     



 

 

 

Прилози:  

Прилог 1. Молба за праћење наставе и полагање испита из наредне године студија 

 

 

(Име и презиме студента) 

Број индекса: 

Датум: 

 

Економски факултет Брчко 

Декан Факултета 

 

Молба за обнављање године, праћење наставе и полагање испита из наредне године студија 

 

Oбнављам _________ годину студија као редован студент и желим из наредне _______ године 

студија  да слушам _______ предмета. 

 

Из године студија коју обнављам положила/о сам сљедеће предмете: 

 

Ред. бр. Назив предмета 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Из наредне године студија желим да слушам сљедеће предмете: 

 

Ред. бр. Назив предмета 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

 

  Потпис студента 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог 2: Додатак индексу за евиденцију праћења наставе и полагања испита из наредне године 

студија 

 

Ред. бр. Предмет    

 

 


