
Број: 451/2012 

Датум: 30.03.2012. год. 

 

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 РС“, број 

73/10) и члана 4. Закона о измјенама и допунама Закона о високом образовању („Сл. гласник 

РС“, број 104/11), Научно-наставно вијеће Технолошког факултета, на својој 4. редовној 

сједници, одржаној 30. марта 2012. године усвојило је: 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
О   К О Л И З И Ј И 

 

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 кредита, уписује се као поновац године у којој је 

био уписан претходне године студија. 

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

студента. 
(3) Од школске 2012/13. године студент који обнавља исту годину студија три или више 

пута има статус поновца ванредног студента. 

(4) Поновац остаје у статусу поновца ванредног студента све док не стекне потребне услове 

за упис наредне године студија. 

(5) Статус студента (редован, првоуписани, поновац редовни, колизија, поновац 

ванредни) се не може 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 
 

(1) Право да упишу колизију, односно право да слушају и полажу испите из наредне године 

студија, имају студенти који испуњавају сљедеће услове: 
 

 (а) да обнављају претходну годину студија (важи од школске 2012./13. године), 

 (б) да имају овјерена оба семестра претходне године студија. 

 (ц) да ECTS бодови предмета које желе слушати кроз колизију није већи од  броја 

бодова које је студент остварио у претходној години. 

 (д) да је положио све испите из прве године студија уколико уписује колизију у трећој 

години студија, односно да је положио све испите из прве и друге године студија 

уколико уписује колизију у четвртој години студија. 

 (е) да им је декан издао рјешење којим се одобрава упис колизије. 
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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 - које предмете  студент може да слуша кроз колизију, 

узимајући у обзир све претходно положене испите, односно претходна неопходна знања 

за сваки предмет (дефинисано шемом условљености предмета - Прилог 1). 

(3) Комисија за колизију има право да не одобри слушање неког предмета у случају   да се 

уписом колизије значајно нарушавају стандарди лабораторијских вјежби на предмету 

гдје су лабораторијски капацитети ограничени. 

 
 

Члан 4. 

Поступак уписа колизије 
 

(1) Студенти који испуњавају услове (а) до (ц) из члана 2.  подносе молбу за упис предмета 

наредне године студија путем колизије. Саставни дио молбе су: потврда о свим 

положеним испитима из претходних година (или индекс са свим уписаним оцјенама) и 

списак предмета, разврстан по семестрима, које студент жели да слуша путем колизије. 

Уз пријаву се прилаже индекс са свим потписима из претходне године као доказ да се 

зимски и љетни семестар могу овјерити. 

(2) Молба се подноси путем протокола факултета до рока којег огласи декан факултета. 
 

 

Члан 5. 
 

Поступак евиденције колизије 
  
(1) Продекан за наставу прописаће начин евиденције уписаних предмета кроз колизију и 

картон који ће бити додатак индексу којим ће студент доказивати да имају право 

слушања предмета, и у коме ће добити потписе наставника. 
 

(2) Тек када студент регуларно упише годину студија,  одслушани, овјерени и положени 

предмети кроз колизију, уписују се у индекс и матичну књигу.  

 
Достављено: 

- Декан, 

- Продекан за наставу 

- Студентска служба, 

- Огласна табла, 

- а/а. 

 

                 ДЕКАН 

 

          Проф. др Милован Јотановић 

 


