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Број: Сп-01-28 
Датум: 28.2.2007. 
 
  На основу члана 141. Статута Електротехничког факултета Бањалука, а 
у вези са чланом 146.став 1. и 2. Закона о високом образовању (''Сл.гласник РС'' број 
85/06), Наставно-научно вијеће Електротехничког факултета, на сједници одржаној 
28.2.2007. године, доноси 
 
 
          О Д Л У К У 
 
             о ограничавању трајања студија 
 
      Члан 1. 
 
Студенти уписани на додипломске студије до дана ступања на снагу Закона о високом 
образовању (''Сл.гласник РС'' број 85/06, имају право да заврше студије према наставним 
плановима и програмима, који су били важећи на дан ступања на снагу овог закона 
(наставни планови и програми из 1995 и 2003 године). 
 
      Члан 2. 
 
Школска 2006/07 година, последња је у којој се организује наставa по наставном плану и 
програму из 1995. године. 
Студије по наставном плану и програму из претходног става овог члана, укидају се 
1.10.2009. године. 
 
 
      Члан 3. 
 
Уколико студенти до назначеног рока из става 2. претходног члана не положе све 
испите по наставном плану и програму из 1995. године, признају им се у цјелости године 
студија из којих су положили све испите, уз обавезу да по наставном плану и програму из 
2003. године обнове ону годину студија из које имају неположене испите. 
 
 
 
 
 
      Члан 4. 
 
Студенти који су апсолвирали по неком од наставних планова и програма, који су били на 
снази до 1995. године, обавезни су полагати заостале испите по наставном плану и 
програму по ком су апсолвирали, закључно са IV годином, уз још додатно полагање 



испита из IX семестра по наставном плану и програму из1995. године, или обновити упис 
у четврту или нижу годину студија из које постоје неположени испити по наставном 
плану и програму из 2003. године. 
 
                                                                        Члан 5. 
 
Студенти који су студирали по неком од наставних планова и програма, прије 1995. 
године, а нису апсолвирали, обавезни су обновити по наставном плану и прогрмау из 2003. 
године ону годину студија из које има бар један неположен испит. 
 
      Члан 6. 
 
Студентима студија првог степена оставља се рок до 1.10.2008. године да заврше 
наведене студије по наставном плану и програму по ком су уписали студије. 
 
      Члан 7. 
 
        

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 
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