
 
Број: 20/3.1182 -          /15 

Датум: 02.10.2015. године 

 

У складу са чланом 42. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", број 

73/10), чланом 72. Статута Универзитета у Бањој Луци и чланом 39. Правила студирања 

на I и II циклусу студија  Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће 

Електротехничког факултета, на 4. ванредној сједници, одржаној 02.10.2015. године, 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

О УВОЂЕЊУ ИЗМИЈЕЊЕНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА I ЦИКЛУСА 

СТУДИЈА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ 

Члан 1. 

Овом Одлуком дефинишу се начин увођења измијењених студијских програма I 

циклуса студија на Електротехничком факултету и критеријуми за прелазак студената са 

студијског програма Рачунарство и информатика  (2007, у даљем тексту: стари студијски 

програм) на студијски програм Рачунарство и информатика (2014, у даљем тексту: 

измијењени студијски програм), према Рјешењу о испуњености услова за извођење 

студијског програма број: 07.050/612-198-8-1/13 од 14.08.2014. године; студијског 

програма Електроника и телекомуникације (стари студијски програм) на студијски 

програм Електроника и телекомуникације (измијењени студијски програм), према 

Рјешењу о испуњености услова за извођење студијског програма број: 07.050/612-198-8-

1/13 од 14.08.2014. године; и студијског програма Електроенергетски и индустријски 

системи (стари студијски програм) на студијски програм Електроенергетика и аутоматика 

(измијењени студијски програм), према Рјешењу о испуњености услова за извођење 

студијског програма број: 07.050/612-198-8-1/13 од 14.08.2014. године, I циклуса студија. 

Члан 2. 

Измијењени студијски програми се уводе постепено, односно: 

 

(1)  Настава на првој години студија по измијењеним студијским програмима 

изводи се од школске 2014/15.године. 

(2) Настава на другој години студија по измијењеним студијским програмима 

изводи се од школске 2015/16. године. 



(3) Настава на трећој години студија по измијењеним студијским програмима 

изводи се од школске 2016/17. године. 

(4) Настава на четвртој години студија по измијењеним студијским програмима 

изводи се од школске 2017/18. године. 

Члан 3. 

(1) Студенти који су започели студије по старим студијским програмима имају 

право да заврше студије I циклуса на истим студијским програмима, уколико не изгубе 

годину студија. 

(2) Рок за завршетак студија по старим студијским програмима одређен је 

максималним трајањем студија по Закону и примјењује се за све генерације студената из 

става (1) овог члана. 

Члан 4. 

Са почетком извођења наставе по измијењеним студијским програмима на 

одређеној години студија, престаје извођење наставе на тој години студија по старим 

студијским програмима. 

Члан 5. 

(1) У школској години у којој се настава на некој години студија почиње изводити 

по измијењеним студијским програмима, студент, који је ту годину студија претходно 

похађао по старим студијским програмима, може једном да обнови ту годину студија по 

старом студијском програму.  

(2) Током школске године у којој обнавља годину студија по старом студијском 

програму, студент има право да полаже заостале испите из претходне године студија по 

старом студијском програму. 

Члан 6. 

Кад студент први пут упише наредну годину студија по измијењеном студијском 

програму, он може да у тој школској години полаже заостале испите из претходне године 

студија коју је слушао по старом студијском програму. 

Члан 7. 

(1) Студенти, који у школској 2014/15. години нису остварили услов за упис друге 

године студија, обнављају прву годину студија по измијењеним студијским програмима. 

(2) Студенти, који у школској 2015/16. години нису остварили услов за упис треће 

године студија, обнављају другу годину студија по измијењеним студијским програмима. 

(3) Студенти, који у школској 2016/17. години нису остварили услов за упис 

четврте године студија, обнављају трећу годину студија по измијењеним студијским 

програмима. 



Члан 8. 

(1) Студенту, који прелази на измијењени студијски програм, признају се у 

цијелости године студија из којих је положио све испите.  

(2) У случају да није положио све испите на одређеној години студија по старом 

студијском програму, студенту се, по преласку на измијењени студијски програм, врши 

признавање испита положених по старом студијском програму, на основу утврђених 

еквиваленција, и о томе се издаје одговарајуће рјешење.   

Члан 9. 

Студент који прелази са старог студијског програма на односни измијењени 

студијски програм, потписује Изјаву о сагласности за прелазак са старог студијског 

програма на односни измијењени студијски програм. Прелазак на измијењени студијски 

програм се констатује у додатку дипломи.  

Члан 10. 

Студенту који прелази са старог студијског програма на измијењени студијски 

програм издаје се нова студентска исправа – индекс. Студент приликом преласка на 

измијењени студијски програм не мијења свој статус. 

Члан 11. 

За додатна питања која нису дефинисана овом Одлуком надлежно је Наставно-

научно вијеће Факултета. 

Члан 12. 

Овом Одлуком ван снаге се ставља претходна Одлука о дефинисању критеријума 

за прелазак  са студијских програма  2003/2007 на студијске програме 2014. на 

Електротехничком факултету,  бр. 20/3.1110-1131/14 од 03.10.2014. године. 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Достављено:          Д Е К А Н  

1. Студентској служби, 
2. Продекану за наставу,                 Проф. др Бранко Докић 
3. Архиву ННВ-а и  

4. А/а  




