
  

 На основу члана 49. Закона о високом образовању (службени гласник Републике 

Српске бр. 73/10) и члана 57. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, Вијеће 

Педагошког факултета у Бијељини, на сједници одржаној дана 20.11.2013.године 

доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о  к о л и з и ј и  
 

 

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником, у складу са Законом о високом образовању, Педагошки 

факултет у Бијељини (у даљем тексту: Факултет) регулише право студената, који нису 

испунили услове за упис наредне године студија, да прате наставу и полажу испите из 

наредне године студија (колизија). 

 

Члан 2. 

 

 Право да упишу колизију, односно да прате наставу и полажу испите из наредне 

године студија, имају студенти: 

- који први пут обнављају одговарајућу годину студија, а положио је све 

испите из претходне године студија, 

- да имају овјерена оба семестра из те године студија, 

- да су навели предмете које желе слушати, а који немају већи број ЕCTS 

бодова од броја бодова које је студент остварио у претходној години. 

 

 

Члан 3. 

 

 Захтјеве студената, разматра Комисија за колизију коју именује декан факултета. 

Комисија за колизију одобрава које предмете студент може да слуша кроз колизију, 

узимајући у обзир све претходно положене испите. Комисија неће одобрити слушање 

одређеног предмета уколико нису испуњени предуслови за упис појединих предмета. 

 

Члан 4. 

 

 Студенти који испуњавају услове за упис колизије, уз захтјев достављају: 

- увјерење о положеним испитима, 

- списак предмета које желе да слушају, 

- на увид индекс као доказ о упису и вјери семестра. 

Захтјев се доставља студентској служби заједно са захтјевом за обнову 

претходне године.  

 

Члан 5. 

 

 Декан факултета рјешењем одобрава упис колизије са навођењем предмета за 

које студент може да прати наставу и полаже испите из наредне године студија. 

Посебну евиденцију о упису колизије, праћењу наставе на предмету и полагању 

испита води студентска служба факултета. 
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Подаци уписани у евиденцију из претходног става, уписују се у индекс и 

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

 

Члан 6. 

  

 Предмети који се слушају кроз колизију могу се полагати само у школској 

години у којој се и слушају. Ако студент други пут обнови годину студија, губи право 

на обнову колизије и полагање испита које је слушао кроз колизију. 

 

Члан 7. 

. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

Број: 01- 680     ПРЕДСЈЕДНИК ВИЈЕЋА 

 Датум: 20.11.2013. године  
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