
                   ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

Измјене члана 49. и члана 152. Закона о високом образовању 

Члан 49.  Закона о високом образовању, мјења се и гласи: “ 

(1) Испитни рокови су: јануарско-фебруарски, априлски, јунско-јулски, септембарски 

и октобарски. 

(2) Јануарско-фебруарски, јунско-јулски и септембарски испитни рокови садрже два 

испитна термина. 

(3) Априлски и октобарски испитни рокови садрже један испитни термин, с тим да 

се октобарски испитни рок мора завршити најкасније до 15. октобра. 

(4) Студенти имају право полагати испите у оба испитна термина прописана ставом 

2. овог члана. 

(5) Студент стиче услов за упис наредне године студија ако је у студијској години у 

коју је уписан остварио 60 ECTS бодова. 

(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 студија. 

(7) Високошколска установа за студента из става 6. овог члана утврђује испите које 

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

евиденцију. 

(8) Подаци уписани у евиденцију из става 7. овог члана  уписују се у студентску 

књижицу и матичну књигу након што студент упише годину студија за коју је 

вођена евиденција. 

(9) Апсолвентски стаж на првом циклусу студија траје двије године од истека 

посљедње године студија, а на другом циклусу студија траје 12 мјесеци од 

истека посљедње године студија. 

    (10) Изузетно од става 1. овог члана, високошколска установа може организовати              

           испитне рокове за апсолвенте сваког календарског мјесеца, изузев јула и  

           августа, са по једним испитним термином. 

    (11) По истеку апсолвентског стажа, студент има право да полаже испите уз накнаду  

           трошкова. 

    (12) Правила студирања апсолвената уређују се општим актом високошколске  

           установе.“ 

 

Члан 152. Закона о високом образовању, мијења се и гласи:“  

(1) Студент који није остварио услов из члана 49. ст. 5. и 6. овог закона за упис 

наредне године студија има право уписа наредне године под условима: 

а) упис у академску 2010/2011. и 2011/2012. годину са правом преноса највише два 

предмета, односно највише 15 ECTS бодова у наредну годину студија и 

б) упис у академску 2013/2014., 2014/2015. и са правом преноса највише 15 ECTS 

бодова из уписане године студија.“ 

     

 

 


