
Репубилка Српска 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

Сенат Универзитета 
 

Број: 02/04-3.1395-3/22  
Дана, 07.07.2022. године 
 

На основу члана 54. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 67/20) и члана 33. Статута Универзитета у Бањој Луци, а након 
разматрања Приједлога академског календара за академску 2022/2023. годину, Сенат 
Универзитета, на 81. сједници, одржаној дана 07.07.2022. године, д о н о с и 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ АКАДЕМСКОГ КАЛЕНДАРА ЗА АКАДЕМСКУ  

2022/2023. ГОДИНУ 
 

I 
НАСТАВА И ЗАВРШНА ПРОВЈЕРА ЗНАЊА 

1. ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 
1.1. Упис зимског семестра за студенте виших година студија првог, другог и трећег 

циклуса студија, почиње 03.10.2022. године, а завршава 21.10.2022. године. 
1.2. Упис зимског семестра за студенте прве године другог и трећег циклуса студија, 

почиње 26.10.2022. године, а завршава 28.10.2022. године. 
1.3. Настава почиње 03.10.2022. године за студентне првог циклуса студија и студенте 

виших година другог и трећег циклуса студија, а за студенте прве године другог и 
трећег циклуса студија, настава почиње 31.10.2022. године.  

1.4. Настава са повременим провјерама знања за студенте првог, другог и трећег циклуса 
студија завршава се 20.01.2023. године.  

 
2. ЗИМСКИ ИСПИТНИ РОКОВИ 

2.1. Јануарско-фебруарски испитни рок за студенте првог, другог и трећег циклуса студија 
почиње 23.01.2023. године, а завршава 17.02.2023. године. 

 
3. ЉЕТНИ СЕМЕСТАР 

3.1. Упис љетног семестра за студенте првог, другог и трећег почиње 20.02.2023. године, а 
завршава се 28.02.2023. године. 

3.2. Настава са повременим провјерама знања за студенте првог, другог и трећег циклуса 
студија почиње 20.02.2023. године, а завршава 09.06.2023. године. 
 

4. ЉЕТНИ ИСПИТНИ РОКОВИ 
4.1. Априлски испитни рок за студенте првог, другог и трећег циклуса студија почиње 

24.04.2023. године, а завршава се 12.05.2023. године. 
4.2. Јунско-јулски испитни рок за студенте првог, другог и трећег циклуса студија почиње 

12.06.2023. године, а завршава се 07.07.2023. године. 
 
5. ЉЕТНА ПАУЗА 

5.1. Љетна пауза почиње 10.07.2023. године, а завршава се 18.08.2023. године. 
5.2. Припреме за септембарски испитни рок почињу 21.08.2023. године, а завршавају се 

25.08.2023. године. 



6. ЈЕСЕЊИ ИСПИТНИ РОК 
6.1. Септембарски испитни рок за студенте првог, другог и трећег циклуса студија почиње 

28.08.2023. године, а завршава се 22.09.2023. године. 
6.2. Октобарски  испитни  рок за студенте првог, другог и трећег циклуса студија почиње  

25.09.2023.  године,  а  завршава  се 06.10.2023. године. 
 
7. УПИС НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА 

7.1. Први уписни рок 
7.1.1 Објављивање конкурса 07.06.2023. године. 
7.1.2 Пријем докумената почиње 19.06.2023. године, а завршава 23.06.2023. године. 
7.1.3 Квалификациони испит одржаће се 26.06.2023. године. 
7.1.4 Упис  примљених  кандидата  почиње  03.07.2023.  године,  а  завршава 

07.07.2023. године. 
7.2. Други уписни рок 

7.2.1 Објављивање конкурса 16.08.2023. године. 
7.2.2 Пријем докумената од 28.08.2023. године до 01.09.2023. године. 
7.2.3 Квалификациони испит одржаће се 04.09.2023. године. 
7.2.4 Упис  примљених  кандидата  почиње  11.09.2023.  године,  а  завршава 

15.09.2023. године. 
 

II 
Саставни дио ове Одлуке је шема Академског календара за академску 2022/2023. 

годину и иста ће бити објављена на веб-страници Универзитета. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Образложење 
Сенат Универзитета у Бањој Луци је на својој 81. сједници, одржаној дана 

07.07.2022. године, разматрао Приједлог академског календара Универзитета у Бањој Луци 
за академску 2022/2023. годину, достављен од стране проректора за наставу и студентска 
питања. 

Имајући у виду утврђено чињенично стање и наведене одредбе позитивно-правних 
прописа, Сенат Универзитета је, у складу са одредбама члана 54. Закона о високом 
образовању и члана 33. Статута Универзитета у Бањој Луци, донио Одлуку као у 
диспозитиву. 

 
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА 

Р Е К Т О Р 
Проф. др Радослав Гајанин, c.p. 

Достављено:                                                                       
1. Чланицама Универзитета у Бањој Луци,  
2. Проректорима Универзитета у Бањој Луци,   
3. Канцеларији за наставу и студентска питања,         
4. Генералном секретару,       
5. а/а.     


