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На основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно – научно 
вијеће Шумарског факултета на 6. редовној сједници, одржаној 15. марта 2017. 
године, усвојило је:  

ПРАВИЛНИК О ЗАВРШНОМ РАДУ НА СТУДИЈУ 
 ПРВОГ ЦИКЛУСА  

 
Основне одредбе 

 
Члан 1. 

 
(1) Овим Правилником регулише се поступак пријаве, израде и одбране 

завршног рада на првом циклусу студија на Шумарском факултету 
Универзитета у Бањој Луци; 

(2) Студије првог циклуса завршавају се полагањем свих испита, извршавањем 
других обавеза предвиђених студијским програмом и одбраном завршног 
рада; 

(3) У наставним плановима студијских програма првог циклуса завршни рад се 
врједнује са 5 до 10 ECTS бодова, а оцјењивање рада и његове одбране врши 
се оцјенама од 5 (није положено) до 10 (одличан – изузетан); 

(4) Завршни рад представља рад студента, који се састоји од израде и јавне 
одбране завршног рада. У завршном раду студент, под надзором ментора, 
обрађује одређену актуелну, стручну тему.  

 
Теме завршних радова 

 
Члан 2. 

 
(1) Теме завршних радова предлажу се и бирају из предмета односно уже 

научне области коју садржи студијски програм, а за кoју је матичан 
Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци; 

(2) У току студијске године наставник може преузети у својству ментора 
највише пет завршних радова; 

(3) Евиденцију о броју преузетих завршних радова, у својству ментора, води 
Шеф студентске службе.   

(4) Наставник је дужан да у току зимског семестра, а најкасније до 30. новембра 
текуће школске године, понуди потенцијалним кандидатима теме за 
завршни рад. Преглед понуђених тема завршних радова се оглашава на веб – 
страници факултета. 

(5) У току академске године, независно о прегледу понуђених тема које су 
оглашене на веб – страници факултета, студент у сарадњи са ментором може 
дефинисати неку другу тему завршног рада.  

(6) Прије подношења пријаве завршног рада, студент је дужан у Студентској 
служби провјерити да ли испуњава услове за подношење пријаве, односно, 
да ли је остварио прописан број ECTS бодова и испунио друге обавезе 
предвиђене студијским програмом.  
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Пријава теме завршног рада 

 
Члан 3. 

 
(1) Студент може поднијети пријаву теме завршног рада када оствари најмање 

150  ECTS бодова (студије у трајању од три академске године) односно 210  
ECTS бодова (студије у трајању од четири академске године) и испуни друге 
обавезе прописане студијским програмом; 

(2) Пријава се предаје на протокол Факултета у три примјерка. Један примјерак 
пријаве остаје у Студенској служби у досијеу студента, а остала два 
припадају ментору и кандидату; 

(3) Образац Пријаве завршног рада налази се у прилогу Правилника (Прилог 
број 1);  

(4) На приједлог ментора декан именује комисију за одбрану завршног рада. 
Комисију чине ментор, предсједник и један члан. Образац за приједлог 
комисије налази се у прилогу (Прилог broj 2). 

 
 

Израда завршног рада 
 

Члан 4. 
 

(1) Студент је дужан да изради и одбрани завршни рад најкасније у року од  
годину дана од дана предаје пријаве теме завршног рада; 

(2) Изузетно, декан, на приједлог продекана за наставу, може из оправданих 
разлога, на писмени захтјев студента, продужити рок за одбрану завршног  
рада најдуже за шест мјесеци; 

(3) Студент израђује завршни рад и доставља ментору на преглед један 
примјерак неукориченог рада (спирално увезаног); 

(4) Ментор је дужан у року од 15 дана извршити преглед рада и указати 
студенту на евентуалне недостатке рада; 

(5) Када студент у сарадњи са ментором изради коначну верзију завршног рада, 
предаје на протокол Факултета четири штампана, тврдо укоричена 
примјерка и један примјерак електронске верзије у ПДФ формату; 

(6) Ментор пише оцјену урађеног завршног рада на обрасцу за оцјену завршног 
рада који се налази у прилогу Правилника (Прилог број 3); 

(7) Основни елементи форме и садржаја завршног рада дати су у прилогу 
(Прилог број 4). 
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Члан 5. 
 

(1) Студент може бранити завршни рад након што положи испите из свих 
наставних предмета и испуни друге обавезе утврђене студијским 
програмом;  

(2) Одбрана завршног рада је усмена и јавна; 
(3) Mентор у договору с члановима комисије и кандидатом одређује термин 

одбране  завршног рада, 
(4) Обавјештење о одбрани завршног рада мора бити објављено на Огласној 

плочи и веб – страници факултета, најмање пет дана прије одбране; 
(5) Обавјештење о одбрани садржи: име и презиме кандидата, термин одбране и 

информацију да се рад налази на увиду јавности у студентској служби 
Факултета. 

 
Поступак одбране завршног рада 

 
Члан 6. 

 
(1) Одбрана завршног рада састоји се од усменог излагања резултата рада и 

образложења издвојених закључака, као и одговора на питања чланова 
комисије у вези рада. Образац Протокола одбране завршног рада се налази у 
прилогу (Прилог број 5); 

(2) На одбрани завршног рада води се Записник у који се уносе сви битни 
елементи везани за поступак одбране; 

(3) Образац Записника са одбране завршног рада налази се у прилогу 
Правилника (Прилог број 6); 

(4) Предсједник комисије започиње поступак одбране саопштавањем података о 
кандидату, именованој комисији за одбрану завршног рада и оцјени рада;  

(5) Предсједник комисије затим позива кандидата да усмено изложи завршни 
рад у трајању од 15 - 20 минута;  

(6) Послије излагања кандидата, чланови комисије имају право поставити по 
два питања из материје завршног рада; 

(7) Након одговора на постављена питања, комисија се повлачи на вијећање и 
доношење одлуке о оцјени одбранe завршног рада; 

(8) Одлука се доноси већином гласова чланова комисије, а исту саопштава 
предсједник комисије; 

(9) Уколико је одлука комисије позитивна, предсједник констатује да је 
кандидат успјешно одбранио завршни рад и стекао право на одговарајуће 
академско звање.  

(10) Пријаву о положеном испиту (завршном раду) потписују чланови комисије, 
а ментор уписује оцјену у индекс студента; 

(11) Неуспешна одбрана завршног рада оцењује се оцјеном 5 (није положено). 
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Поновна пријава завршног рада 
 

Члан 7. 
 

(1) Студент који није одбранио завршни рад пријављује нову тему завршног 
рада по истом поступку. 

(2) Кандидат може највише два пута да пријави и приступи одбрани завршног 
рада. 
 

Бодовање завршног рада 
 

Члан 8. 
(1) Број бодова којима се исказује завршни рад улази у укупан број бодова који 

се стиче на студијском програму првог циклуса студија;  
(2) Општи успjех на студијама првог циклуса утврђује се просјечном оцјеном 

која представља аритметичку средину оцјена из положених наставних 
предмета утврђених студијским програмом укључујући и оцјену са 
завршног рада. 

 
Прелазне и завршне одредбе 

 
Члан 9. 

 
(1) Одредбе овог Правилника примјењују се на све студенте првог циклуса 

студија на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци у поступку 
пријаве и одбране завршног рада. 

(2) Измјене и допуне овог Правилника врше се по истом поступку прописаном 
за његово доношење. 

(3) Саставни дио овог Правилника су прилози којима је дефинисана форма 
образаца везаних за пријаву и одбрану завршног рада.    

(4) Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања, а објавиће се на сајту 
Факултета. 

 
 
 
 
 
 

        ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                               НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 
 
Број:  
Датум:                                                                           Проф. др Војислав Дукић 


