ПРАВИЛНИК
О ЗАВРШНОМ РАДУ НА I ЦИКЛУСУ СТУДИЈА

септембар, 2018.

На основу члана 51. Став 1 и 4 Закона о високом образовању (Службени гласник Републике
Српске број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 5/17 i 31/18), члана 58-62 Правила
студирања I и II циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци и члана 52. и 54. Статута
Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Машинског факултета Универзитета
у Бањој Луци, на 13. сједници одржаној 27.09.2018. године, донијело је

ПРАВИЛНИК
О ЗАВРШНОМ РАДУ НА I ЦИКЛУСУ СТУДИЈА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се регулишу питања која се односе на пријаву, израду, преглед, и
одбрану завршног рада на I циклусу студија Машинског факултета Универзитета у Бањој
Луци (у даљем тексту: завршни рад).
Члан 2.
Завршни рад је самостални рад студента којим доказује да је способан да примјени стечена
знања и вјештине при рјешавању задатака из области студијског програма, односно
доказује да је на основу знања стеченог током студија овладао заданом темом, да је тему
обрадио по предвиђеној методологији, да зна правилно користити и наводити стручну
литературу и терминологију.
Завршни рад се састоји из писменог дијела и усмене одбране.
Студент има право израде завршног рада из ужих научних области студијског програма.
ПРИЈАВА ТЕМЕ ЗАВРШНОГ РАДА
Члан 3.
Студент стиче право да пријави тему завршног рада када има два не положена испита, а
право да приступи усменој одбрани завршног рада стиче када испуни све обавезе
предвиђене наставним планом студијског програма на I циклусу студија.
Прије подношења пријаве теме завршног рада, студентска служба треба да провјери да ли
студент испуњава услове за подношење пријаве.
Члан 4.
Студент се опредјељује за област завршног рада избором наставног предмета који је
предвиђен наставним планом студијског програма на I циклусу студија.
Студент у сарадњи са ментором, односно одговорним наставником за изабрани предмет,
попуњава пријаву завршног рада (Прилог 1), која је у електронској форми доступна у
Студентској служби и на сајту Факултета, и доставља у Студентску службу.
Студент може само једном промијенити тему завршног рада и то најкасније у року од 60
дана, од дана пријављивања прве теме.
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ИЗРАДА И ПРЕГЛЕД ЗАВРШНОГ РАДА
Члан 5.
Завршни рад се ради у складу са Упутством за писање завршног рада које се може преузети
у Студентској служби или са сајта Факултета.
Ментор након пријаве теме завршног рада даје студенту потписан задатак за израду
завршног рада (Прилог 2), а који је саставни дио завршног рада.
Студент извјештава ментора о току израде завршног рада, према динамици коју утврђује
ментор.
У току израде завршног рада ментор треба да пружи неопходну помоћ студенту кроз:
консултације, приједлог литературе, упутства за рјешавање конкретног проблема, преглед и
верификацију добијених резултата.
Члан 6.
Вријеме предвиђено за израду завршног рада је једна година од дана пријаве теме.
У случају прекорачења рока студент доставља писмено образложење у Студентску
службу, чију оправданост оцјењује и прихвата ментор.
У случају прихватања образложења из претходног става, ментор треба да достави
Студентској служби Факултета писмено образложење о продужењу рока израде завршног
рада.
У супротном ментор може да прекине менторство и упути студента на промјену теме.
Члан 7.
Штампану или електронску верзију комплетног завршног рада студент доставља ментору
на преглед.
Ментор у року од 15 дана треба да прегледа завршни рад и да све примједбе и приједлоге у
вези са исправкама и дорадама назначи и исте у разговору са студентом образложи.
Члан 8.
Ментор завршног рада, након прегледа и одобравања рада, предлаже трочлану Комисију за
преглед и одбрану завршног рада (у даљем тексту: Комисија).
Трочлану Комисију (Прилог 3) из претходног става чине: ментор и два члана из реда
наставника (предсједник и члан).
Члан 9.
Приједлог Комисије за преглед и одбрану завршног рада, усаглашен на катедри, ментор
доставља Наставно-научном вијећу на разматрање и доношење одлуке о именовању
чланова Комисије.
Одлука из претходног става се доставља члановима Комисије и Студентској служби
Факултета и иста се одлаже у досије студента.
Члан 10.
Студент доставља завршни рад осталим члановима Комисије (електронски или штампане
примјерке). Остали чланови Комисије, треба да у року од 7 дана прегледају завршни рада и
да примједбе и приједлоге за исправке саопште и образложе студенту и ментору.
Студент је дужан завршни рад исправити и дорадити сагласно примједбама и
приједлозима осталих чланова Комисије, и то оним примједбама и приједлозима које је
ментор усагласио са њима.
Члан 11.
Након исправке усаглашених примједби, студент коначну верзију доставља ментору на
завршни преглед, након чега ментор даје сагласност за штампање коначне верзије.
Страна 3 од 4

TIPMJABA 11 YCMEHA O,LUiPAHA 3ABPUJHOr PA,[(A
4naH 12.
neT YKOpHYeHHX npHMjepaKa 3aBpWHOr paLJ,a 11 eneKTpOHCKY Bep3Hjy Ha KOMnaKT JJ.11CKY ca
11HcpOpMaTl1BHl1M Jll1CTOM (vfMe 11 npe311Me CTyJJ.eHTa, HaCJlOB TeMe, rOJ).11Ha OJJ.6paHe), 3aje.n.Ho ca
1111)).eKCOM, np11jaBOM 3a ycMeHH HCnHT, CTy.n.eHT .LJ.OCTaBJba CTy.LJ.eHTCKOj CJly)l(611.
4naH 13.
Tp11 np11MjepKa yKop114e11or 3aBpWHOr pa,la CT) Ll,CHTCKa CJly)K6a JJ.OCTaBJba MeHTOpy 11
4JlaHOBl1Ma KO:\IH CHje. je.'.).aH 11p11MjepaK ce )lOCTaBJba y 6116J1110TCKY H je)).aH CTy.n.e11Ty.
MeHTOp )' JJ,Orosopy ca OCTaJ111M 4JlaHOB11Ma KOMHC11je, CTy.LJ.eHTOM H CTyJJ,eHTCKOM CJJy)l(60M
3aKa3yje Tep:-.rnH ycMeHe 0;1.6pa11e 3aspwHor paJJ,a.
TepM1111 OJJ.6paHe ce o6jasJbyje Ha ornac1-10j rn6n11 11 cajTy (J)aKyJJTern HajMal-be Tp11 .n.aHa np11je
.naHa yc:-.1eHe 0;1.6paHe 3aspwHor pa.n.a.
4naH 14.
I la o.u6paH11 npe.ncje.uH11K K011crnTyje JJ.a je KoM11c11ja 11p11xsarnna 3aspw1111 pa.D. 11 JJ.a cTyJJ.eHT
Tpe6a .'.l,a 113,10)1(11 pa,u y Tpaja1-by IIC .'.J.Y)f<e:-.1 Oil, 20 M11HyTa. 1 laKOII ycMCHOr 113J1ara1-ba paJJ,a
4,lal!OBH KoMHC11je noCTaBJbajy Kall,UH.LJ.aT) nHTal-ba, Ha Koje CTyneHT ycMe110 OAroBapa.
4na11 15.
HaKOH 3aspwe11e YCMCHC on6paHe KOMHCHja .ll.OHOCl1 OAJJYKY O ottjeHl1 3aBpWHOr pa.ua 11 ycMeHe
o.u6paHe Koja :\10)1(e 611Tw 11enosoJbaH (5), AOBOJbaH (6). 1.to6ap (7), spno JJ.06ap (8), OJJ.JJl14aH (9)
11 OAJJHYaH - 113y3eTaH ( I 0).
4na11 16.
I la )'CMCIIOj OA6pa1111 3aspw11or paJ],a 80.LJ.H ce 3anHCHHK KOjH H3 CTyJJ,el!TCKe CJly)l(6e npey311Ma
npencje,,'JJIHK KoM11cHje Ha JJ,aH ycMeHc 01.t6paHe paJJ,a.
HaKOH 38BpweHe ycMe11e OJJ.6paHe 38BpWHOr paJJ.a, npeJJ.CjeJJ,HHK KoM11c11je JJ,OCT88Jba 3an11CHl1K
11 11011) 1-bc11y 11cn11rny npHjaB) y CTyJleHTCKY cny)l(6y.
CTyneHTCKa c,,y)l(6a 113;1.aje Ysjepc1be o CTeYeHOM aKaJJ,eMCKOM 3Bal-by Kojc c,1y)l(H JJ.O 113)laBal-ba
,l11nJlOMe.
3ABPUJHE 0,L(PE,L(liE
4na11 17.
HacTaBlll1K t,fQ)l(e 611Tf,f MCl-l Op Ha Hajs11we JJ.CCeT 3aBpWH11X paJJ,OBa y TOKY WKOJlCKe roJJ,11He.
T

4,laH 18.
vf3MjeHe 11 no11y11e 0801 npaB�IJlllHKa spwe ce 110 11CTOM nocTynKy KOJ11 Ba)KH 38 1-bCl'OBO
JJ,OHOWClbe.
411a11 19.
Osaj npaB11Jllll1K CTyna Ha CHary JJ,aHOM JJ.OHOWe11,a.
28. ceme:-.16ap 2018. rOJJ,HHe

