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На основу члана 61. став (1) тачка 2) Закона о високом образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 67/20), члана 55. став (2) Статута Универзитета у Бањој 

Луци и чл. 22. став (1) Статута Правног факултета, Научно-наставно вијеће Правног 

факултета Универзитета у Бањој Луци на VII сједници, одржаној 11.11.2022. године, 

донијело је  

П Р А В И Л А 

СТУДИРАЊА НА I И II ЦИКЛУСУ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилима ближе се уређују организација и трајање студија, организација 

наставног процеса, услови уписа студената, организација наставе, статус студената, 

вредновање рада студената, као и друга релевантна питања од значаја за извођење I и II 

циклуса академских студија на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци (у даљем 

тексту: Факултет). 

Члан 2. 

Академске студије I и II циклуса (у даљем тексту: студије I и II циклуса), сходно 

Закону о високом образовању (у даљем тексту: Закон), Статуту Универзитета и Статуту 

Правног факултета (у даљем тексту: Статут Факултета), организују се и изводе у складу са 

Европским системом преноса бодова – ECTS (European Credit Transfer System). 

 

II ОРГАНИЗАЦИЈА I И II ЦИКЛУСА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

1. Трајање студија 

Члан 3. 

(1) На Правном факултету се сходно Закону, Статуту Универзитета и Статуту 

Факултета изводе четворогодишње студије I циклуса вредноване са 240 ECTS бодова, као 

и једногодишње студије II циклуса вредноване са 60 ECTS бодова. 

(2) Студијски програм I циклуса студија се назива „Право“, а студијски програм II 

циклуса студија се назива „Мастер студије Право“ и подијељен је на девет модула, и то 

Грађанско право, Кривично право, Пословно право, Управно право, Радно и социјално 
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право, Државно право, Међународно право, Правноисторијске студије и Правноекономски 

модул. 

(3) Студије II циклуса у збиру са студијама I циклуса вреднују се са 300 ECTS 

бодова.  

    

2. Организација наставног процеса 

Члан 4. 

(1) Наставни процес на I циклусу студија на Факултету обухвата: 

1) наставу-предавање и вјежбе, 

2) колоквијуме, 

3) израду семинарских радова, 

4) стручну праксу, 

5) самостални рад студента. 

(2) Наставни процес на II циклусу студија обухвата: 

1) наставу-предавање, вјежбе и консултативну наставу, 

2) колоквијуме, 

3) израду семинарских радова, 

4) стручну праксу, 

5) самостални истраживачки рад, 

6) завршни мастер рад. 

 (3) Наставни процес се реализује сходно Академском календару за одговарајућу 

академску годину који утврђује и објављује Сенат Универзитета.     

 

3. Завршетак студија 

Члан 5. 

(1) Студент који је положио све испите предвиђене за уписани студијски програм и 

испунио све остале обавезе прописане статутима Универзитета и Факултета, односно 

Правилима студирања на I и II циклусу студија Универзитета и овим Правилима, стиче 

диплому студија I и II циклуса одговарајућег студијског програма. 

(2) Завршетком студијског програма „Право“ стиче се звање „дипломирани 

правник“.  
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(3) Завршетком студијског програма „Мастер студије Право“ стиче се звање 

„мастер права“. 

(4) Уз диплому издаје се и додатак дипломи који садржи информације о стеченим 

знањима, вјештинама и компетенцијама носиоца дипломе и друге податке у складу са 

Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и другим подзаконским актима. У 

додатку дипломе II циклуса студија уписује се и модул који је студент похађао. 

(5) Диплома и додатак дипломи се израђује ћириличним писмом на српском језику. 

(6) На захтјев студента, диплома и додатак дипломи се израђује латиничним 

писмом на једном од језика других конститутивних народа БиХ. 

(7) На захтјев студента, диплома и додатак дипломи се израђује и на енглеском 

језику. 

 

4. Конкурс за упис студената у прву годину I и II циклуса студија 

Члан 6. 

Упис студената у прву годину I и II циклуса студија обавља се на основу јавног 

конкурса који објављује Универзитет, сходно одредбама Правила студирања на I и II 

циклусу академских студија Универзитета.  

Члан 7. 

(1) Кандидат приликом пријаве на конкурс подноси доказ о уплати накнаде за 

техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита.  

(2) Пријава са потребном документацијом предаје се студентској служби 

Факултета. 

(3) Пријава се може поднијети и електронским путем, на начин регулисан 

конкурсом.  

(4) Студентска служба Факултета уноси податке о пријављеним кандидатима, 

укључујући и податке о успјеху постигнутом у претходном образовању у базу података 

Факултетског информационог система (у даљем тексту ФИС).  
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5. Услови уписа на I циклус академских студија Универзитета 

Члан 8. 

За упис на студијски програм I циклуса студија могу конкурисати сва лица која су 

завршила четворогодишњу средњу школу у Републици Српској, Брчко Дистрикту Босне и 

Херцеговине и Федерацији Босне и Херцеговине, као и лица која су завршила 

одговарајући степен образовања у иностранству.  

Члан 9. 

(1) Комисија за упис, коју именује декан Факултета, спроводи процедуру уписа 

кандидата на I циклус студија. Декан не може бити члан комисије за упис. 

(2) За упис у прву годину I циклуса студија организује се пријемни испит.  

(3) Кандидат приступа пријемном испиту након утврђивања идентитета увидом у 

идентификациони документ. 

Члан 10. 

(1) Рангирање кандидата врши се на основу општег упјеха оствареног у 

средњошколском образовању (максимално 50 бодова) и успјеха оствареног на пријемном 

испиту (максимално 50 бодова). 

(2) Пријемни испит састоји се од писаног теста који садржи 25 питања из историје 

и 25 питања из српског језика и књижевности.   

(3) Општи успјех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.  

(4) Кандидат се може уписати уколико оствари најмање 15 бодова на пријемном 

испиту.   

Члан 11. 

(1) Кандидати који су у току средњошколског образовања остварили једно од прва 

три мјеста на државним, републичким или регионалним такмичењима из српског језика 

или историје, ослобођени су обавезе полагања пријемног испита, односно одговарајућег 

дијела пријемног испита. 

(2) Кандидатима из става 1. овог члана признаје се максималан број бодова на 

пријемном испиту, односно одговарајућем дијелу пријемног испита.  

(3) Кандидати из ст. 1. овог члана су дужни да предоче доказ о испуњавању 

наведених основа ослобађања приликом подношења пријаве за упис. 
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Члан 12. 

(1) Прелиминарни резултати пријемног испита објављују се на огласној табли и 

веб-страници Факултета.  

(2) Кандидати могу поднијети приговор на прелиминарне резултате у писаној 

форми. 

(3) Приговор се подноси декану у року од 24 часова од дана објављивања 

прелиминарне листе.  

(4) Декан одлучује по приговору кандидата у року од 48 часова, а донесена одлука 

је коначна.  

(5) Након истека рока за приговор комисија за упис саставља коначну ранг листу 

кандидата. 

(6) Право уписа стиче кандидат који је испунио услове и на ранг листи се налази у 

оквиру броја предвиђеног конкурсом за упис.  

(7) Ако се кандидат који је на то стекао право не упише у року предвиђеном 

конкурсом, умјесто њега се уписује наредни кандидат са ранг листе који испуњава све 

услове. 

(8) Изузетак од претходног става овог члана је случај када кандидат из оправданих 

разлога није извршио упис, а при том је писмено обавијестио Факултет. 

(9) Са кандидатима који се уписују на I циклус студија Факултет закључује уговор, 

којим се регулишу међусобна права и обавезе.  

 

6. Упис на II циклус студија 

Члан 13. 

(1) II циклус студија може уписати лице које је завршило I циклус студија права и 

остварило 240 ECTS бодова, односно завршило основне четворогодишње студије права по 

законима који су важили прије доношења Закона о високом образовању. Кандидати који 

су завршили I циклус студија права са 240 ECTS бодова на другој акредитованој 

високошколској установи, могу бити уписани под условом да је наставни план и програм 

тог факултета подударан са наставним планом и програмом Правног факултета 

Универзитета у Бањој Луци и да су одговорни наставници на наставним предметима тог 
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факултета бирани у наставничка звања у складу са одредбама закона који регулише област 

високог образовања.  

(2) Поред лица из става 1. овог члана, право уписа на II циклус студија имају и 

кандидати који су завршили I циклус студија на неком сродном факултету друштвених 

или хуманистичких наука, под условом да су наставни планови и програми тих факултета 

компатибилни са наставним планом и програмом Факултета.  

(3) Подударност програма утврђује Научно-наставно вијеће Факултета (у даљем 

тексту Вијеће) на приједлог одговарајуће катедрe. Вијеће може одобрити упис кандидата 

из става 2. овог члана уз услов да положи допунске испите. Кандидат је дужан да 

допунске испите положи, у правилу, у року од шест мјесеци од дана уписа. У супротном, 

губи статус студента. 

(4) Одговарајућа катедра предлаже допунске испите и састав комисије пред којом 

се полажу испити.  

(5) Комисија је дужна да организује извођење допунских испита у року од 15 дана 

од дана пријаве истих код референта за послиједипломске студије.  

Члан 14. 

(1) Декан  именује комисију за упис кандидата, која Вијећу упућује приједлог о 

евентуалном организовању и садржини квалификационог испита, те спроводи упис на 

мастер академске студије. Декан не може бити члан комисије за упис. 

(2) Редослијед кандидата за упис утврђује се на основу опште просјечне оцјене 

остварене на основним студијама, дужине студирања и резултата оствареног на пријемном 

испиту, ако се такав испит организује за одређену академску годину.  

(3) Уколико се организује квалификациони испит за упис на II циклус студија, 

сходно се примјењују одредбе чл. 12. ст. 1-5. ових правила. 

(4) Одлуку о организацији квалификационог испита и његовом садржају доноси 

Вијеће Факултета. 

 (5) Комисија бодује кандидате на сљедећи начин: 

1) просјечна оцјена остварена на првом циклусу студија одговара броју 

освојених бодова по том критеријуму,  

2) освојени бодови по основу дужине студирања на првом циклусу студија: 

трајање студија 4 године – 4 бода, трајање студија 5 година – 3 бода, трајање студија 6 
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година – 2 бода, трајање студија 7 година – 1 бод, трајање студија 8 и више година – 0 

бодова, 

3) резултат на квалификационом испиту – критеријуми бодовања се утврђују 

одлуком Вијећа из ст. 4. овог члана. 

Члан 15. 

За упис студената у прву годину II циклус студија сходно се примјењује одредбе 

члана 12. ст. 6-9. ових правила. 

 

7. Организација наставе 

Члан 16.  

(1) Настава се, зависно од броја студената, организује тако да сви студенти на 

одређеној години студија чине једну или више група. 

(2) Изузетно, на II циклусу студија, настава се може изводити као групна или 

индивидуална (консултативна), у зависности од природе различитих облика наставе и 

броја студената. 

(3) Факултет припрема и објављује распоред часова на огласној табли и на веб-

страници најмање 10 дана прије почетка наставе.    

(4) Настава се изводи према утврђеном распореду часова. Изузетно, уколико се 

због оправданих разлога (болести наставника или у другим оправданим случајевима) 

укаже потреба за промјеном, продекан за наставу утврђује промјену у договору са 

одговорним наставником. 

(5) У складу са одредбама Статута Универзитета и Статута Факултета, дио 

наставног процеса се може изводити путем извођења наставе на даљину, уз помоћ 

електронских средстава комуникације (специјализоване платформе за учење на даљину и 

остале дигиталне платформе). 

(6) Настава на даљину одржава се у складу са студијским програмом и планом и 

распоредом наставе. 

(7) Факултет ће обезбиједити техничку подршку наставницима, сарадницима и 

студентима који учествују у реализацији наставе на даљину. 

(8) Факултет ће обезбиједити праћење наставе на даљину у просторијама 

Факултета, уколико студенти немају техничке могућности за праћење наставе од куће.  
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(9) Наставници и сарадници воде евиденцију о присуству студената и о 

реализованој настави на даљину. 

Члан 17. 

(1) Студенти су обавезни да присуствују предавањима, вјежбама, семинарима  и 

осталим видовима наставе, а у складу са својим статусом. 

(2) Евиденцију о присуству води одговорни наставник или сарадник, а студент 

присуство потврђује својим потписом.  

(3) У току семестра редовни студент може неоправдано одсуствовати највише 20% 

од укупног фонда часова за сваки облик наставе по једном предмету. 

(4) Максимално оправдано изостајање редовног студента са наставе може износити 

до 40% од укупног фонда часова за сваки облик наставе. 

(5) Редовни студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% од укупног 

фонда сати у току семестра и не добије потпис одговорног наставника/сарадника не може 

приступити завршној провјери знања.  

(6) Студент може оправдати изостанке са наставе презентовањем доказа 

предметном наставнику. 

(7) У случају неприхватања оправдања изостанка од стране предметног наставника, 

студент може поднијети приговор декану.  

(8) Одлука декана по приговору из ст. 7 овог члана је коначна.  

(9) Организација и начин извођења наставе на ванредном студију регулише се 

посебним актом Универзитета. 

Члан 18.  

(1) Одговорни наставник обавезан је да на првом часу наставе упозна студенте са 

планом рада на наставном предмету. 

(2) Студенти имају право да прије почетка наставе имају на увид план и распоред 

предавања и вјежби за одговарајући наставни предмет, а у којем се види када и гдје се која 

тематска јединица обрађује и ко исту обрађује. 

Члан 19.  

(1) Наставници и сарадници обавезни су да у току наставе, као и током израде 

самосталних задатака и припреме за провјеру знања, помажу студентима организовањем 

консултација.  
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(2) Термини и вријеме за консултације треба да буду усклађени са наставом тако да 

су доступни студентима, а објављују се на веб-страници и/или огласној табли Факултета. 

 

8. Пријављивање изборних предмета и евиденција 

Члан 20.  

(1) Листа изборних предмета се објављује почетком сваке академске године у 

зависности од могућности организовања наставног процеса на изборним предметима. 

(2) Студент пријављује изборне предмете које ће слушати у наредном семестру 

прије почетка наставе у том семестру, при чему може да пријави само оне предмете за које 

је стекао предуслов сходно пропозицијама студијског програма. 

(3) Минималан број студената потребних за извођење наставног процеса на 

изборном предмету је десет. 

(4) По истеку термина предвиђених за пријављивање изборних предмета формирају 

се спискови студената по предметима за наредни семестар.  

(5) Студент не може промијенити изборни предмет након његове верификације од 

стране студентске службе Факултета. 

 

9. Упис наредне године студија   

Члан 21.  

(1) Студент стиче услове за упис наредне године студија ако је у претходној 

студијској години остварио најмање 45 ECTS бодова. 

(2) Приликом уписа у наредну годину студија студенту је дозвољен пренос ECTS 

бодова само из претходне године студија. 

 

10. Обнова наредне године  

Члан 22.  

(1) У случају да не испуни услове за упис наредне године студија, студент обнавља 

годину и има право да прати наставу и полаже испите из наредне године студија до броја 

ECTS бодова које је остварио у претходној години студија. 

(2) При поновном упису академске године, студент може изабрати друге изборне 

предмете. 
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(3) Одговорни наставник у обавези је да студенте који обнављају годину упозна са 

њиховим обавезама за ту академску годину.  

(4) Студенту који обнавља годину студија, односно који је пренио испит у наредну 

студијску годину, признају се остварени бодови и уредно извршене обавезе  у току те 

академске године.  

 

11. Овјера семестра и академске године 

Члан 23.  

(1) Студентска служба, наставници и сарадници, воде комплетну евиденцију 

реализованог наставног процеса. 

(2) Индекс студента се обавезно овјерава на крају семестра и академске године, 

уписом броја освојених ECTS бодова по семестру и студијској години.  

 

III СТАТУС И ВРЕДНОВАЊЕ ЗНАЊА СТУДЕНТА НА I И II ЦИКЛУСУ 

АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  

Члан 24. 

1. Примјена Правила студирања на I и II циклусу академских студија Универзитета 

На статусна питања студента I и II циклуса студија, као што су стицање, промјена и 

престанак статуса, поновно стицање статуса студента, промјена студијског програма-

препис студента, мировање права и обавеза, право на финансирање из буџета Републике 

Српске  примјењују се одредбе Правила студирања на I и II циклусу академских студија 

Универзитета.   

 

2. Организовање испита и вредновање знања студената на I и II циклусу 

Члан 25. 

(1) Редовни испитни рокови и њихово трајање прописани су Статутом 

Универзитета и Академским календаром.  

(2) Поред редовних испитних рокова, Факултет може да организује испитне рокове 

за студенте који обнављају завршну годину I и II циклуса студија, у мјесецу новембру, 

децембру, марту и мају, о чему одлучује Вијеће Факултета. 
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Члан 26. 

(1) Одговорни наставници и сарадници дужни су да континуирано прате рад 

студената током одвијања наставног процеса, те да им за сваки облик предиспитних 

обавеза додјељују одговарајући број бодова. 

(2) Одговорни наставник обавезан је да на првом часу наставе упознати студента са 

облицима праћења рада, терминима провјере знања, карактером и садржином завршног 

испита, структуром укупног броја бодова и начином формирања оцјене. 

(3) Завршни испит, као начин провјере знања је обавезан. 

(4) До краја октобра мјесеца текуће академске године, на веб страници Факултета 

се објављује распоред испита за све испитне рокове. 

(5) Испитни термини одређени распоредом могу се мијењати на основу 

образложеног писменог захтјева упућеног продекану за наставу и из оправданих разлога. 

(6) Размак између два испитна термина из истог наставног предмета мора бити 

најмање десет дана. 

Члан 27. 

(1) Студент може приступити завршном испиту након завршетка наставе из тог 

предмета а према унапријед утврђеном распореду за ту академску годину. 

(2) Студент завршни испит из одговарајућег предмета пријављује електронски, 

кориштењем Факултетског информационог система (у даљем тексту: ФИС), најкасније 72 

часа прије одржавања испита. 

(3) Електронску пријаву завршног испита студент може повући најкасније 48 

часова прије одржавања испита. 

(4) У случају да студент не повуче електронску пријаву у року из претходног става, 

а не појави се на испиту, рачунаће се да није изашао на испит. 

(5) Студент који није приступио испиту у заказаном термину, односно који није 

добио питања (у писменој или усменој форми), у записнику се евидентира као студент 

који није изашао на испит. 

(6) Студент, који на једно или више испитних питања није дао задовољавајући 

одговор, евидентира се као студент који није положио испит, односно уписује му се 

непролазна оцјена 5 (пет). 
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(7) Уколико студент приступи испиту, али након добијеног једног или више 

испитних питања, одустане без датог одговора, сматраће се да је одустао од испита. 

(8) Уколико студент на испиту користи недозвољена средства или се недолично 

понаша и омета друге студенте, одговорни наставник га може удаљити. 

(9) У случају из претходног става овог члана, евидентира се да је студент удаљен са 

испита.  

(10) Испит као и сви други облици провјере знања су јавни. 

(11) Испити се полажу у сједишту Факултета, а само изузетно и ван сједишта, у 

складу са Правилима Универзитета. 

Члан 28. 

(1) Завршни испит као начин провјере знања је обавезан. 

(2) Завршни испит се организује усмено, а може се организовати и усмено и 

писмено за оне студенте који нису положили један или оба колоквијума. 

(3) Изузетно, завршни испит се може изводити само писмено из оправданих 

разлога и уз претходну сагласност декана. 

(4) Наставник је обавезан да саопшти студентима резултате усменог завршног 

испита, одмах по одржаном испиту. 

(5) Резултати писменог завршног испита и коначне оцјене објављују се у року не 

дужем од 7 (седам) дана од дана завршног испита, истицањем на огласној табли или на веб 

страници Факултета. 

Члан 29. 

(1) У случају спријечености предметног наставника да одржи завршни испит, 

организација и одржавање усменог или писменог завршног испита повјерава се одлуком 

декана другом наставнику из исте уже научне области запосленом или ангажованом на 

Универзитету, или комисији које именује декан. 

(2) Комисија има најмање три члана, а чланови комисије су наставници из исте или 

сродне уже научне области. 

(3) Одлуку о оцјени комисија доноси већином гласова и таква одлука је коначна. 

Члан 30. 

Уколико постоји нека околност која може довести у сумњу непристрасност и 

објективност предметног наставника, укључујући брачну заједницу са студентом, односно 
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крвно сродство са студентом у правој линији неограничено или побочној линији закључно 

са четвртим степеном, декан ће својим рјешењем именовати трочлану комисију или 

другог предметног наставника за одржавање испита у појединачним случајевима. 

Члан 31. 

(1) Оцјењивање и вредновање рада и знања студената врши се у складу са Законом, 

статутима и Правилима Универзитета оцјенама од 5 до 10: 

1) 10 – изванредан; остварује се од 91 до 100 бодова; 

2) 9 – одличан; остварује се од 81 до 90 бодова; 

3) 8 – врлодобар; остварује се од 71 до 80 бодова; 

4) 7 – добар; остварује се од 61 до 70 бодова; 

5) 6 – задовољава; остварује се од 51 до 60 бодова; 

6) 5 – не задовољава; остварује се од 0 до 50 бодова. 

(2) Пролазне оцјене су од 6 до 10, а непролазна оцјена је оцјена 5. 

(3) У индекс се уписују само пролазне оцјене овјерене потписом испитивача. 

Члан 32. 

(1) Ако студент сматра да је оштећен у поступку спровођења и оцјењивања испита, 

може поднијети приговор декану у року од два дана од саопштавања оцјене. 

(2) Студент је у обавези да приговор из претходног става писмено образложи. 

(3) Декан је у обавези да, у року од три дана од дана пријема приговора, размотри 

приговор. 

(4) Уколико оцијени да је приговор из става 1. овог члана основан, декан у року од 

48 сати доноси рјешење о понављању испита, формирању трочлане испитне комисије и 

одређује рок у ком је испитна комисија обавезна одржати испит, о чему обавјештава 

чланове комисије,  предметног наставника и студента. 

(5) Полагање испита пред испитном комисијом обавља најкасније у року од седам 

дана од пријема рјешења о понављању испита. 

(6) Наставник чијом оцјеном студент није задовољан не може бити предсједник 

наведене комисије.  

(7) Уколико је предметни наставник чијом оцјеном студент није задовољан 

именован у комисију, студент може тражити изузеће тог наставника. 

(8) Одлуку о оцјени комисија доноси већином гласова и ова одлука је коначна. 
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Члан 33. 

Послије три неуспјела покушаја полагања истог испита, студент има право да на 

лични захтјев полаже испит пред испитном комисијом коју именује декан.  

Члан 34. 

 Послије неуспјешног полагања испита пред комисијом, студент обнавља наставни 

предмет из којег испит није положио. 

Члан 35. 

Највише један члан испитне комисије из чланова 29., 32. и 33. ових правила може 

учествовати онлајн у раду комисије. 

Члан 36. 

Студенти који обнављају годину студија, студенти који имају статус апсолвента и 

студенти текуће године студија који су пренијели наставне предмете из претходне године 

студија могу учествовати у писменим предиспитним провјеравама знања из наставних 

предмета које су слушали у претходној академској години, а које нису положили. 

Члан 37. 

(1) Студенти који су обновили нижу годину студија и уписали наставне предмете 

са више године студија, као и сви студенти текуће академске године студија, могу 

полагати испите из наставних предмета са текуће академске године студија, независно од 

тога да ли су положили све испите из наставних предмета са претходне године студија, 

односно године студија коју обнављају, изузев уколико нису положили условљене испите 

из наставних предмета са претходне године студија.  

(2) Условљени испити се односе на наставне предмете чије је савладавање 

неопходно за разумијевање материје наставних предмета из текуће академске године, у 

складу са посебном одлуком коју усваја Вијеће.  

(3) Студенти не могу уписати наредну академску годину студија, без обзира на број 

прикупљених ECTS бодова на текућој години студија, све док не положе све испите из 

наставних предмета са ниже године студија које су пренијели у текућу годину студија.   

Члан 38. 

Уколико се промјени наставни план Факултета, студенти на које се буде односио 

нови наставни план, прије полагања испита из наставних предмета текуће академске 
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године не морају положити све испите из наставних предмета који су предвиђени старим 

наставним планом за претходну годину студија. 

Члан 39. 

(1) Коначна оцјена која се додјељује студенту из наставног предмета, резултат је 

успјеха који је студент остварио извршавањем предиспитних обавеза  и успјеха који је 

студент остварио полагањем обавезног завршног испита. 

(2) Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем завршног испита, студент 

може остварити највише 100 бодова, и то највише 50 бодова на основу предиспитних 

обавеза и највише 50 бодова на основу завршног испита. 

Члан 40. 

(1) Предиспитне обавезе су: присуство на настави (предавања и вјежбе), 

колоквијуми и семинарски рад, као и стручна пракса уколико је предвиђена програмом 

одређеног наставног предмета.  

(2) Одговорни наставник може у индекс унијети податке о одрађеној стручној 

пракси. 

(3) Бодовање предиспитних обавеза врши се на сљедећи начин: 

1) студенту који присуствује настави у обиму из члана 17. ових правила за присуство 

настави и активно учешће у настави додијелиће се: 

1. за присуство предавањима: 1 – 10 бодова, 

2. за присуство вјежбама: 1 – 5 бодова. 

2) два писмена колоквијума или писмене провјере знања, при чему се за сваки колоквијум 

додјељује 0 – 14 бодова. 

3) израда семинарског рада: 0 – 7 бодова. 

 (4) Семинарски рад обухвта писмену или усмену обраду рефератске, семинарске 

или друге повјерене теме, њено излагање и учешће у тематској расправи, те самостална 

израда домаћих задатака.  

(5) Студент је обавезан да у току једне академске године изради и одбрани најмање 

један писмени семинарски рад из наставног предмета са текуће студијске године. 
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Члан 41. 

(1) Распоред одржавања колоквијума утврђује се на почетку сваког семестра, уз 

договор са предметним наставником или сарадником, како би се избјегло да термини 

колоквијума из свих предмета буду одређени у истој седмици.  

(2) У једној седмици не може бити више од два колоквијума из различитих 

наставних предмета који припадају истој години студија.  

(3) Уколико су заказана више од два колоквијума у једној седмици, предност има 

онај предмет који је први заказан.  

(4) Уколико су термини колоквијуми одређени истог дана а предметни наставници 

или сарадници не могу постићи договор, распоред термина за одржавање колоквијума 

одређује продекан за наставу.  

 (5) Наставник је дужан да обавијести студенте о броју освојених бодова на сваком 

колоквијуму најкасније седам дана од дана одржавања колоквијума.  

(6) Студент има право увида у свој рад у року од пет радних дана од објављивања 

резултата.  

(7) Резултати колоквијума и других облика провјере знања чувају се до завршетка 

наредне академске године.  

(8) Успјех постигнут на појединачним колоквијума признаје се само уколико је 

освојено више од 50% предвиђених бодова за дати облик провјере, што значи да ће у 

структури завршне оцјене на испиту бити унесени само бодови који прелазе 50%. 

 

IV ИЗРАДА И ОДБРАНА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА 

Члан 42. 

(1) II циклус студија окончава се израдом и одбраном завршног рада, по полагању 

свих предвиђених испита и испуњавању осталих обавеза у складу са студијским 

програмом. 

(2) Завршни мастер рад представља оригинално и самостално дјело студента. 

(3) Тему завршног рада студент бира у договору са ментором.  

(4) Тема мастер рада бира се из уже научне области из које се изводи настава на 

одговарајућем модулу студијског програма. 
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(5) Студент може пријавити тему завршног рада након овјере првог семестра и 

уписа другог семестра.  

(6) Пријава теме завршног рада обухвата податке о току студија, основне 

биографске податке, приједлог назива теме, приједлог ментора и образложење теме, 

хипотезу са образложењем, сврху и циљ истраживања, методе које ће се примјенити, 

садржај рада и попис основне литературе.   

(7) Ментор мора имати научне референце из научне области у којој је предложена 

тема завршног рада.  

(8) Тема је одобрена када на њу сагласност да Вијеће, уз претходно прибављено 

мишљење одговарајуће катедре.  

Члан 43. 

  У једној академској години, наставник може преузети у својству ментора или 

коментора, највише 5 мастер завршних радова.   

Члан 44. 

(1) Ментор је дужан да прегледа рад и саопшти студенту своје примједбе, упуте и 

мишљења о раду најкасније два мјесеца од дана предаје радне верзије рада. Када ментор 

оцијени да је завршни рад подобан за одбрану, доставља извјештај катедри и Вијећу преко 

референта за послиједипломске студије. 

(2) Рад се предаје у штампаном облику у четири примјерка и у електронском 

облику. 

(3) Завршни рад подлијеже провјери оригиналности путем одговарајућег програма.  

(4) Студент је дужан да одбрани завршни рад у року од 12 мјесеци од дана 

одобравања теме, а у оквиру општег рока за завршетак II циклус студија.  

Члан 45. 

(1) Рад се брани пред Комисијом за одбрану завршног рада (у даљем тексту: 

Комисија) коју чине три наставника од којих два морају бити са научним референцама из 

научне области у којој је предложена тема завршног рада. 

(2) Комисију именује Вијеће на приједлог катедре. Један члан Комисије је по 

правилу ментор кандидата.  

(3) Комисија има задатак да сачини извјештај о оцјени рада за јавну одбрану и 

достави га Вијећу.   
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(4) Вијеће разматра извјештај из претходног става овог члана и доноси одлуку о 

усвајању извјештаја и одобравању јавне одбране рада.  

(5) Извјештај комисије, прије разматрања на Вијећу, мора бити на увиду јавности 

15 дана.  

Члан 46. 

(1) Одбрана завршног рада је усмена и јавна.  

(2) Одбрана завршног рада се одржава у сједишту Факултета, а највише један члан 

Комисије може учествовати онлајн у њеном раду. 

(3) Предсједник Комисије руководи одбраном завршног рада.  

(4) Предсједник Комисије отвара поступак одбране износећи основне податке о 

кандидату, затим кандидат у оквиру времена који му остави Комисија, излаже садржај 

рада, методе које је примјенио и објашњава закључке до којих је дошао. Након тога 

чланови Комисије постављају питања кандидату, стављају евентуалне примједбе и 

захтијевају додатна објашњења.  

(5) Предсједник Комисије саопштава да је одбрана закључена, након чега се 

Комисија повлачи на вијећање и одлучивање.  

(6) Одбрана мастер рада се оцјењује јединственом оцјеном од 5 (пет) до 10 (десет).  

(7) Предсједник Комисије јавно проглашава одлуку комисије и оцјену.  

(8) Када Комисија одлучи да је кандидат успјешно одбранио рад, сматра се да је 

студент завршио II циклус студија.  

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 47.  

На сва питања која се односе на студије I и II циклуса, а која нису регулисана овим 

Правилима, примјењиваће се одговарајуће одредбе Закона, Статута Универзитета,  

Статута Факултета и Правила студирања на I и II циклусу студија Универзитета у Бањој 

Луци. 

Члан 48.  

Ступањем на снагу ових Правила престају да важе Правилник о пријави и изради 

завршног рада на другом циклусу студија, број: 12/3.720-VI-4/16. од 08.07.2016. године и 

Одлука о измјени и допуни Правилника о пријави и изради завршног рада на другом 
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циклусу студија, број: 12/3.190-II-7/17 од 23.02.2017. године, Правила о начину праћења и 

вредновања знања студената на I циклусу студија, број: 12/3.926-Х-2/17 од 22.09.2017. 

године, као и Правила студирања на I и II циклусу академских студија на Правном 

факултету Универзитета у Бањој Луци, број: 12/3.670-VI-4-1/22 од 17.10.2022. године. 

Члан 49. 

 Ова Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на веб страници 

Факултета. 

 

 

Број: 12/3.762-VII-2/22                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 11.11.2022. године                                                  НАУЧНО-НАСТАВНОГ ВИЈЕЋА 

                                                                                                                         

                                                                                                Проф. др Жељко Мирјанић, с. р.  
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