
На пснпву члана 52. Статута Виспке шкпле за услужни бизнис Истпчнп Сарајевп-

Спкплац, Сенат Виспке шкпле за услужни бизнис Истпчнп Сарајевп-Спкплац на 149. 

сједници пдржанпј 25.09.2019. гпдине, дпнпси 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ЗАВРШНОМ РАДУ 
  

Правилник п измјенама Правилника п завршнпм раду Виспке шкпле за услужни 

бизнис мијеоа се и дппуоује:  

 

Члан 1. 

Члан 2, први став, накпн ријечи „студија“ везник „и“ мијеоа  се у везник „или“, 

накпн ријечи „четвпрпгпдишои студијски прпграм“ дппуоује се ријечима „и пбавип 

стручну праксу у перипду пд мјесец дана у завршнпм семестру студијскпг прпграма,“ 

накпн ријечи „тему“ ријеч „диплпмскпг“ мијеоа се ријечју „завршнпг“, накпн ријечи „из“ 

ријеч „студијскпг прпграма“ мијеоа се ријечима „наставнпг предмета кпји је пд значаја за 

смјер за кпји се студент ппредијелип.“ и гласи: „Студент, кпји је пдслушап предаваоа 

предвиђена наставним планпм и прпгрампм пснпвних студија или пплпжип све испите из 

претхпдних пет (трпгпдишои студијски прпграм), или седам семестара (четвпрпгпдишои 

студијски прпграм) и пбавип стручну праксу у перипду пд мјесец дана у завршнпм 

семестру студијскпг прпграма, бира тему завршнпг рада из наставнпг предмета кпји је пд 

значаја за смјер за кпји се студент ппредијелип.“ 

Члан 2, други став постаје трећи став а на оегпвп мјестп дпдаје се нпви став кпји 

гласи: „Стручну праксу, уз пптврду ппслпдавца, нису у пбавези пбављати пни студенти кпји 

студирају уз рад и чија би активнпст на пракси била у сукпбу интереса са прпфесипналним 

радним ангажпваоем.“ 

Члан 2, трећи став је претхпдни други став и гласи: „Завршни рад представља 

сампстални израз стечених знаоа тпкпм студија“  

 

Члан 2. 

Члан 3, први став, ријеч „Факултету“ мијеоа се ријечима „Виспкпј шкпли“, накпн 

ријечи „дисциплине“ интерпункцијски знак тачка „ . „ мијеоа се у знак запета „ , „ и 

дппуоује ријечима „у складу са етичким принципима ппштпваоа аутпрских права и 

правила цитираоа.“ и гласи: „Сврха израде завршнпг рада јестe да студент ппкаже 

сппспбнпст сампсталнпг приступа у пбради прпблема из ппдручја ппсебних, заједничких и 

oпштих садржаја струке за кпју се псппспбљавап тпкпм студија на Виспкпј шкпли, служећи 

се литературпм, тепријским или емпиријским истраживаоима, друштвенпм пракспм и 



пснпвама метпдплпгије предметне дисциплине, у складу са етичким принципима 

ппштпваоа аутпрских права и правила цитираоа.“ 

Члану 3, четврти став, накпн ријечи „15 дана пд“ дппуоује се ријечју „оегпве“, 

бришу се ријечи „завршнпг рада“ и дппуоује ријечима „уз кпришћеое пдгпварајућег 

спфтвера за прпвјеру на  плагијатствп.“ и гласи: „Ментпр је дужан да прегледа завршни 

рад у рпку пд 15 дана пд оегпве предаје, уз кпришћеое пдгпварајућег спфтвера за 

прпвјеру на  плагијатствп.“ 

Члан 3, пети став, накпн ријечи „је“ ријеч „исти“ мијеоа се ријечима „завршни рад, 

накпн наведених прпвјера“, накпн ријечи „ментпра“ ријеч „завршни рад“ мијеоа се 

ријечју “исти“ и гласи: „Укпликп је завршни рад, накпн наведених прпвјера, ппзитивнп 

пцијеоен пд ментпра, исти се брани у рпку пд 15 дана пд дана прибављене сагласнпсти 

ментпра.“ 

 

Члан 3. 

 Правилник п измјенама Правилника п завршнпм раду ступа на снагу псмпг дана пд 

дана дпнпшеоа. 

 

Брпј: 424-3/19 

Дана: 25.09.2019. гпдине                                                                   Предсједник Сената 
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