
 На основу члана 71. Закона о високом образованју (Службени гласник РС број 73/10, 104/11, 
84/12, 108/13, 44/15 и 90/16) и члана 14. Статута Електротехничког факултета Универзитета у Бањој 
Луци, Наставно-научно вијеће Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци је на 11. 
сједници одржаној 18.01.2018. године усвојило 
 

 
ПРАВИЛНИК О ИЗВОЂЕЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА I ЦИКЛУСУ 

СТУДИЈА НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА 
У БАЊОЈ ЛУЦИ 

 
 

 
Члан 1. 

Овим Правилником се регулишу обавезе и поступак извођења стручне праксе студената 
Електротехничког факултета, сходно Наставном плану и програму Факултета који се примјењује од 
академске 2014/15. године. 

 
Члан 2. 

Стручна пракса студената Електротехничког факултета се обавља у периоду предвиђеном 
наставним планом и програмом. Укупно трајање, као и вријеме проведено у установи/привредном 
субјекту, се одређује на основу броја ЕCTS кредита (1 ЕCTS кредит = 25 сати у установи/привредном 
субјекту) предвиђених наставним планом и програмом.. 

 
Члан 3. 

Стручна пракса се обавља у привредним субјектима чија је дјелатност из подручја студијског 
програма који је студент уписао, а са којима Факултет/Универзитет има склопљен уговор о извођењу 
стручне праксе са циљевима учењима који треба да буду остварени кроз исту.   

Стручна пракса се може обавити и на Факултету у оквиру одобрених научноистраживачких 
пројеката у којим учествује Факултет/Универзитет, као и кроз активности Међународне организације 
за размјену студената из области техничких наука за обављање стручне праксе (IAESTE). 

 
Члан 4. 

Факултет има обавезу да успостави везе са установама/привредним субјектима које/и ће 
пружати прилике за обављање стручне праксе студента, и да студентима препоручи расположиве 
установе/привредне субјекте. 

Студент задржава право да сам пронађе и пријави установу/привредни субјект која/и је 
спремна/ан да му омогући обављање стручне праксе. Такав привредни субјект мора потписати уговор 
из Члана 3. 

 
Члан 5. 

Студент је обавезан да у складу са наставним планом и програмом пријави обављање стручне 
праксе Студентској служби Факултета. 

 
Члан 6. 

Пријава праксе се врши на обрасцу који садржи: 

1. Опште информације о студенту, 
2. Опште информације о установи/привредном субјекту, 
3. Термин обављања праксе. 

 
 
 
 



Члан 7. 

Студент је уз пријаву дужан да поднесе: 

1. Сагласност установе/привредног субјекта да ће омогућити студенту обављање стручне 
праксе, 

2. Програм рада стручне праксе. 
 

 
Члан 8. 

Програм рада праксе одобрава, прије почетка праксе, трочлана комисија наставника са 
студијског програма који студент похађа, а коју именује Наставно-научно вијеће Факултета, у 
правилу једном годишње за сваки смјер. 

 

Члан 9. 

Током одвијања праксе студент води Дневник рада према упутству за извођење стручне 
праксе. 

 
Члан 10. 

На крају стручне праксе, Дневник рада потписује и печатом овјерава надлежни руководилац 
(стручни ментор) у установи/привредном субјекту, чиме се доказује вјеродостојност обављене 
праксе. 

Уз то, стручни ментор попуњава и Извјештај, чиме оцјењује рад студента за вријеме стручне 
праксе. 

 
Члан 11. 

Студент предаје Дневник рада и Извјештај стручног ментора, и пријављује испит у 
Студентску службу Факултета у складу са наставним планом и програмом, а најкасније до почетка 
сљедеће академске године. 

Дневник рада и Извјештај стручног ментора прегледа Комисија из Члана 8. и у складу с тим 
попуњава Завршни извјештај о реализованој стручној пракси, те утврђује остварени број бодова 
основу којег се закључује оцјена на испиту. 

Бодовање се врши на сљедећи начин: 
1. За одговор стручног ментора на свако од питања из Извештаја стручног ментора се 

додјељује од 0 до 6 бодова (0 – У потпуности се не слажем, 1.5 – Дјелимично се не 
слажем, 3 – Нити се слажем, нити се не слажем, 4.5 – Дјелимично се слажем, 6 – У 
потпуности се слажем). Максималан број овако остварених бодова је 90. 

2. За Дневник рада се додјељује максимално 10 бодова. 
 

Члан 12. 

Студент који има једну или више година одговарајућег радног искуства ослобођен је 
похађања стручне праксе, што доказује увјерењем о радном стажу и извјештајем руководиоца у 
установи/привредном субјекту урађеним по узору на Извјештај стручног ментора. 
 
 
Број: 20/3.12-28/18 
Бања Лука,  18.01.2018. године 

Д Е К А Н 
 
 

Проф. др Бранко Блануша 


