
Универзитет у Београду         

Технички факултет у Бору     

Број: VI/4-31-6 

Бор, 13. 09. 2019. године  

 

 

 На основу чл. 49. Статута Техничког факултета у Бору, Наставно научно веће 

Факултета, на седници одржаној 12. 09. 2019. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

 

I  Усваја се Правилник о изменама и допунама правилника о студирању на 

основним и дипломским академским студијама на Техничком факултету у Бору. 

 

 

II Правилник о изменама и допунама правилника о студирању на основним и 

дипломским академским студијама на Техничком факултету у Бору, саставни је део овe 

Одлуке. 

 

 

 

 

 

 

 
Доставити:          ПРЕДСЕДНИК 

 - студентској служби     НАСТАВНО - НАУЧНОГ ВЕЋА 

 - продекану за наставу       

- архиви      

                         ДЕКАН 

 

                 Проф. др Нада Штрбац 

 
 

 



Универзитет у Београду         

Технички факултет у Бору 

Број:  

Бор,   

 

 На основу чл. 49. Статута Техничког факултета у Бору, Наставно-научно веће 

Факултета, на седници одржаној 12. 09. 2019. године, донело је  

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТУДИРАЊУ 

НА ОСНОВНИМ И ДИПЛОМСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА НА ТЕХНИЧКОМ 

ФАКУЛТЕТУ У БОРУ 

 

 

Члан 1. 

 У Правилнику о студирању на основним и дипломским академским студијама на 

Техничком факултету у Бору – пречишћен текст, број II/5- 575 од 22.10.2009. године, речи: 

„дипломске академске студије“, у датом падежу, замењују се речима: „мастер академске 

студије“ у одоварајућем падежу. 

Речи: „дипломски рад“, у датом падежу, замењују се речима: „мастер рад“ у 

одоварајућем падежу. 

Речи: „завршни практични рад“, у датом падежу, замењују се речима: „завршни рад“ у 

одоварајућем падежу. 

 

Члан 2. 

У члану 34. ставу 1. број: „60“, замењује се бројем: „90“.  

 

Члан 3. 

У члану 35. додаје се став 2. који гласи: „Завршни рад се састоји од истраживања,  

израде завршног рада и усмене јавне одбране повољно оцењеног писаног рада, који представља 

самостални научно-стручни рад студента.“ 

 

Члан 4. 

У члану 44. ставу 1. и ставу 3. реч: „десетог“, замењује се речима: „другог“. 

 

Члан 5. 

У члану 45. став 1. мења се и гласи: „Мастер рад се састоји од истраживања, израде 

мастер рада и усмене јавне одбране повољно оцењеног писаног рада, који представља 

самостални научно-стручни рад студента.“ 

 

Члан 6. 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на сајту Факултета. 

 

 

 
Доставити:       ПРЕДСЕДНИК 

      НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

- продекан за наставу 

- студентска служба 

- архива                  ДЕКАН 

- сајт                                                                                 

      Проф. др Нада Штрбац 


