
 
 

Na temelju članka 45., a u svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 

012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.) Stručno vijeće Veleučilišta u 

Virovitici na 1. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2021. donosi 

 

 

 

 

ODLUKU 

o donošenju Pravilnika o završnom radu Veleučilišta u Virovitici 

 

 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Pravilnik o završnom radu Veleučilišta u Virovitici koji se nalazi u privitku ove 

Odluke i čini njen sastavni dio. 

 

 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta u Virovitici i stupa na snagu osmog 

dana od dana donošenja.  

 

 

KLASA: 602-04/21-02/31 

UR.BROJ: 2189-74-21-01 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 

 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr. sc. Oliver Jukic, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Na temelju članka 45., a u svezi s člankom 131. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 

012-03/21-01/01, URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.) Stručno vijeće Veleučilišta u 

Virovitici na 1. sjednici održanoj dana 06. svibnja 2021. donosi 

 

 

 

PRAVILNIK  

o završnom radu Veleučilišta u Virovitici 

 
Opće odredbe 

 

Članak 1. 

Pravilnikom o završnom radu Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju 

se pitanja izrade i obrane završnog rada, prava i obveze studenata i mentora, ustrojavanje i nadležnost 

Povjerenstva za završni rad, te ostala pitanja u svezi sa završnim radom na preddiplomskim stručnim 

studijima i na specijalističkim diplomskim stručnim studijima Veleučilišta u Virovitici (u daljnjem 

tekstu: Veleučilište). 

 

Članak 2. 

Preddiplomski stručni studij završava polaganjem svih ispita. Studijskom programom može se 

predvidjeti i polaganje završnog ispita i / ili izrada završnog rada. 

Specijalistički diplomski stručni studij završava polaganjem svih ispita, izradom diplomskog 

rada i/ili polaganjem odgovarajućeg završnog ispita u skladu sa studijskim programom (u daljnjem 

tekstu pod pojmom završnog rada smatra se i diplomski rad).  

Završni rad predstavlja studentovu samostalnu stručnu obradu određene teme. Završnim 

radom student treba dokazati da je sposoban primjenjivati znanje stečeno tijekom studija i pokazati 

da može uspješno rješavati zadatke svoje struke na razini naziva stečenog diplomom. 

 

Povjerenstvo za završni rad 

Članak 3. 

O svim aktivnostima u svezi završnog rada odlučuje Povjerenstvo za završni rad (u daljnjem 

tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Stručno vijeće Veleučilišta. 

Povjerenstvo čine pročelnici Odjela, tajnik Povjerenstva i zamjenik tajnika Povjerenstva, a 

imenuju se na prijedlog dekana Veleučilišta. 

Predsjednik Povjerenstva imenuje se na prijedlog dekana Veleučilišta iz reda pročelnika 

Odjela. 

Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine.  

 

 

Rokovi u svezi završnih radova 

Članak 4. 

 Povjerenstvo ima obvezu početkom svake akademske godine odrediti raspored rokova u svezi 

završnih radova (rok za prijavu završnog rada, datum uručenja zadataka, datum predaje završnih 

radova i datum obrane završnih radova), poštujući sljedeće: 

- Tijekom svake akademske godine mora biti definirano najmanje 3 (tri) redovna roka za prijavu 

završnog rada; 



 
 

- Za navedeni rok prijave datum uručenja zadataka je minimalno 8 (osam) dana nakon isteka 

roka za prijavu; 

- Za navedeni rok prijave datum predaje završnih radova je minimalno 30 (trideset) dana  nakon 

datuma uručenja zadataka; 

- Za navedeni rok prijave datum obrane završnih radova je minimalno 10 (deset) dana nakon 

predaje završnih radova.  

U slučaju opravdane potrebe, može se definirati i jedan ili više izvanrednih rokova u svezi 

završnih radova. Kod definiranja izvanrednog roka, vremenska razdoblja iz stavka 1. ovoga članka  

mogu biti i u kraćim rasponima. 

 

Prijava studenta  

 

Članak 5. 

 Studenti preddiplomskih stručnih studija prijavljuju mentora i obranu završnog rada predajom 

obrasca (obrazac 1) u Studentskoj referadi. Uvjet za prijavu su položeni svi ispiti iz sve tri studijske 

godine, te uredno ispunjene studentske obveze iz svih semestara osim stručne prakse.  

Studenti specijalističkih diplomskih stručnih studija prijavljuju mentora i obranu završnog 

rada predajom obrasca u Studentskoj referadi. Uvjet za prijavu su položeni svi ispiti iz obje studijske 

godine, te uredno ispunjene studentske obveze iz svih semestara, osim stručne prakse. 

Odabir mentora i pristupanje obrani završnog rada na određenom roku potvrđuje sam mentor 

svojim potpisom na obrascu (obrazac 1). 

Protekom roka za prijavu mentora i obrane završnog rada, sve prikupljene obrasce prijava 

Studentska referada prosljeđuje tajniku Povjerenstva koji izrađuje tablicu s prijavama i prosljeđuje 

Predsjedniku Povjerenstva za završni rad. 

 

Mentor  

Članak 6. 

Mentor može biti zaposlenik Veleučilišta izabran u nastavno ili znanstveno – nastavno zvanje 

koji trenutno predaje odabrani predmet ili nastavnik koji je ranije predavao odabrani predmet.  

Iznimno, na prijedlog Vijeća odjela mentor može biti i vanjski suradnik Veleučilišta. U tom 

slučaju, Povjerenstvo vanjskom suradniku-mentoru imenuje komentora iz reda zaposlenika-mentora 

koji pomaže i prati rad vanjskog suradnika-mentora zaključno s obranom završnog rada. 

Studentu se može na prijedlog Vijeća odjela, uz mentora iz reda zaposlenika Veleučilišta, 

imenovati i komentor - predstavnik gospodarskog subjekta. 

Predsjednik Povjerenstva svojim potpisom na obrascu 1 potvrđuje imenovanje mentora / 

komentora. 

 

Zadatak završnog rada  

 

Članak 7. 

 Po odobrenju mentora, student može započeti s pripremama za izradu završnog rada (pobliže 

definiranje zadatka s mentorom, prikupljanje literature, uvodna istraživanja i slično). 

Zadatak završnog rada student dogovara s mentorom. Student može sam predložiti temu 

završnog rada, no u tom je slučaju dužan savjetovati se o njenom naslovu i sadržaju s mentorom.  

Tema završnog rada odobrava se iz područja koja pokrivaju jedan ili više kolegija koji se 

izvode na Veleučilištu sukladno nastavnom programu, a koje je student odslušao i položio. 



 
 

 Studenti koji studiraju u statusu izvanrednog studenta, kao i studenti stipendisti ili korisnici 

kredita, mogu temu završnog rada izabrati u skladu s potrebama tvrtke u kojoj su zaposleni, 

stipenditora, odnosno kreditora, no u tom su slučaju dužni savjetovati se o njenom naslovu i sadržaju 

s mentorom.  

 Ako je student tijekom studija izradio jedan ili više radova koji po svom sadržaju i opsegu 

odgovaraju završnom radu, mentor mu može taj rad priznati kao završni rad i predložiti ga kao temu 

/ zadatak završnog rada. 

 

Članak 8. 

Zadatak završnog rada (Obrazac 1b) zadaje imenovani mentor u skladu s odredbama 

prethodnog članka ovoga Pravilnika te na način da ga student može izraditi u roku koji odgovara 

upisanim ECTS bodovima za završni rad (1 ECTS bod = 30 radnih sati), u što je uključena i priprema 

za završni rad. 

 Zadatak završnog rada student je dužan preuzeti u Studentskoj referadi sukladno roku za 

uručenje zadataka. 

  

Formalni preduvjeti za pristup obrani završnog rada 

 

 

Članak 9. 

Studentska referada provjerava da li su zadovoljeni formalni preduvjeti za završetak studija i 

pristupanje obrani završnog rada (položeni svi ispiti, ostvaren predviđen broj ECTS bodova, izvršene 

sve potrebne studentske obveze predviđene nastavnim programom, uredno evidentirane ocjene u 

ISVU sustavu, plaćena školarina, vraćena sportska oprema ili bilo kakva druga oprema u vlasništvu 

Veleučilišta dana na revers i slično).  

 Voditelj Studentske referade svojim potpisom na obrascu 1 potvrđuje da su ispunjeni svi 

formalni preduvjeti za završetak studija i pristupanje obrani završnog rada. 

 Ukoliko nije ispunjen bilo koji od formalnih preduvjeta za završetak studija i pristupanje 

obrani završnog rada, studentu će biti onemogućen izlazak na obranu završnog rada na prijavljenom 

roku. 

 

Izrada i predaja završnog rada 

 

Članak 10. 

Mentor je obavezan pratiti rad studenta prilikom izrade završnog rada, davati mu upute, 

primjedbe, pomagati mu savjetima i sugestijama, te upućivati ga na odgovarajuću literaturu. 

Student je obavezan postupati prema uputama, primjedbama i savjetima mentora, te sukladno 

Uputama za pripremu i pisanje završnog rada.  

 

 

Članak 11.  

 Student svoj završni rad predaje na datum predviđen za predaju završnih radova u 2 (dva) tvrdo 

uvezana primjerka i 2 (dva) meko uvezana primjerka. Tvrdo uvezani primjerci opremljeni su s CD-

om ili DVD-om na kojima je pohranjen tekst rada u PDF/A formatu. 

Umjesto 2 (dva) meko uvezana primjerka moguće je dostaviti 2 (dva) primjerka teksta 

završnog rada u elektroničkom obliku u  PDF/A formatu. 



 
 

Jedan tvrdo uvezani primjerak završnog rada pohranjuje se u knjižnici Veleučilišta, a jedan 

zadržava mentor. Po jedan meko uvezani primjerak (ili primjerak u elektroničkom obliku) završnog 

rada dostavit će se članovima Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada, po njihovu imenovanju, 

radi pregleda i ocjene. 

 

Članak 12. 

Povjerenstvo može iz opravdanih razloga (bolest, trudnoća, korištenje rodiljnog / roditeljskog 

dopusta, služenje vojnog roka, smrtni  slučaj, međunarodna razmjena i slično) dozvoliti studentu 

predaju završnog rada na nekom od sljedećih rokova, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od uručenja 

zadatka.  

Odgoda predaje završnog rada se odobrava temeljem zahtjeva studenta koji mora biti 

obrazložen i uz koji se prilaže vjerodostojna dokumentacija na kojoj se temelji zahtjev. 

O predmetnome se sastavlja službena zabilješka koju potpisuje predsjednik Povjerenstva i koja 

čini sastavni dio evidencije o završnom radu. 

 

 

Pregled i prihvaćanje završnog rada 

Članak 13. 

 Nakon predaje završnog rada, Povjerenstvo primjerak završnog rada dostavlja mentoru na 

pregled. Mentor će ocijeniti da li završni rad prihvaća ili ne prihvaća, te o odnosnoj činjenici sastaviti 

potvrdu o prihvaćanju ili neprihvaćanju, odnosno uvjetnom prihvaćanju završnog rada (Obrazac 2) 

koju dostavlja Povjerenstvu.  

 Uvjetno prihvaćen završni rad vraća se studentu na doradu i korekciju. Tako dorađen završni 

rad student mora ponovno predati na prvom sljedećem roku za 

 predaju završnih radova, bez ponovne prijave. Uvjetno se završni rad kod istog mentora može 

prihvatiti samo jedan put. 

 Ako završni rad nije predan u za to predviđenom roku, ili predani završni rad po mišljenju 

mentora ne zadovoljava svojom kvalitetom i opsegom ili ako završni rad grubo krši Upute za pripremu 

i pisanje završnog rada, rad se neće prihvatiti. U tom slučaju, student se upućuje na ponovno 

pokretanje cijelog postupka, što uključuje imenovanje novog mentora i dodjelu novog zadatka. 

 Potvrda o prihvaćanju ili neprihvaćanju odnosno uvjetnom prihvaćanju završnog rada 

(Obrazac 2) čini sastavni dio evidencije o završnom radu. 

 

 

Obrana završnog rada 

 

Članak 14.  

Za studente kojima je završni rad prihvaćen, predsjednik Povjerenstva imenuje, na prijedlog 

mentora, Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada (Obrazac 3). 

Povjerenstvo za ocjenu i obranu završnog rada čine 3 (tri) člana: mentor i 2 (dva) nastavnika 

(osobe izabrane u nastavna ili znanstveno-nastavna zvanja) Veleučilišta. Svoje odluke Povjerenstvo 

donosi većinom glasova, s time da je glas predsjednika Povjerenstva odlučujući.  Mentor ne može biti 

predsjednik Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada. 

 

 

 

 



 
 

Članak 15. 

Povjerenstvo za završni rad izrađuje i objavljuje raspored obrana prihvaćenih završnih radova. 

Prije objave rasporeda obrana, za studente kojima je na obrascu 1 evidentirano da nisu imali 

položenu stručnu praksu u trenutku prijave završnog rada, Povjerenstvo provjerava sa Studentskom 

referadom da li je student u međuvremenu obavio stručnu praksu, odnosno da li je stručna praksa 

uredno evidentirana u ISVU sustavu.  

Raspored obrana završnih radova objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Veleučilišta, 

a obavezno sadrži: ime i prezime studenta, naziv završnog rada, ime i prezime mentora, točan datum 

i vrijeme obrane, mjesto obrane, te članove Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada. 

 

Članak 16. 

Obrana završnog rada je javna. Završni rad brani se pred imenovanim tročlanim 

Povjerenstvom za ocjenu i obranu završnog rada. 

Obrana završnog rada svakog studenta može trajati najduže 30 (trideset) minuta. Obrana 

obuhvaća samostalno usmeno izlaganje studenta (samostalna prezentacija završnog rada), odnosno 

odgovore na pitanja članova Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada koja su vezana uz završni 

rad. 

Članak 17. 

 Na obrani završnog rada vodi se zapisnik (Obrazac 4)  koji obavezno mora sadržavati: prosjek 

ocjena ostvaren tijekom dosadašnjeg studija studenta, ocjena pismenog dijela završnog rada, ocjena 

obrane završnog rada, konačna (ukupna) ocjena završnog rada, imena članova Povjerenstva za ocjenu 

i obranu završnog rada.  

 Zapisnik vodi tajnik Povjerenstva ili zamjenik tajnika Povjerenstva, odnosno drugi zaposlenik 

Veleučilišta kojeg odredi Povjerenstvo za završni rad. 

Zapisnik potpisuju svi članovi Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada, te zapisničar. 

 Zapisnik čini sastavni dio evidencije o završnom radu.  

 

Članak 18. 

 Ishod obrane objavljuje predsjednik Povjerenstva za ocjenu i obranu završnog rada neposredno 

nakon završetka studentove obrane završnog rada.  

 Konačna (ukupna) ocjena završnog rada formira se na temelju prosjeka ocjena ostvarenog 

tijekom dosadašnjeg studija, kao i zbroja ocjene pismenog dijela završnog rada i ocjene obrane 

završnog rada, na način kako slijedi:  

 

  zbroj ocjene pismenog dijela završnog rada i ocjene obrane završnog rada 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

prosjek 

ocjena 

2,00-2,50 1 1 2 2 2 3 3 3 3 

2,51-3,50 1 1 2 2 3 3 4 4 4 

3,51-4,50 1 1 2 3 3 4 4 5 5 

4,50-5,00 1 1 3 3 4 4 5 5 5 

 

 U slučaju da konačna (ukupna) ocjena završnog rada bude nedovoljan (1), student se upućuje 

na ponovno pokretanje cijelog postupka, što uključuje imenovanje novog mentora i dodjelu novog 

zadatka. 

 Konačna (ukupna) ocjena završnog rada ulazi u ukupni prosjek ocjena ostvaren tijekom 

studija. 

 



 
 

Članak 19. 

 Ukoliko student tri puta zaredom ne uspije obraniti završni rad kod tri različita mentora, bilo 

da tri puta ostvari konačnu (ukupnu) ocjenu završnog rada nedovoljan (1) ili završni rad ne bude 

prihvaćen, student gubi pravo studiranja na Veleučilištu.  

 

Evidencija o završnim radovima 

 

Članak 20. 

 Veleučilište vodi evidenciju o završnim radovima.  

 Evidencija završnih radova vodi se u pisanom i elektroničkom obliku. Pisana evidencija sastoji 

se od dokumentacije koji se pohranjuju u personalni dosje svakog studenta. Elektronička evidencija 

vodi se kroz ISVU sustav. 

 Za vođenje evidencije završnih radova zaduženo je Povjerenstvo i Studentska referada. 

  

Članak 21. 

 Veleučilište je dužno završne radove pohraniti u javni digitalni repozitorij Dabar (Digitalni 

akademski arhivi i repozitoriji) za što se zadužuje Knjižnica Veleučilišta. 

Uz završni rad, student je dužan priložiti izjavu o autorstvu, odnosno odobrenje za 

objavljivanje svog autorskog završnog rada u javnoj internetskoj bazi završnih radova Nacionalne i 

sveučilišne knjižnice i u Dabru.  

 

Potvrda o završetku studija 

 

Članak 22. 

 Nakon što obrani završni rad studentu se izdaje potvrda o završetku studija. 

 

Prijelazne i završne odredbe 
 

Članak 23.  

  

Povjerenstvo donosi Upute za izradu završnog rada u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. 

 

 

Članak 24. 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose 

se jednako na muški i ženski spol. 

 

Članak 25. 

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o završnom radu                      

(KLASA: 012-03/16-02/03, URBROJ: 2189-74-16-04 od 22. ožujka 2016., KLASA: 602-04/17-

02/29, URBROJ: 2189-74-17-01 od 03. srpnja 2017., KLASA: 602-04/17-01/55, URBROJ: 2189-74-

17-01 od 08. prosinca 2017., KLASA: 602-04/19-02/21, URBROJ: 2189-74-19-01 od 19. lipnja 

2019., KLASA: 602-04/20-02/21, URBROJ: 2189-74-20-01 od 13. svibnja 2020.) KLASA: 602-

04/20-02/33, URBROJ: 2189-74-20-01 od 21. rujna 2020.). 

 

 

 

https://dabar.srce.hr/dabar
https://dabar.srce.hr/dabar


 
 

Članak 26. 

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika rješavat će se po odredbama 

Pravilnika o završnom radu koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka. 

Ovaj Pravilnik objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta i stupa na snagu osmog dana od 

dana objave, a primjenjuje se od roka srpanj / rujan 2021. 

 

 

KLASA: 602-04/21-02/31 

UR.BROJ: 2189-74-21-02 

Virovitica, 06. svibnja 2021. 

 

 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

DEKAN 

dr. sc. Oliver Jukic, prof.v.š. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


