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кога чини збир поена остварен на предиспитним обавезама и на испиту, у коначну оцјену, 
приказан је у табели 4.   

Табела 4. Скала оцјењивања на Универзитету у Бањој Луци 

БРОЈ БОДОВА ОПИСНА 
ОЦЈЕНА 

ОЦЈЕНА 

0-50 није положено пет (5) 

51-60 довољан шест (6) 

61-70 добар седам (7) 

71-80 врлодобар осам (8) 

81-90 одличан девет (9) 

91-100 одличан - изузетан десет (10) 

4.8. Бодовна вриједност студијског програма исказана у ECTS бодовима 

Бодовна вриједност студијског програма је 60 ECTS. 

Бодовна листа свих предмета приказана је у поглављу 4.12. у Табели 5., у листи 
обавезних и изборних предмета. 

4.9. Предвиђен број сати за поједине предмете 

Предвиђен број сати за поједине предмете предвиђене наставним планом и програмом 
дат је у табели у Табели 5., у листи обавезних и изборних предмета. 

4.10. Критеријуми и услови преноса ECTS бодова 

Услови преноса ECTS бодова дефинисани су Правилима студирања на првом и другом 
циклусу студија, члановима 24. до 29. 

4.11. Доказ о подударности са акредитованим студијским програмима 

Реализација наставног плана и програма подразумијева непосредну и континуирану 
сарадњу са другим сродним факултетима. Факултет безбједносних наука је потписао 
Споразум о научно-образовној и пословно-техничкој сарадњи са Криминалистичко-
полицијским универзитетом у Београду (Уговор број 197/17 од 15.06.2017. године), Уговор 
о научно-стручној и пословно-техничкој сарадњи са Факултетом безбедности у Београду 
(Уговор број 196/17 од 15.06.2017. године), Уговор о сарадњи са Факултетом за безбједност 

http://unibl-test.etf.rs/uploads/files/strane/studije/pravila_studiranja/Pravila_studiranja_na_I_i_II_cikusu.pdf
http://unibl-test.etf.rs/uploads/files/strane/studije/pravila_studiranja/Pravila_studiranja_na_I_i_II_cikusu.pdf
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Скопљу, Универзитета Ст. Климент Охридски Битола (Cooperation agreement No: 08-451/3 , 
date 26.06.2019. ‒ Уговор потписан 24.06.2019 у Охриду) и Државном високошколском 
установом Московског државног обласног универзитета (МГОУ) (Уговор број 01.1079-
12/18 од 22.10.2018. године).  

Наставни план студијског програма Безбједност и криминалистика усклађен је са 
одговарајућим студијским програмима на другим факултетима у окружењу. Анализа 
усклађености наставних планова извршена је за сљедеће факултете: 

 Криминалистичко - полицијски универзитет у Београду
 Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије Универзитетa у

Сарајеву
 Факултет за безбједност Скопљу, Универзитета Ст. Климент Охридски Битола.

Студијски програм другог циклуса студија Безбједност и криминалистика подударан је 
са сљедећим студијским програмима:  

 Криминалистичко - полицијски универзитет у Београду:
https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-stepen/master-kriminalistika 

 Факултет за криминалистику, криминологију и сигурносне студије Универзитетa у
Сарајеву:

https://www.masterprogrami.edu.ba/ 

 Факултет за безбједност Скопљу, Универзитета Ст. Климент Охридски Битола
https://fbskopje.mk/wp-content/uploads/2019/07/bez-60-1.pdf 

4.12. Предуслови за упис предмета 

Ови подаци дати су у обрасцу за програм (спецификацију) наставног предмета. Подаци 
за сваки предмет дати су у Прилогу I. 

4.13. Начин избора предмета из других студијских програма 

Изборни предмети са листе изборних предмета других студијских програма на 
Универзитету у Бањој Луци могу се бирати под условима како то одреди одговарајући 
студијски програм на којем се слуша одабрани изборни предмет. 

4.14. Услови за прелазак с других студијских програма у оквиру истих или сродних 
студија 

Према правилима студирања на I и II циклусу студија (члан 39.) услове преласка са 
других студијских програма утврђује Сенат Универзитета, на приједлог вијећа факултета. 
Право на промјену студијског програма може се остварити прије почетка наставе. Уз захтјев 

https://www.kpu.edu.rs/cms/studije/drugi-stepen/master-kriminalistika
https://www.masterprogrami.edu.ba/
https://fbskopje.mk/wp-content/uploads/2019/07/bez-60-1.pdf

