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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ЈУЖНА СРБИЈА 
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06.04.2022. год. 

Лесковац, Партизанска бр. 7 

Тел: 016/254-961 
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www.akademijajs.edu.rs  

 

На основу одредаба Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 88/17....67/21, 

у даљем тексту: Закон), Статута Академије струковних студија Јужна Србија (у 

даљем тексту: Академија) и Правила студија Академије струковних студија Јужна 

Србија Наставно-стручно веће Академије на седници одржаној дана 

06.04.2022.године донело је  

 

ПРАВИЛНИК 

О ПРИЈАВИ, ПРИПРЕМИ И ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ РАДА 
 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Правилником о пријави, припреми и одбрани завршног рада (у даљем тексту: 

Правилник) уређује се начин и поступак пријаве, припреме и одбране завршног 

рада, пратећа документа и одговорност у процесу вођења завршног рада на 

основним струковним, специјалистичким струковним и мастер струковним 

студијама Академије струковних студија Јужна Србија (у даљем тексту: 

Академија). 

 

Члан 2. 

 Студијским програмима на свим нивоима струковних студија предвиђен је 

завршни рад који је исказан бодовном вредношћу према важећој акредитацији, а 

који улазе у укупан број бодова за завршетак студија. 

Завршни рад обухвата припрему, израду и одбрану рада. 

 

II ИЗРАДА И ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА 

 

Члан 3. 

 Израдом и одбраном завршног рада студент показује да поседује 

задовољавајућа теоријска и практична знања из датог подручја, способност за 

самостално решавање стручних проблема и примену стечених знања у пракси. 

 Изради завршног рада студент може приступити на почетку последњег 

семестра. 

 

Члан 4. 

 Право да брани завршни рад на основним, специјалистичким и мастер 

струковним студијама студент стиче ако је положио све испите предвиђене 

студијским програмом, обавио стручну праксу и ако је завршни рад позитивно 

оцењен од стране ментора. 

 Завршни рад се брани пред комисијом чији састав одређује Наставно-стручно 

веће Одсека на предлог ментора. 

 Комисија се састоји од три члана, најмање два наставника или највише један 

mailto:info@akademijajs.edu.rs
http://www.akademijajs.edu.rs/
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асистент са одговарајућег студијског програма или одговарајуће научне области. 

Асистент може бити члан комисије за одбрану завршног рада само на студијама 

првог степена. 

 Изузетно један од чланова комисије може бити лице из привреде уколико је 

таква структура за одбрану завршног рада предвиђена студијским програмом. 

 

Члан 5. 

 Веће Катедре усваја листу оквирних тема за завршне радове по појединим 

предметима на почетку школске године, а по потреби може проширити листу на 

образложени предлог ментора. 

 Наставно-стручно веће Одсека именује Комисију за одбрану завршног рада, а 

одлука о избору комисије се доставља студентској служби. 

 За ментора може бити изабран наставник у радном односу на Академији 

изабран у звање за предмет којем припада и тема завршног рада. 

 

Члан 6. 

 Тему завршног рада утврђује наставник у договору са студентом и бира се са 

листе тема које је усвојило Веће Катедре.  

 Тема завршног рада треба да буде тако конципирана да нагласак стави на 

примену стечених знања у пракси и развијање компетенција кроз укључивање у 

практичан рад. 

 

Пријава теме завршног рада 

 

Члан 7. 

Студент може студентској служби поднети пријаву за одобравање теме за 

израду и одбрану завршног када упише последњи семестар. 

Студент је обавезан да у пријаву за одобравање теме за израду и одбрану завршног 

рада унесе тачне личне податке. 

 

Члан 8. 

 Студентска служба Одсека проверава испуњеност услова за пријаву и 

одобравање теме завршног рада и доставља руководиоцу Одсека. 

 

Члан 9. 

 Студентска служба води евиденцију одобрених и одбрањених тема завршних 

радова и у обавези је да упозори студента и ментора у случају: 

- понављања одбрањене односно одобрене теме завршног рада, 

- да је изабрани ментор прекорачио препоручени број менторстава 

процентуално до 20% код израде завршних радова. 

Максималан броj тeма за завршне радове по ментору у току jeднe школскe годинe 

је до 20% од укупног броја студената завршне године на студијском програму. 

 

Члан 10. 

 По попуњавању пријаве, студент пријаву доставља студентској служби 

Одсека. Студенстка служба пријаву доставља руководиоцу Одсека ради стављања 

на дневни ред Наставно-стручног већа Одсека ради доношења одлуке о утврђивању 

назива теме и именовању чланова комисије за одбрану завршног рада. 

 

Израда завршног рада 

 

Члан 11. 

 Пре почетка израде завршног рада ментор је обавезан да студенту који 

подноси пријаву дефинише: 
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1. задатак – тему рада, 

2. могући начин решавања задатка и начин практичне провере резултата 

ако је таква провера неопходна,  

3. коришћење литературе и начин комуникације у току израде рада, 

4. техничко упутство за израду рада. 

 

Члан 12. 

 

 Рад се ради самостално, у складу са утврђеним садржајем и структуром, 

дефинисаном темом рада, по сугестијама ментора и по упутству за техничку обраду 

завршног рада који је саставни део овог Правилника. 

 У току израде рада ментор или сарадник кога он одреди дужни су да студенту 

пруже неопходну помоћ у виду консултација, прегледа делимичних резултата рада, 

давања упутстава за решавање проблема и евентуалног подешавања издатог 

задатка. 

 Студент у своме раду може користити одговарајућу литературу коју наводи 

на крају рада и као фусноте у самом раду. 

 

Структура и садржај завршног рада 

 

Члан 13. 

 Завршни рад садржи увод, теоријски део, практични део, закључак, 

литературу. 

 

Увод - представља се теоријска основа проблема, питања која ће се у раду 

разматрати или хипотезе која ће се тестирати; дају се методолошке основе. 

Теоријски део - садржи секције и параграфе. Теоријски део садржи теоријско 

разматрање проблема којим се бави тема.Теоријски део садржи теоријско 

разматрање проблема којим се бави тема.  

Практични део - У раду морају бити изложени добијени резултати уз одговарајуће 

објашњење резултата, као и назначен значај који добијени резултати имају за 

закључке. 

Закључак - представљају се резултати до којих се у раду дошло. 

Литepaтypa - детаљан списак коришћене литературе.  

Изјава о ауторском раду – налази се на последњој страни рада. 

 

Завршни мастер рад садржи и: 

Апстракт рада – кратак опис рада до 250 речи. 

Биографија кандидата - биографија кандидата до 100 речи. 

Изјава о ауторству рада – налази се на последњој страни рада. 

Рад мора садржати аргументе кандидата којима се потврђују одговарајући ставови, 

а притом се користи одговарајућа терминологија коришћена у изради рада. Радом 

кандидат доказује аналитичке способности, као и оригиналност у приступу.  

Ориналност се односи на решавање практичног проблема из привредног или јавног 

сектора, који је прихваћен од стране привредне или јавне институције. 

 

Члан 14. 

 Завршни рад на основним и специјалистичким струковним студијама треба да 

садржи најмање 20, а највише 40 страница текста. 

 Завршни мастер рад треба да садржи најмање 20, а највише 50 страница 

текста. 

 Фонт завршног рада је „Times New Roman“. 

 Насловна страна (импресум) треба да садржи: 

- назив установе и одсека у горњем делу, 
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- текст завршни рад ради се великим словима фонт 18 болдовано, 

- наслов теме великим словима фонт 16 болдовано, 

- у доњем десном углу насловне странице стоји име, презиме и број индекса 

студента, а у левом име ментора, 

- на дну насловне странице стоји место и година одбране. 

 

 Формат текста завршног рада А4, проред 1,5 маргине лева 3 цм, остале 2 цм, 

фонт „Times New Roman“ 12, 

- наслови поглавља великим словима фонт 14 болдовано 

- наслови подпоглавља великим словима фонт 12 болдовано 

 Рад мора бити штампан и повезан - укоричен. 

 Један примерак рада се предаје за архиву Одсека.  

 Рад се предаје у 4 примерка. 

 

Члан 15. 

 По завршетку рада студент подноси, путем мејла или у текстуалном облику, 

ментору и члановима комисије завршни рад на преглед. 

 Ментор и чланови комисије су дужни да, у што краћем року (најкасније до 10 

дана од предаје рада), изврше преглед рада и студента упуте на евентуалне допуне и 

корекције. 

 Ако ментор оцени да студент, и поред указане помоћи у раду, није у 

могућности да уради рад, а за то не поднесе уверљива оправдана образложења, има 

право да израду завршног рада закључи, а студента упути на подношење нове 

пријаве. 

 

Члан 16. 

 Оправданост примедби и потребу за корекцијом рада процењује ментор који 

доноси и саопштава одлуку председнику, члану комисије и студенту. Закључак 

ментора може бити: 

- да обим и карактер исказаних примедби не захтева корекцију рада и да се 

оне превазиђу у току јавне одбране, или 

- да обим и карактер исказаних примедби захтева корекцију завршног рада, 

при чему се студенту оставља рок за корекцију однајвише 30 дана. 

 

Члан 17. 

 Када добије сагласност ментора и чланова комисије за одбрану завршног рада, 

рад се сматра завршеним, после чега студент врши техничку обраду, умножавање 

и коричење завршног рада. 

 Ментор својим потписом на одговарајућем обрасцу студенту одобрава 

пријаву одбране завршног рада. 

 Образац пријаве завршног рада за основне струковне студије садржи: 

- име и презиме кандидата, 

- назив теме, 

- име и презиме ментора, 

- наставни предмет на који се односи тема, 

- назив студијског програма, 

- име и презиме чланова комисије. 

 

 Образац пријаве завршног рада за специјалистичке и мастер струковне 

студије садржи: 

- име и презиме кандидата, 

- назив теме, 

- име и презиме ментора, 

- наставни предмет на који се односи тема, 
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- назив студијског програма, 

- име и презиме чланова комисије, 

- тезе за израду рада – диспозиција. 

 

 У договору са ментором рад мора бити приложен и у електронском облику у 

PDF формату (CD-диск). 

 Ментор и чланови комисије за одбрану завршног рада, на последњој страни 

рада, својим потписом потврђују да се студент у изради завршног рада придржавао 

правила о изради завршног рада у погледу садржине, квалитета, квантитета и 

форме предвиђене овим Правилником. 

 

Члан 18. 

 Да би се заказала усмена одбрана рада студент предаје студентској служби 

Одсека следеће: 

1. Завршни рад у четири истоветна примерка у тврдом повезу, 

2. Потврду библиотеке о раздужењу са литературом у библиотеци и 

стручним службама Одсека;  

3. Електронску верзију (cd) рада у PDF формату завршног рада. 

 

 Студентска служба Одсека неће примити завршни рад уколико студент није 

положио све испитe нити измириo све финанснјске обавезе према Одсеку или рад 

није потписан од стране ментора. 

 

Етички кодекс 

 

Члан 19. 

 Текст који се нађе у раду, ако није наведен цитатом, а при томе представља 

део или цео објављени научни рад или део објављене књиrе, сматра се плагијатом 

и не може се прихватити као самостално написан завршни рад.  

 Студент дисциплински одговара за покушај плагијата. 

 

Одбрана завршног рада 

 

Члан 20. 

 Термин одбране завршног рада организује ментор у договору са студентом и 

члановима комисије за одбрану завршног рада и о томе обавештава студентску 

службу Одсека. 

Члан 21. 

 Студентска служба Одсека ставља на јавни увид од 5 дана завршни рад 

библиотеци Одсека, после чега се, ако није било примедби током јавног увида, 

заказује датум и време јавне одбране завршног рада. 

 Уколико је током јавног увида било приговора, Комисија за оцену и одбрану 

завршног рада сачињава извештај о написаном раду по одобреној теми и заједно са 

приговорима и одговорима на приговор упућује Већу катедре на разматрање . 

 

Члан 22. 

 Веће катедре може по приговору јавности донети: 

- одлуку којом се одбија приговор и студент наставља са процедуром 

пријаве и одбране завршног рада, или 

- одлуку којом се усваја приговор и завршни рад враћа на допуну, односно 

измену, а студент је дужан да до 3 месеца од дана пpијeмa обавештења о 

таквој одлуци поступи по примедбама и сугестијама.  

 Уколико студент у прописаном року не поступи по примедбама и сугестијама, 

сматра се да је одустао од даљег рада на завршном раду. 
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Члан 23. 

 У случају спречености да у заказано време учествује у одбрани завршног рада 

члан комисије о томе, најкасније 3 дана пре одбране, писаним путем обавештава 

руководиоца Одсека који одређује замену члана комисије. 

 У случајевима када је ментор рада спречен да присуствује одбрани, 

руководилац Одсека одлаже одбрану и поново је заказује када се за то стекну 

услови. 

 У случају да је ментор спречен да присуствује одбрани дуже од 30 дана, на 

предлог шефа катедре именује се други ментор у циљу завршетка започетог рада. 

 

Члан 24. 

 Одбрана завршног рада je jавна. 

 Присутни који слушају одбрану завршног рада не смеју да ометају рад 

Комисије нити излагање кандидата. 

 Обавештење о одбрани завршног рада се истиче на огласној табли Одсека.  

 Обавештење садржи: име и презиме кандидата, број индекса, назив теме, 

време и место одбране завршног рада. 

 

Члан 25. 

 Јавна одбрана завршног рада је свечана и најмање пола сата пре заказаног 

времена одбране потребно је припремити просторију одређену за одбрану.  

 Припрема се састоји у уређењу просторије за одбрану и опремању места за 

полагање рада неопходним дидактичким средствима, на основу израженог захтева 

студента. 

 Пре почетка одбране рада, председник комисије за одбрану завршног рада 

упознаје присутне са кратком биографијом студента. 

 

Члан 26. 

 Одбрана завршног рада састоjи сe од усмeног прeзeнтовања рада од странe 

студeнта, постављања питања од странe чланова комисиje у вeзи са тeмом рада и 

одговарања студeнта на та питања. 

 Комисија може одобрити постављање питања присутних из теме коју брани 

кандидат.  

 Циљ одбранe jeстe да сe Комисиjа увeри да je студeнт самостално израдио и 

савладао тeму завршног рада.  

 

Члан 27. 

 Комисиjа доноси одлуку о одбрани завршног рада вeћином гласова њeних 

чланова. 

 Закључак комисије и оцена завршног рада се уносе у индекс студента и у 

извештај комисије о одбрани завршног рада, који својим потписима оверавају сви 

чланови комисије и који ментор доставља студентској служби, заједно са осталом 

документацијом о одбрани, најкасније три дана после одбране. 

 На основу комплетно попуњеног извештаја, референт студентске службе, 

уноси податке о одбрани завршног рада у матичну књигу, а извештај комисије 

одлаже у досије студента. 

 

Члан 28. 

 Када Комисија за одбрану завршног рада одлучи да је кандидат с успехом 

одбранио рад, сматра се да је студент завршио струковне студије. 

 

Члан 29. 

 На захтев студената, референт студентске службе припрема уверење о 
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дипломирању и стеченом нивоу високог образовања. 

 

Члан 30. 

 Студент који завршни рад није предао у прописаном року или студент чији 

завршни рад Комисија није прихватила или који га није одбранио у предвиђеном 

року од годину дана од дана пријаве завршног рада, може се поново пријавити за 

израду завршног рада са променом теме и ментора. 

 Уколико студент брани завршни рад после 10.10., дужан је да упише наредну 

годину студирања. 

 

Члан 31. 

 На захтев студената, референт студентске службе припрема уверење о 

дипломирању и стеченом нивоу високог образовања, стеченом стручном звању, са 

подацима о природи и садржају студија и постигнитим резултатима у школовању. 

 

Члан 32. 

 Академија организује свечану доделу диплома на дан Академије. 

 

 

III – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

 Саставни део овог Правилника су прилози: 

- Образац пријаве за одбрану завршног рада на основним, специјалистичким и 

мастер струковним студијама, 

- Записник о полагању завршног рада, 

- Изјава о ауторству. 

 

Члан 34. 

 Студентска служба је дужна да води евиденцију о одбрањеним завршним 

радовима за сваку школску годину са свим потребним подацима. 

 

Члан 35. 

 Правилник ступа на снагу осам дана од дана доношења и објављивања на 

огласној табли и интернет страници Академије. 

 Даном ступања на снаг овог правилника ставља се ван снаге Правилник о 

мастер студијама, пријави, припреми и одбрани завршног мастер рада Академије 

струковних студија Јужна Србија број 670/2020 од 23.11.2020. 

 

 

 

         

 Председавајући НСВ Академије 

                                                                                       Председник Академије 

        др Звонко Златановић, проф.с.р. 

 

 



113JABA 0 A YTOPCTBY PA,[(A 

CTy�eHT: ________ __ ____ ________________ ___ 

Ep.uH�eKca: ________ __ 

¥13jasJhyjeM �a je 3ABPWHH PA,n:, no.n: nacnosoM: 

1. pe3yJITaT concTsenor paAa; 

2. �a OBaj 3aBplliHH pa]J,, HH y QeJIHHH, HHTH y �eJIOBHMa, HHCaM npujaBJhHBO/Jia Ha �pyrHM 

BHCOKOllJKOJICKHM ycTaBHOBaMa y 3eMJhH H HHOCTpaHCTBy; 

3. ,n:a HHCaM nospe,n:uo/na ayTopcKa npasa, HHTH 3JioynoTpe6uo/na HHTeneKTyanHy csojuHy 
,n:pyrux JIHQa; 

4. )];a caM pa,n:u :'.fHIIIJhefha Apyrux ayropa Koje caM KopucTuo/na y osoM paAy Ha3Haquo/na HJIH 

QHTupao/ na; 

5. �a cy CBH pa,n:OBH H MHIIIJhefba _n:pyrHX ayTOpa HaBe}J,eHH y CllHCKY JIHTepaType/pe<j>epeHQH KOjH 
cy cacTaBHH ,n:eo osor pa,n:a; 

6. ,n:a caM csecTaH/a ,n:a je nnarujaT Kopuiiinefhe Tyljux pa,n:osa y 6uno KOM o6nuKy (Kao UHTaTa, 

npa<}lpa3a, cnuKa, Ta6ena, ,n:ujarpaMa, JJ.H3ajHa, nnaHosa, <}JoTorpa<j>uja, <j>miMa, MY3HKe, <j>opMyna, 

se6cajTosa, KOMnjYTepcKux nporpaMa u en.) 6e3 HasoijeH>a ayTopa unu npeJJ.CTaBJhafhe Tyijux 

aYTOPCKHX ,n:ena Kao MOjHX, Ka)l{fbHBO no 3aKOHY (3aKOH 0 aYTOPCKOM H Cp0.!1:HHM npaBHMa, 

Cny)K6eHH rnacHHK Peny6nuKe Cp6uje, 6p. 104/2009,99/2011, 119/2012); 

7. ,n:a je eneKTponcKa sep3uja 3aBpiiiHOr pa,n:a u,n:eHTHqHa IIITaMnaHoM npuMepKy; 

8. ,n:a caM csecTaH/a nocneAuua yKoJIHKO ce JJ.OKa)l{e .n:a je pa.n: nnarujaT. 

Y _____ .20_. fO)l;HHa IToTnuc cTy,n:eHTa __________ ____________________ __ 



PETIYNJIHKA CPNHJA 

AKA,L(EMHJA CTPYKOBHHX CTY,li;HJA JY:/KHA CPNHJA 

(ynucamu HQ3UB oi>ceKa) 
Ep. ___ _ 

_____ ro)l. 

(ynucamu 6poj U OamyM CQ OOCeKa) 

(ynucamu aopecy OOCeKa) 

(ynucamu mefl ... 11ejJ1 U cajm OOCeKa) 

3AITHCHHK 

0 ITOJIArAILY 3ABPillHOr PA,l(A 

CTy��CKHnporpaM: __ _ _ ___ __ __ _________ _ 

.Dpoj HH�eKca: _____________ _ 

KoMucuja 1a oo:euy n o.r.6pauy 3aopmuor pa.r.a: 

I. 

(HMe H npe3HMe npe�ce�HHKa HCllHTHe KOMHCHje) 

2. 

(HMe H npe3HMe MeHTOpa) 

3. 

(HMe H npe3HMe 1LlaHa HCllHTHe KOMHCHje) 

1/2 



PEllYiiJIHKA CPiiHJA 

AKA)J;EMHJA CTPYKOBHHX CTYJ(IIJA JY)I(HA CPiiHJA 

(ynucamu HG3U6 OOCeKa) 

.6p. ___ _ 

_____ ro)J.. 

(Jlnucamu 6poj U Oamy.H Ca OOCeKa) 

(ynucamu aopecy OOCeKa) 

(ynucamu meR .. 111ej!l u cajm oi>ceKa) 

Ha3HB 
npe)l.MeTa 

Ha3HB TeMe 
3aspumor pa)l.a 

MeHTop: ________________ (noTnnc) 

,[(aTyM H qac O)l.p)KaBafha 
HCllHTa 0QeHa HanoMeHa 

1. 

(HMe H npe3HMe npe)l.Ce)l.HHKa HCllHTHe KOMHCHje) 

2. 

(HMe H npe3HMe MeHTOpa) 

3. 

(HMe H npe3HMe liJiaHa HCnHTHe KOMHCHje) 

2/2 



PEllYiiJIHKA CPiiHJA 

AKA,llEMHJA CTPYKOBHHX CTY,[t:HJA JYJKHA CPiiHJA 

0,[1;CCK 

np��tjasa OA6paHe 3aspwHor/Cneu,��tjanMCTII'I'4KOr/Maaep P3A3 

6poj 

pol)eH y Mecry 

npslll nyr yn111caH y WKOIICKOj fOAIIIHIII ------ IIICnyHIIIO je CBe CTYAIIIjCKe 

o6ase3e npeABIIIl)eHe HacTaBHIIIM nnaHoM 111 nporpaMOM, npeAao je 

3aBpWHIII/CneU,IIIja/IIIICTIII4KIII/MaCTep paA ca Ha3111BOM 

npllllla>KeM 4 npiiiMepKa 3aBpWHOr/CneU,IIIjaJIIIICTIII40r/MacTep paAa Ill TeKCT paAa Ha 

eneKTpOHCKOM MeAHjy. CarnacaH caM Aa WKO/Ia ynoTpe6111 llllllll o6jas111 

3aspwHIII/Cneu,�ttjaJIIIICTIII4KIII/MaCTep paA y u,enoCTIII 11111111 y AeiiOBIIIMa. Cna>KeM ce ca 

o6jaB!biiiBal-beM csoj111x noAaTaKa y ny6n111Kau,111jaMa AKaAeMIIIje crpyKOBHIIIX CTYAHja 

Jy>KHa Cp6111ja. 

(nOTniiiC MeHTOpa) 

nonyH>aBa pecpepeHTCKa cny}l{6a 

- noTBPAa 0 IIICnyl-baBal-by CTYAeHTCKIIIX o6ase3a. 

-CTyAeHT _______________________________ 6poj111HAeKca _________ _ 

- nono>KIIIO je IIICnii!Te npeABIIIl)eHe HacTaBHIIIM nnaHoM 111 nporpaMOM npe nonaral-ba 

3aBpWHOr 1-1cn111Ta Ha OCHOBHIIIM/cneU,IIIjalliiiCTIII"'KIIIM/MaCTep. 

Pecf>epeHT 



PETIYiiJIHKA CPiiMJA 
AKA,ll;EMHJA CTPYKOBHHX CTY,[(HJA JYJKHA CPiiHJA 

(ynucamu Ha3U6 odceKa) 
lip. 

___ _ 

_____ ro.u. 

(ynucamu 6poj u oampt ca uoceK.a) 

(ynucamu aopecy OOCeKa) 

(ynucamu men .. .Mejn u cajm ooceKa) 

IIPHJABA TEME 3ABPIDHOr P A,li;A 

CTy�e uT: ________ ____________________________________ 
_ 

Epoj Fm�ei<ca: _ ____________________ _ 

CTy��cKnnporpaM: 
__________________________________ __ ___ 

IlpnjaBMO/Jiaje 3aBpiiiHM p� TIO� HaCJIOBOM: 

M3npe�Me Ta: ___________________________________ __________ __ __  _ 

MeuTop: 
________ 

_ ___________ (nomwc ). 

AaTy M: ________________________ ___ 

Ilpe,n)JO)I(eHa KoMncHja 3a oueuy H on6pauy 3aBpuiHor pana y cacraBy: 

I. 
2. 
3. 

-------------- (npeL(CCL(HHK) 
----------------------------------------- (MeHTOp) 
---------------------- (qnaH) 

HacTaouo-cTpyquo oehe --------------------------------

(ynucaTH nyu uaJHB o.z:.ceKa) 
HMeHyje KOMMCHjy Ja OI.{CHY M O,ll,6pauy 3aBpiiiHOf pa,lla y cacTaBy: 

I. 
2. 
3. 

__________________________________________ (npe�ce�HnK) 
---------------------------- (MeHTOp) 
_________________________________________ (qnaH) 

llpe.z:.ceL(HHK HCB 0LtCCKa: _____________________________ ( nornuc) 

AaryM: ______ ____ ___ __ __ __ __ __ __  _ 
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PEllYiiJIHKA CPiiHJA 

AK�EMHJA CTPYKOBHHX CTY,ll;HJA JY)I(HA CPiiHJA 

(ynucamu 11G3U6 OOCeKa) 
Ep. ___ _ 

_____ rOJl. 

(ynucamu 6poj u damy;w ca odceKa) 

(ynucamu aopecy oocera) 

(ynucamu meR .. -�tejR U cajm OOCeKa) 

3AllHCHHK 

0 llOJIArAihY 3ABPIDHOr MACTEP PA,l(A 

CTy.n;HjcKH nporpa�: ----------------------

CTy,n;eHT: ______ __ ________________ __ __ __ _____ ___ ___ 

Epoj HH,n;eKca: -----------------

.KoMucuja Ja ou;euy u O}J;6pauy 3aspmuor Macrep pa,�J;a: 

1. 

(HMe H npe3HMe npe,n;ce,n;HHKa HCllHTHe KOMMCMje) 

2. 

( nMe 11 npe3HMe MeHTopa) 

3. 

(HMe H npe3HMe LJJiaHa HCllHTHe KOMHCHje) 

1/2 



PETIYEJIHKA CPEHJA 
AKNJ;EMHJA CTPYKOBHHX CTYL(HJA JY�HA CPEHJA 

(ynucamu 11a3ue oiJceKa) 
Ep. ___ _ 

_____ ro.u. 

(ynucamu 6poj U OGm)'.lt Ca OOCeKa) 

(ynucamu aopecy OOCeKa) 

(vnucamu men .. .Me in u cajm ooceKa) 

Ha3HB 
npe,LJ;MeTa 

Ha3HB TeMe 
3asprrmor MacTep pa,LJ;a 

MeHTop : ______________ (nomnc) 

,l(aTyM "qac O.[(p)f{aBaH,a 
ncmna O�eHa HanoMeHa 

1. 
----------------

(nMe H npe3HMe npe,LJ;Ce,LJ;HHKa HCTIHTHe KOMHCHje) 

2. 

(nMe n npe3HMe MeHTopa) 

3. 

(HMe H npe3HMe qJiaHa HCTIHTHe KOMHCHje) 

2/2 



M3JABA 0 A YTOPCTBY PA,[(A 

CTy�eHT: ________ ____ __
__________ ______ ___ 

Ep. IfH�eKca: 

1-hjasJbyjeM �aJe 3ABPWHH CTIEL{HJAJIHCTHqKH PA,[{, no� HacnosoM: 

1. pe3ynTaT concTBeHor pa�a; 

2. �a OBaj 3aBpiiiHH cneQHjaJIHCTHqKH pa� , HH y QeJIHHH, HHTH y �eJIOBHMa, HHCaM 
npHjaBJbHBOfJia Ha ;J.pyrHM BHCOKOUIKOJICKHM ycTaBHOBaMa y 3eMJbH H HHOCTpaHCTBy; 

3. ,n;a HHCaM ITOBpe.a;no/Jia ayTOpCKa rrpasa, HHTH 3JIOYITOTpe6HO/Jia HHTeJieKTyaJIHY CBOjHHY 
�pyrHX JIUQa; 

4. �a CaM pa�H \IHW."belha �pyrHX aYTOpa KOje CaM KOpHCTHO/Jia y OBOM pa�y Ha3HaqHo/Jia UJIH 
QHTHpao/ na; 

5. �a cy CBH pa�oBH H MHUIJbel-ba �pyrHx aYTopa Hase�eHH y crrncKy mnepaType/pecJ>epeHQH KOjH 
cy cacTaBHH �eo osor pa�a; 

6 . .n;a caM csecmHia .a;a je rrnarnjaT Kopniiihefhe Tyijnx pa.n;osa y 6Hno KOM o6nHKY (Kao QHTaTa, 

rrpacppa3a, c IHKa, m6ena, �HjarpaMa, �H3ajHa, rrnaHosa, cj>oTorpacj>Hja, cj>HnMa, MY3HKe, cJ>opMyna, 

se6cajTosa, KO!\mjYTepcKnx rrporpaMa n en.) 6e3 Hasoijefba aYTopa HJIH rrpe,n;cTaBJDafbe Tyijnx 
aYTOPCKHX �eJia KaO MOjHX, Ka)l(fbHBO ITO 3aKOHY (3aKOH 0 ayTOpCKOM H CpO�HHM npaBHMa, 
Cny)l(6eHH rnacHHK Peny6nnKe Cp6nje, 6p. 104/2009, 99/2011, 119/20 12); 

7. �a je eJieKTpOHCKa Bep3Hja 3aBpUIHOr pa�a H�eHTHqHa IIITaMnaHOM npHMepKy; 

8 . .n;a caM csecTaH/a rrocne�HQa yKOJIHKO ce .n;oKa)l(e .n;a je pa.n; rrnarHjaT. 

Y _______ .20 . ro�HHa flOTITHC CTy�eHTa ____ __________________________ __ 



PEllY.IiJIHKA CP.IillJA 

AKA)J;EMHJA CTPYKOBHHX CTY,ll;HJA JY:IKHA CP.IiHJA 

(ynucamu lta3U6 OOCeKa) 
Ep. ___ _ 

_____ ro.n. 

(ynucamu 6poj U Oamy.H Ca 00CeKa) 

(ynucamu aopecy oocer:a) 

(ynucamu mell., MejJI 11 Cajm OOCeKa) 

3AIIHCHHK 

0 ITO.JIArAILY 3ABPillHOr CITEU:HJA.JIHCTHqKor PAM 

CTY��CKHnporpaM: __ ______ __ __________ _ 

CTy�eHT: ________ ____ ______________ ___ 

Epoj HH)J,eKca: 
_____________ __ _ 

KoMucuja 3a ou:euy u o.uopauy 3aopmuor cneo:ujaJiucTn-tKor pa,LJ;a: 

I. 

(HMe H npe3HMe npe�ce�HHKa HCilHTHe KOMHCHje) 

2. 

{HMe H npe3HMe MeHTOpa) 

3. 

(HMe H npe3HMe qJiaHa HCilHTHe KOMHCHje) 

1/2 



PEIIYliJIHKA CPliHJA 

AKA,ZJ;EMHJA CTPYKOBHHX CTY).J;HJA JY)I(HA CPliHJA 

(ynucamu HG3U6 OOCeJ.:.a) 
Ep. ___ _ 

_____ ro,u. 

(ynucamu 6poj u OamyM ca ooceKa) 

------------

(ynucamu aopecy OdCek\1) 

(ynucamu meR .. MejR u cajm ooceKaJ 

Ha3UB 
npe,lJ,MeTa 

Ha3HB TeMe 
3aBpUIHorcneuujanucTuqKorpa,11,a 

MeHmp: _________________ (noTnuc) 

,l(aTyM u qac O.LJ.p)KaBafba 

UCUUTa OueHa HanoMeHa 

1. 

(HMe U npe3HMe npe)J,Ce)J,HHKa UCUUTHe KOMUCUje) 

2. 

(uMe u npe3uMe MeHTopa) 

3. 

(liMe H npe3HMe tiJiaHa HCUHTHe KOMHCHje) 

2/2 



H3JABA 0 AYTOPCTBY PA,[(A 

CTyJJ.eHT: __ _ 

Ep.HHJJ.eKca: ______ __ 

'VhjasJbyjeM JJ.a je 3ABPlliHH MACTEP PA.[(, no)J. HacnosoM: 

I. pe3ynTaT concTBeHor pa,D;a; 

2. ,D;a OBaj 3aBpiiiHH MaCTep pa)J. , HH y U,eJIHHH, HHTH y )J.CJIOBHMa, HHCaM npujaB.JbHBO/Jia Ha 
JJ.PYfHM BHCOKOlllKOJICKHM ycTaBHOBaMa y 3eM.JbH H HHOCTpaHCTBy; 

3. JJ.a HHCaM nospe;mo/na ayTopcKa npasa, HHTH 3noynoTpe6uo/na HHTeneKTyanHy csojuHy 

JJ.pyrux nuu,a; 

4. JJ.a caM paJJ.H MHlll.JbeFDa JJ.pyrux ayTOpa Koje caM KopucTuo/na y OBOM paJJ.y HaJHaquo/na unu 
U,HTHpao/ na; 

5. )J.a cy CBH paJJ.DBH H MHWJhefba JJ.pyrux ayTOpa HaBe)J.eHH y CnHCKY JlHTepaType/pe<)>epeHU,H KOjH 
cy cacTaBHH )leo osor paJJ.a; 

6. JJ.a caM csecTaHia )J.a je nnarujaT Kopuwnefbe Tyljux paJJ.oBa y 6uno KOM o6nuKy (Kao UHTaTa, 

npacppa3a, cnuKa, Ta6ena, JJ.HjarpaMa, JJ.H3ajHa, nnaHoBa, cpoTOrpa<J>uja, <J>unMa, MY3HKe, <J>opMyna, 

se6cajTOsa, KOMnjyrepcKux nporpaMa u en.) 6e3 Hasoljelba ayTopa HJIH npeJJ.CTaB.Jbafbe Tyljux 

ayropCKHX ;':(eJTa KaO MOjHX, Ka)l(fbHBO no 3aKOHY (3aKOH 0 ayTOpCKOM H CpOJJ.HHM npaBHMa, 
Cny)l(6eHH rnacHHK Peny6nuKe Cp6uje, 6p. 104/2009, 99/2011, 119/20 12); 

7. )J.a je eneKTpOHCKa Bep3Hja 3aBpWHOf pa)J.a H)J.CHTHqHa WTaMnaHOM npHMepKy; 

8. JJ.a callA csecTaH/a nocneJJ.uua yKoJIHKO ce JJ.OKa)l(e JJ.a je paJJ. nnarujaT. 

Y _______ .20_. fO.li,HHa TIOTllHC CTy.ll,eHTa __________ ___________
______ _ 



PEllYiiJUIKA CPiilfJA 

AKA,[(EMHJA CTPYKOBHHX CTY�HJA JY)I(HA CPiilfJA 

(ynucamu HQ3U6 OOCeKa) 
.6p. ___ _ 

_____ ro.u. 

(ynucamu 6poj u oamy.11 ca odceKa) 

(ynucamu aopecy oocei\:J) 

(ynucamu mell .. MejJI U cajm OOCeT<a) 

IIPHJABA TEME 3ABPillHOr CIIEIJ;HJAJIHCTHqKor P A,[I;A 

CTy.n:eHT: ____ _ 

:Opoj HH.[{eKca: 
___________ _ 

CTy.n:HjCKH nporpaM: _ 

IIpHjaaHo/na je 3aapumn cneuHjaJIHCTH'IKH pa.n: no.n: HacnoaoM: 

H3 npe.n:MeTa: ________ __________ ________ __ _ _  _ 

MeuTop: ____________ (nomHc). 

,[(aTyM: --------

IIpe.n:JIO)KeHa Ko.\m:cHja 3a oueHy 11 o.n:6paHy 3aapumor cneuHjaJIHCTHqKor pa.n:a y cacmay: 

1. 
2. 

3. 

-------------------- (rrpe)l.Ce)l.HMK) 
------------------------- (MeHTOp) 
_________________ (qnaH) 

HaCTaouo-cTpyquo oelie ------------------

(ynucaTu nyu ua3HB o.n:ceKa) 
HMeHyje KOMHCHjy 3a oueHy H o.n:6paHy 3aapuJHor cneuHjaJIHcmqKor pa.n:a y cacTaay: 

1. 
2. 

3. 

_________________ (npencenHnK) 
------------------------- (MeHTOp) 
______________________ (qnaH) 

llpe�ce�HHK HCB O�ceKa: ______________ (nornHc) 

,[(aTyM: _____________ ___ _ 
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PEllYliJIU:KA CPliHJA 
AK.A,[(EMU:JA CTPYKOBHU:X CTY,L(U:JA JYJKHA CPliU:JA 

(ynucamu HQ3U6 OOce-,.:a) 
lip. ___ _ 

_____ ro.u. 

(ynucamu 6poj u dam;�H ca odceKa) 

(ynucamu aopecy OOCeKa) 

(ynucamu me11 .. J.tejJ! u cajm ooceKaJ 

IIPHJABA TEME 3ABPIDHOr MACTEP PA,[(A 

CTy�eHT: ____________________________________________ _ 

Epoj HH�eKca: _______ _______________ __ 

CTy��CKHnporpaM: ___ __ _______________________________ 
___ 

IlpHjaBHO/Jia je 3aBplllHH MaCTep pa.[( 00.[( HaCJIOBOM: 

H3npe.nMeTa: ________________________________________________ __ _ 

MenTop: _____________ (nom11c). 

�aTyM: ________________________ ___ 

Ilpe.nno:>KeHa KoMHCHja 3a oueHy 11 o.n6paHy 3aBpli1Hor Macrep pa.na y cacraBy: 

1. 
2. 

3. 

------------------------------------------ (npe.[(CC.[(HHK) 
------------------------------------------ (MCHTOp) 

______________________________________ (qnaH) 

HacTaouo-cTpyquo Behe 
(ynHCaTH nyu Ha3HB O.[(CeKa) 

HMCHyje KOMHCHjy 3a OUCHY H 0�6paHy 3aBpll1HOf MaCTep p�a y cacTasy: 

I. 

2. 
3. 

__________________________________________ (npe�ce�HHK) 
---------------------------- (MeHTOp) 
___________________ (qnaH) 

IIpe.nce.nunK HCB O.nceKa: ________________ (nom11c) 

�aTyM: ____________ _______________ __ 

I I I 


