
ПРАВИЛНИК О  

НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРИЈАВЕ, ИЗРАДЕ И ОДБРАНЕ  

ЗАВРШНОГ РАДА НА ОСНОВНИМ И МАСТЕР СТРУКОВНИМ 

СТУДИЈАМА 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се начин и поступак пријаве и одбране завршног рада у 

складу са Статутом Школе и стандардима КАПК-а. 

Члан 2. 

Студент уписан на основне (ОСС) и мастер (МСС) струковне студије пријављује и 

брани завршни рад на начин и по поступку прописаним овим Правилником, у складу 

са садржајем студијског програма на који је уписан. 

 

2. ЗАВРШНИ РАД НА ОСНОВНИМ И МАСТЕР СТУДИЈАМА 

 

Члан 3. 

Основне и мастер струковне студије завршавају се одбраном Завршног рада. Завршни 

рад је самосталан рад студента у коме се обједињују, проширују и заокружују поставке 

које су биле предмет пројектних задатака рађених у току студија. 

Број ЕСПБ којима се исказује Завршни рад, односно завршни део студијског програма 

улазе у укупан број бодова потребних за завршетак основних и мастер струковних 

студија студијског програма који се реализује у Школи. 

У Наставном плану и програму студијских програма у Школи који су акредитовани од  

шк. 2022/23. године студент је у обавези да положи Предмет завршног рада и Завршни 

рад на основним струковним студијама, односно Мастер рад на мастер струковним 

студијама који носе одговарајући број ЕСПБ сходно сваком студијском програму (у 

даљем тексту: Завршни/Мастер рад.  

Активна настава на Предмету завршни рад обухвата предиспитне обавезе: похађање 

наставе и активност у току израде Нацрта (пројекта), и израда и одбрана Нацрта. Обе 

предиспитне обавезе обухватају по 50 поена и на основним и мастер струковним 

студијама. Предмет завршни рад представља упознање студента са методологијом 

истраживања у области која је била предмет његових студија (област спорта, 

менаџмента, медицинске рехабилитације и физиотерапије, здравствене неге) а циљ 

овог предмета је упознавање са методолошким приступима и стандардима израде 

Нацрта и Завршног, односно Мастер рада.  

Завршни, односно Мастер рад  обухвата начин и поступке израде и одбране Завршног 

рада на основним, односно Мастер рада на мастер струковним студијама који су 

обухваћени овим Правилником и Упутством.  

Стручно-истраживачки рад (СТИР) је предмет основних струковних студија у складу 

са студијским програмом и носи одговарајући број поена. 

Примењени-истраживачки рад (ПИР) je предмет мастер струковних студија у складу 

са студијским програмом и носи одговарајући број поена. 



Члан 4. 

Завршни (мастер) рад је резултат самосталног научног рада студента, којим се 

систематизују постојећа стручна знања и даје допринос новим сазнањима. 

Члан 5. 

Студент може пријавити тему завршног рада на почетку 6. семестра  на основним 

струковним студијама, осносно 3. семестра на мастер струковним студијама на 

Предмету завршни рад. Тему Завршног, односно Мастер рада студент бира са списка 

који је формиран за сваку школску годину или у договору са наставником уколико се 

определио за неки од радних наслова. 

 

3. ПРИЈАВА И ОДБРАНА ЗАВРШНОГ (МАСТЕР) РАДА  

 

Члан 6. 

Право на пријаву Завршног, односно Мастер рада има кандидат који је завршио 

основне или мастер струковне студије у овој Школи, односно студент који је испунио 

све своје предиспитне обавезе и положио све испите предвиђене акредитованим 

наставним планом и програмом датог студијског програма. 

Студент може најраније у јунском року да положи и одбрани Предмет завршног рада 

и Завршни, односно Мастер рад. 

Члан 7. 

Студент може пријавити тему завршног рада, у договору са предметним наставником 

(ментором) из чије области је предложена тема.  

На основним струковним студијама, студент бира тему која припада типу стручно-

апликативних или стручних предмета. 

На мастер струковним студијама, студент бира тему која припада типу стручно-

апликативних и стручних предмета 

Пријаву са Нацртом рада студент подноси Наставно-стручном већу преко Комисије за 

завршне и мастер радове.  

Пријава садржи: наслов теме завршног рада, образложење теме у виду нацрта 

(проблем који ће се истраживати, метод рада и литературу, односно другу грађу која 

ће се користити у раду, од 8 до 10 страница куцаног текста за завршни рад на ОСС, док 

на МСС од 13 до 15 страница), као и име наставника који се предлаже за ментора. 

Члан 8. 

Наставно-стручно веће именује, сваке школске године, Комисију за завршне радове 

која након увида у подобност теме и кандидата именује поткомисију- Комисија за 

преглед, оцену и одбрану завршног/мастер рада.  

Комисија је у обавези да поднесе извештај о свим пристиглим захтевима са Нацртом 

Већу у року од 15 дана од дана пријема решења истих. 

Члан 9. 

На основу извештаја Комисије за завршне и мастер радове, НСВ доноси одлуку којом 

се одобрава тема Завршног, однсоно Мастер рада, и потврђује и именује (други) 

ментора и предложене чланове Комисије за преглед, оцену и одбрану завршног/мастер 

рада за сваки захтев појединачно. 

Завршни, односно Мастер рад се брани пред Комисијом из става 1. овог члана  коју 



чине ментор, који је уједно и председник Комисије, и још један члан на основним, 

односно два члана на мастер струковним студијама.  

На Завршном, односно Мастер раду, ментор и један члан су наставници из 

ужестручних предмета на којима се обрађује област повезана са темом рада. Трећи 

члан Комисије може бити и спољни члан - представник привреде - здравствене 

установе или спорстке организације.  

Члан 10. 

Завршни, односно Мастер рад се предаје Комисији за преглед, оцену и одбрану 

завршног/мастер рада, преко Студентске службе. Комисија из члана 9. овог 

Правилника одобрава одбрану урађеног Завршног/Мастер рада, или враћа рад на 

дораду студенту који је дужан да примедбе чланова Комисије усвоји и отклони.  

Одобрена верзија Завршног, однсоно Мастер рада се по једном (1) примерку доставља 

Библиотеци, сваком члану Комисије и Архиви. 

Члан 11. 

Студент предаје Завршни, односно Мастер рад Комисији за преглед, оцену и одбрану 

рада, у четири на оснивним, односно пет примерака на мастер студијама преко 

Службе за студентска питања.  

Комисија прегледа рад и када констатује да је у целости састављен према 

Правилнику и Упутству, упућује Студентској служби да се закаже одбрана 

Завршног, однсоно Мастер рада.  

Завршни испит се заказује када студент положи последњи испит предвиђен 

Наставним планом и програмом датог студијског програма. 

Члан 12. 

Одбрана Завршног, однсоно Мастер рада је јавна.  

Датум, време и место јавне одбране Завршног, однсоно Мастер рада, име студента и 

назив рада, и чланови Комисије објављују се на огласној табли Школе најкасније три 

дана пре дана за који је заказана одбрана. 

Члан 13. 

На јавној одбрани, студент излаже кратак садржај рада и одговара на питања чланова 

Комисије у вези са радом. Председник Комисије закључује одбрану.  

По закључивању јавне одбране, Комисија се повлачи ради већања и гласања.  

Одлука Комисије саопштава се по завршеном гласању. 

Члан 14. 

Оцена Завршног испита  формира се на основу оцене:  

А) Нацрта завршног рада 20% (до 20 поена),  

Б) Завршног рада 50% (до 50 поена), и  

В) Усмене презентације рада и одговора на питања Комисије 30% (до 30 поена).  

На студијским програмима акредитованим од шк. 2022/23. године, оцена Завршног, 

односно Мастер рада обухвата две активности: израда Завршног, односно Мастер 

рада и одбрана Завршног, односно Мастер рада. За сваку активност студенту се 

додељују бодови до максималних 50 поена.   

За успешно положен испит, у зависности од укупног броја освојених поена, студент 

може да добије једну од следећих оцена: 91 до 100 поена – оцена 10 (десет), 81 до 90 



поена –   оцена 9 (девет), 71 до 80 поена –   оцена 8 (осам), 61 до 70 поена –   оцена 7 

(седам), 51 до 60 поена –   оцена 6 (шест). 

Члан 15. 

Завршетком студија, ускладу са одредбама Закона, Статута, Правилника о студирању 

и овог Правилника, студент стиче одговарајуће стручно звање и право на диплому о 

завршеном високом образовању и додатак дипломе.  

Уз Диплому студент добија Додатак дипломи у којем се налазе подаци о положеним 

испитима и успеху у другим значајним активностима које је студент обавио током 

студија.  

Дипломе се уручују на свечаности поводом Дана Школе, или раније на лични захтев 

студента.  

До издавања дипломе, студенту се издаје уверење о положеном завршном испиту и 

стеченом стручном звању у складу са Законом и Статутом које може добити првог 

радног дана после одбрањеног и положеног завршног испита.  

Члан 16. 

Студент уписан на основне и мастер струковне студије има право да одбрани Завршни, 

односно Мастер рад најкасније за две године од уписа на последњу годину основних, 

односно мастер студија.   

Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом и студент који има статус 

категорисаног врхунског спортисте задржава право завршетка студија и одбране 

Завршног, однсоно Мастер рада до истека рока који се, према Закону, одређује у 

троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма на 

основним и мастер струковним студијама. 

У случају да студент не приступи одбрани Завршног, однсоно Мастер рада у 

наведеном року, има право да на лични захтев, уз образложење, тражи додатно 

продужење рока за одбрану Завршног, однсоно Мастер рада од годину дана. 

Члан 17. 

Одбраном Завршног рада студент стиче звање: Струковни тренер у спорту / Струковни 

тренер у рекреацији, Струковни менаџер, Струковни физиотерапеут  и Струковна 

медицинска сестра,. 

Одбраном Мастер рада студент стиче звање: Струковни мастер медицинска сестра. 

Називи звања усклађени су са Правилником о листи стручних, академских и научних 

назива Р. Србије. 

Члан 18. 

Служба за студентска питања води евиденцију пријављених и одбрањених Завршних 

и Мастер радова у Школи. 

Члан 19. 

Саставни део Правилника је Упутство за писање Завршног, односно Мастер рада, 

формулари (пријава и обрасци) за пријављивање теме и Нацрта рада, израде и одбране 

Завршног или Мастер рада. 

 



УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ  

НАЦРТА И ЗАВРШНОГ И МАСТЕР РАДА  

 

УВОД 

Студијским програмом Школе, предвиђена је обавеза студента да после положених 

свих испита предвиђених Наставним планом и програмом на који је уписан, положи и 

завршни испит.  

Израда Завршног и Мастер рада је процес који укључује већи број активности. Неке 

од тих активности су изразито стручне природе, а неке имају одређено 

административно и документационо значење. 

Полагању завршног испита претходи израда и оцена завршног рада од стране ментора 

и чланова комисије. Процедура полагања завршног испита састоји се из: сажете и 

кратке презентације Завршног и Mастер рада, коментарисању и постављању питања 

чланова комисије о појединим аспектима рада и његове презентације и одговора 

кандидата на постављена питања. 

Завршни рад је самосталан рад кандидата у којем долази до изражаја стечени ниво 

познавања стручно-научних дисциплина из области спорта, менаџмента, 

физиотерапије и здравствене неге, а посебно из проблематике предмета из којег је тема 

изабрана и који припада типу стручних и стручно-апликативних (ОСС и МСС) 

предмета. Садржајем и квалитетом излагања, завршни рад показује оспособљеност 

студента за писану стручну комуникацију, јасно саопштавање идеја, прецизно 

изношење аргумената, доследно коришћење стручне терминологије и литературе.   

Усмени део (одбрана) завршног испита, кроз начин презентације рада и одговарање на 

питања чланова комисије, показује у ком степену је студент овладао вештинама 

усмене комуникације, употребом техничких средстава као подршке у изношењу идеја 

и података, и на ком нивоу је његова општа и стручна култура.  

 

Циљеви завршног рада су да се студенти оспособе за: 

 самостално истраживање, прикупљање, обраду, синтетизовање у логичком следу, 

и презентовање прикупљање материје из релевантне области;  

 самостални студијски рад (стручно-истраживачки и примењено-истраживачки 

рад) и употребу стручне, домаће и стране, и друге литературе, коректно цитирање 

извора и схвате значај правилног презентовања тих извора;  

 изучавање материје из паралелних извора, теоријских и практичних; 

 развијање способности размишљања, мисаоног вредновања, закључивања, 

предлагања иновативних решења и опција и захтева које она пред њих поставља 

као будуће експерте;  

 увежбавање сопственог стила писменог реферисања и усмене интерпретације; 

 интелектуалнe и практичнe компетенцијe за конципирање и писање стручног рада; 

 кључнa и стручнa  знањa о спорту, менаџменту у спорту, физиотерапији и 

здравственој нези и динамици организационих облика у овим областима;  

 конструктиван и синтетички однос према збивањима у спортским, пословним и 

здравственим организацијама, способност креативног решавања проблемских 



ситуација до којих долазе у индивидуалном и тимском раду у спортским, 

пословним или здравственим организацијама. 

 

Очекивани исходи су:  

 да је студент након полагања завршног испита способан да самостално води 

сопствене истраживачке пројекте, као и својих сарадника током каснијег 

професионалног ангажовања, на начин како се то поставља као минимални 

стандард у оквиру струковног и академског образовања и оних стандарда 

квалитета који су прописани процедуром Школе; 

 у компетентном планирању, програмирању и реализацији методологије 

истраживачког рада, познавању структуре организовања, и реализације 

стандарда који морају бити задовољени у изради завршног рада; 

 у формирању њиховог стручног профила, синтетичком апликативном знању о 

имплементацији научних знања из граничних области спорта, менаџмента, 

физиотерапије и здравствене неге; 

 успостављању компатибилности између циља рада и оцени квалитета израде 

истог, вештини систематског праћења, бележења, анализирања и вредновања 

сопственог рада, развијању технике самоевалуације и преношењу тих вештина 

на спортисте;  

 способности апликације информационо-комуникационих технологија у 

процесима планирања, организовања, контроли и вођењу спортских, пословних 

и здравствених активости и процедура. 

 

Општи садржаји 

Завршни рад је стручно-истраживачки рад (СТИР) на оснивним струковним студијама, 

односно примењено-истраживачки рад (ПИР) студента на мастер струковним 

студијама. Израдом ова два студијска рада, студент се он упознаје са методологијом 

истраживања специјалистичког подручја које је самостално или у сарадњи са 

ментором изабрао као предмет свог будућег истраживања у складу са темом за коју се 

определио. Након што је студент изабрао тему, предмет из којега ће обављати 

истраживање и предметног наставника (ментора), он приступа изради Нацрта 

(пројекта) у складу са Упутством за писање завршног и мастер рада, које му је 

доступно у електронској форми путем сајта Школе. Када је Нацрт готов и одобрен од 

стране ментора, студент подноси молбу НСВ преко Комисије за завршне радове да му 

се одобри тема и Нацрт. Студент може формулар да преузме са сајта Школе. Комисија 

најкасније у року од 15 дана решава молбу, прегледа Нацрт рада, евентуално ставља 

примедбе, и враћа га на дораду уколико не задовољава прописане стандарде. Када је 

Нацрт у довољно квалитетној форми која обезбеђује даљи рад на Завршном или 

Мастер раду, формира Комисију која ће привести крају активности везане за оцену 

писменог дела завршног рада а затим и приступити оцени усмене оспособљености 

кандидата за одбрану Завршног/Мастер рада у поступку који је одређен Правилником.  

На основним и мастер студијама, студент да би остварио бодове на Предмету завршни 

рад, у обавези је да, поред присуствовања и активности на настави (где остварује 



максимално до 50 поена), изради и преда Нацрт (пројекат) који мора да буде прихваћен 

и да исти одбрани (где остварује максимално 50 поена). Прихватање Нацрта од стране 

ментора и одбрана истог је предуслов за израду и одбрану Завршног/Мастер рада. 

Студенти мастер студија могу да пријаве и бране Нацрт рада (ПИР) најраније у јунском 

испитном року, а у јулском испитном року да бране Мастер рад. 

Студент припрема Завршни рад у форми која је прописана Упутством о писању 

завршног рада, и садржи следеће елементе: Садржај рада, Увод, Теоријски део, 

Методологија рада (методе истраживања), Резултати и дискусија, Импликације рада, 

Предлог мера, Закључак, и Литература. 

 

Методе извођења 

Студент може у изради Завршног/Мастер рада да користи различите методе 

истраживања: библиографско-спекулативни метод, посматрање, испитивање, социо-

метријско анкетирање, технике скалирања, оперативне методе прикупљања података 

(студија случаја, анализа садржаја и биографски метод) и остале научне методе које су 

тесно повезане са природом проблема којом се рад бави. 

Студентима се на почетку 6. на ОСС (по старо Наставном плану и програму) доставља 

на увид листа тема завршних радова из стручних и стручно-апликативних предмета. 

Током тог семестра обављају се консултације са предметним наставницима, пружа 

помоћ око прикупљања литературе и друге истраживачке грађе, и предаје се Нацрт 

рада. Студенти имају могућност избора теме, пријаву молбе и подношење нацрта 

током 6. семестра, а током наредног семестра да раде на изради свог Завршног рада. 

Једини услов који се студентима поставља је тај да не могу приступити усменој 

одбрани Завршног рада док не положе све испите предвиђене Наставним планом и 

програмом Школе, и не предају молбу, нацрт и примерке завршног рада на начин и у 

оквиру рокова који су прописани Правилником за пријављивање, израду и одбрану 

завршног рада на основним и мастер струковним студијама. 

На студијским програмима који су акредитовани од шк. 2022/23. године, студенти  

имају у завршној години студија Предмет завршни рад где се на почетку 6. семестра 

на основним, односно 4. семестра на мастер студијама упознају са могућим темама 

Завршних/Мастер радова из стручних и стручно-апликативних предмета. На том 

предмету, студент се оспособљава да изради Нацрт (СТИР/ПИР) и Завршни или 

Мастер рад и да покаже компетентност овладавања методологијом истраживања 

(научно посматрање, научни експеримент, научно испитивање, метод анализе 

садржаја и метод студије случаја), израде свог завршног рада исказаног у форми 

истраживачког рада или прегледног рада, или приказа случаја/ева из области спорта, 

менаџмента, медицинске рехабилитације и физиотерапије, и здравствене неге, анализе 

и синтезе прикупљених информација и извођење закључних разматрања о 

истраживаној проблематици. 

 

 

ОПИС ЗАВРШНОГ И МАСТЕР РАДА  

Израда и одбрана Завршног и Мастер рада представља завршни корак у школовању 

на основним струковним студијама (ОСС) и мастер струковним студијама (МСС). 



Одбраном Завршног и Мастер рада студент, практично, испуњава последњу обавезу у 

свом школовању предвиђеним Наставним планом и програмом на датом студијскоом 

програму.  

На ОСС студент пише свој Завршни рад, док студент на МСС пише Мастер рад.  

У наставку текста следе упутства, правила и препоруке које се односе на Завршни 

и Мастер рад. 

Избор и припрема Завршног и Мастер рада прецизно су дефинисани Правлиником за 

пријављивање, израду и одбрану завршног рада на оснивним и мастер 

струковним студијама, и нормативним актима Школе (Статутом) и морају се 

реализовати по утврђеној процедури. Упутство има за циљ да студентима завршне 

године омогући што лакшу припрему свог Завршног (мастер) рада и да их заштити од 

евентуалних недоумица, непотпуних информација и губитка времена. 

Сви студенти који су уписали трећу годину на основним, односно другу годину на 

мастер студијама упознају се са предложеним тематским подручјима и опредељују се 

у складу са својим интересовањима, способностима, и афинитетима испољеним у току 

студија. Избором тематске области, студент се опредељује и за потенцијалног ментора 

– наставника стручно-апликативног предмета који ће му пружати подршку у току рада. 

Када изабере тематску област или одређену тему, студент треба да разговара са 

потенцијалним ментором и саслуша његово мишљење и сугестије. Ако постигну 

сагласност око формулације теме, сарадња студента и ментора се наставља.   

Уколико се студент самостално не определи за неко тематско подручје и/или не 

успостави контакт са ментором, руководилац студијског програма или помоћник 

директора за наставу у обавези је да пружи потребну помоћ и подршку студенту. 

Заједничка обавеза свих предметних наставника са листе ментора је да сваки студент 

до почетка 6. семестра поднесе захтев за одобрење теме за Завршни или Мастер рад.  

Избор теме Завршног или Мастер рада је прилика да студенти уоче у чему је улога 

СТИР, односно ПИР у формирању њиховог стручног профила и да упознају стандарде 

које морају да задовоље у процесу израде завршног рада. Уз то, јасније се дефинише 

улога ментора, успоставља се сагласност о циљевима комуникације између ментора и 

студента, и утврђују се стандарди за оцену квалитета те комуникације. У садржинском 

погледу тема треба да се односи на неко од кључних питања оног сегмента праксе коју 

систематски обрађује предмет у оквиру којег је студент одлучио да реализује свој 

Завршни или Мастер рад.  

Процес израде Завршног, односно Мастер рада започиње од избора теме, преко 

консултација са ментором, прикупљање литературе, писање, до коначне одбране, 

обавезно садржи следеће кораке: 

1. Избор и пријава теме,  

2. Израда Нацрта (пројекта) рада, 

3. Подношење Захтева за одобрење теме и Нацрта рада (одобреног од стране 

ментора) Комисији за завршне радове,  

4. Одлука Комисије – (не)одобравање (уз евентуалне корекције) Захтева за 

одобрење теме и Нацрта рада уз потврђење ментора и именовање осталих чланова 

Комисије, 

5. Одбрана Нацрта рада пред Комисијом за преглед, оцену и одбрану рада (за 



студенте на ОСС и МСС акредитовани од 2022/23), 

6. Писање и техничко обликовање Завршног или Мастер рада, 

7. Консултација са ментором и члановима Комисије и њиховим одобрењем, 

8. Предаја Завршног или Мастер рада Служби за студентска питања и 

пријављивање истог,  

9. Заказивање термина одбране од стране Комисије и Студентске службе, и 

10. Јавна одбрана Завршног, односно Мастер рада пред Комисијом. 

 

1. ИЗБОР И ПРИЈАВА ТЕМЕ ЗАВРШНОГ И МАСТЕР РАДА 

Сви наставници на одређеном студијском програму, а у првом реду руководиоци 

студијских програма и наставници стручних и стручно-апликативних предмета, су 

обавезни да студентима предоче тематске (програмска, проблемска) области у оквиру 

којих могу изабрати или формулисати тему за Завршни или Мастер рад. 

Оријентационе листе тематских подручја треба да дају наставници чији предмете су 

студенти слушали на све три године на ОСС, односно на две године нa МСС. 

Предложена тематска подручја треба да су високо релевантна за струковни профил 

свршених студената и да омогућавају рекапитулацију, а пре свега проширивање и 

продубљивање знања, вештина и компетенција стечених у току студија.  

Тема Завршног или Мастер рада се, по правилу, бира из списка већ одобрених наслова 

од стране предметних наставника, и налазе се код руководилаца студијских 

програма. Студенти могу да реализују само тему која се односи на програм њиховог 

студијског програма, и то пре свега из ужестручних (стручних и стручно-

апликативних) предмета.  

Теме Завршних и Мастер радова, по правилу, не могу бити из општих и изборних 

предмета (који не припадају типу стручних предмета).  

Наслов рада треба јасно и непосредно да указује на садржај, предмет или проблем 

којим се рад бави. Што се студент пре одлучи за израду Завршног, односно Мастер 

рада, себи омогућава већи избор тема, али и могућност да раније одбрани свој завршни 

рад. У изузетним случајевима, када студент инсистира на реализацији неке важне теме 

која се не налази на списку раније усвојених, неопходно је да се најпре о томе 

консултује са својим потенцијалним ментором (наставником који предаје област на 

коју се тема односу).  

 

2. ИЗРАДА НАЦРТА РАДА 

Нацрт рада (условно: Пројекат рада) је писани документ у којем је студент обавезан 

да на концизан и прегледан начин, а према стандардној форми описаној у наставку 

овог одељка, јасно прикаже идеју свог рада и план његове реализације. Израда ваљаног 

Нацрта рада је пресудна за његов коначан исход, будући да се Нацртом детаљно 

дефинише актуелни проблем, износе знања и резултати до којих се дошло у 

досадашњим истраживањима тог проблема, предвиђају конкретне методе, технике и 

инструменти који ће бити коришћени приликом реализације Завршног, односно 

Мастер рада. Нацрт рада има функцију пројекта стручно- истраживачког (СТИР) 

на основним струковним студијама, односно примењено-истраживачког рада 

(ПИР) студента на мастер струковним студијама. Овај пројекат представља 



оригинални рад студента у којем су изложене и образложене главне одлуке о 

будућем истраживању, односно о раду на обради изабране теме. Он треба да је  

написан сажето, јасно и прегледно како би се уочиле битне информације и разумели 

ставови и мишљења дата у Нацрту.  

Студент може да приступи изради Нацрта рада тек када руководилац студијског 

програма или предметни наставник у својој бази података евидентира предложени 

наслов. Дужност ментора је да у року од петнаест дана прегледа Нацрт, и уколико је 

потребно, студенту предложи одговарајуће измене и побољшања Нацрта. 

Студент који је добио сагласност ментора, предаје Нацрт рада (на чијој насловној 

страни је ментор својеручним потписом потврдио да је сагласан и да одобрава тему и 

Нацрт рада) Служби за студентска питања уз правилно попуњен формулар - Захтев за 

одобрење теме и нацрта рада. Овај Захтев студент добија од Службе за студентска 

питања или преузима са сајта Школе (Слика 1). У овом формулару, између осталог, се 

налазе и рубрике за: сагласност ментора коју потврђује својим потписом (којег бира 

кандидат у складу са изабраном темом Завршног рада), референт Службе за студентска 

питања који потврђује испуњеност услова. 

 

Обавезни делови Нацрта рада су: 

1. Насловна страна са прецизно дефинисаним насловом, именом и презименом 

ментора и кандидата, 

2. Садржај, 

3. Увод, 

4. Предмет рада, 

5. Теоријски оквир рада, 

6. Циљеви рада, 

7. Методологија рада, 

8. Композиција (структура) рада, 

9. Литература (коришћени према АПА страндардима). 

 

Нацрт рада треба да буде написан од 8 до 10 куцаних страна на ОСС,  односно од 

13 до 15 страница на МСС. Он се не коричи, већ се повезује обичном спиралом. 

Приликом писања Нацрта, Завршног и Мастер рада никако се не сме користити прво 

лице једнине или множине, већ искључиво треће лице једнине. Нацрт (као и коначна 

верзија) Завршног и Мастер рада се обавезно пишу ћирилицом, на рачунару, уз 

употребу фонта Times New Roman, Arial или Calibri. За писање основног текста се у 

Нацрту искључиво користи величина фонта 12 (Paragraph- Line spacing 1,5 lines), а 

за писање главних наслова и поднаслова могу се користити већи фонтови (највише 14), 

као и болдирана слова (у зависности од стила аутора и дизајна стране). 

  

2.1. Насловна страна Нацрта рада 

Свака научна и образовна институција дефинише захтеве графичког дизајнирања 

насловне стране, односно распоред појединих елемената на страни, као и величину и 

тип слова којима се они исписују. Школа од студената захтева модел приказан на 

слици 1. за основне и слици 2. за мастер струковне студије који се поклапа са 



стандардима већине високошколских установа у Р. Србији. 

 

                               
Слика 1:  Изглед корице за Нацрта рада на ОСС 

 

 

 
Слика 2. Изглед корице за Нацрт рада на МСС 

 

               

2.2. Шта је и како се дефинише предмет и циљ рада 

Наслов рада треба да у први план истакне кључне појмове који јасно указују на 

суштину рада. Формулација наслова треба да је релативно кратка и јасна, и да 

директно упућује читаоца на битне аспекте предмета рада. Уопштене и недовољно 

одређене формулације наслова нису добре, јер не сугеришу чиме се рад бави.  

Први део Нацрта рада садржи: Предмет рада (Увод, Уводна разматрања) и Циљеве 

рада. Њима се потенцијални читаоци уводе у проблематику којом се рад бави и 
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дефинише основна идеја којом се студент руководи током његове реализације. 

 

Предмет истраживања треба да има висок степен релевантности за стручни приступ 

проблематици и, посебно, проблематици наставне области у оквиру које треба да буде 

обрађен. Бављење тим предметом треба да омогући студенту да примени и испољи 

током студија стечена знања и компетенције, а истовремено да му омогући да та знања 

продуби и употпуни, да стекне шири увид у природу проблема којим се бави и 

стратегије њиховог решавања. Није довољно само на уопштен начин констатовати шта 

је предмет истраживања, потребно је анализирати предмет истраживања, треба 

показати које су његове главне компоненте, која су то основна питања на која рад треба 

да одговори и који су то проблеми у оквиру тог предмета са којим се стручњаци у 

пракси суочавају. Потребно је, дакле, спецификовати главне елементе у оквиру 

изабране теме, рашчланити тему на питања или проблеме којим рад треба да се бави 

да би предмет истраживања био целовито обрађен. 

Предмет истраживања могу бити различите појаве и проблеми у спорту и у вези 

са спортом, менаџментом, менаџментом у спорту, медицинском рехабилитацијом 

и физиотерапијом, и здравственом негом, а о којим се подаци могу наћи у разним 

публикацијама, документима и другим материјалима као што су нпр. књиге, 

часописи, стручне публикације, правилници, релевантна документа са интернета и сл. 

У том случају је истраживачки поступак трагања за релевантним материјалима, 

евидентирање тих материјала, и одабир или узорковање материјала који ће бити 

предмет даљег истраживања. Те материјале треба проучити у складу са постављеним 

циљевима и/или задацима истраживања. Анализа садржаја је општи назив за 

различите аналитичке поступке који се користе у таквим истраживањима.  

Предмет истраживања могу бити све врсте активности и збивања у спорту и око 

спорта, у физиотерапији и здравственој нези. Подаци о појавама које су предмет 

истраживања, сам истраживач мора их, користећи одређене поступке прво уочити и 

регистровати, а затим, и систематизовати и анализирати. У том случају, за уочавање и 

регистровање података истраживач користи тзв. емпиријске поступке као што су 

посматрање, разговор, упитник, тестови информисаности, скале ставова, 

вредносних преференција у подручју истраживања.  

Проблем рада мора да буде експлицитно и јасно дефинисан, без трошења сувишних 

реченица, поготово без некритичног преписивања из уџбеника и стручне литературе. 

Овај део Нацрта рада не би требало да заузме више од пола стране. Ево примера из 

Нацрта рада који се бави гојазношћу одраслих особа: 

''Предмет овог рада је један од највећих проблема савременог човека – 

гојазност. Она најчешће настаје као последица неправилне исхране, али и услед 

недовољног кретања. Због тога је предметом овог рада обухваћен и један 

специфичан модел аеробног вежбања који се хипотетски базира на 

ангажовању масти као основног енергетског горива за рад испитаника, па се 

отуда сматра средством којим се може утицати на смањење гојазности...''   

Осим концизног дефинисања предмета, односно проблема рада, добро је осврнути се 

и на циљеве његове реализације. На пример: 

''Циљ овог рада је да се валоризују могућности једног специфичног модела 



аеробног вежбања усмереног на редукцију вишка поткожног масног ткива, код 

гојазних особа, односно да се квантификују ефекти специфичног рекреативног 

модела примењеног у раду са особама које имају вишак адипозног ткива''. 

Наравно, предмет и циљеве рада треба даље разрадити. 

 

Циљеви истраживања додатно прецизирају предмет рада, јер се односе на резултате 

до којих истраживање треба да дође. Вредност и значај циљева је оно што оправдава 

цео рад. Циљеви треба јасно да покажу у чему је стручни значај рада, како у 

концептуално-сазнајном, тако и у стратешко-практичном смислу.  

Циљеви треба да буду што прецизније постављени, није довољно ако се каже да је циљ 

да се истражи или проучи постављени проблем, или нешто друго што је такође 

уопштено, недовољно одређено. Циљеви дају смисао целом раду, они показују која 

очекивања треба везати за обраду постављене теме, како у погледу проширења 

постојећих сазнања, тако и погледу унапређења праксе у спорту, менаџмену, 

рехабилитацији и здравственој нези. 

2.3. Објашњење метода рада 

Истраживачки поступак је скуп метода и техника које ће се користи у раду, којим ће 

студент доћи до потребних података, систематизовати, анализирати и обрадити 

сакупљене податке. Истраживачки поступак је тесно повезан са природом предмета 

којим се рад бави и карактером постављених циљева. Овај обавезни део Нацрта рада 

предвиђа опис поступака (методологија, примењене методе и начини рада) којим се 

студент користи током реализацији своје теме. Већина студената опредељује се за тзв. 

теоријске радове у којима се као основни користи библиографски метод. У таквим 

радовима студенти обрађују поједине писане и електронске изворе и о задатој теми 

пишу на основу актуелних теоријских ставова, уџбеничких саопштења и научно 

стручни радова. Они други одлучују се за истраживања у којима самостално 

прикупљају емпиријску грађу „на терену“ (било кроз анкете/упитнике или једноставна 

мерења). У зависности од тога да ли се студент користи библиографским или 

емпиријско-експерименталним приступом, његове методе рада морају бити 

специфичне и као такве прецизно описане у његовом Нацрту рада. 

 

2.3.1. Радови библиографског карактера 

Уколико се Завршни рад реализује као тзв. прегледни рад, онда је у делу насловљеном 

као Методологија рада неопходно назначити да библиографски метод представља 

основу рада. Студент мора да изврши класификацију библиографских (и 

електронских) извора које користи. На пример: 1. варијанта: примарни, секундарни и 

терцијарни извори; 2. варијанта: уџбеници, научни и стручни часописи, билтени и др.; 

3. или нека оригинална класификација извора. 

 

2.3.2. Радови емпиријско-експерименталног карактера 

На мастер студијама обавезно је да Мастер рад буде заснован на емпиријском 

истраживању.   

Када се Завршни, односно Мастер рад реализује у форми емпиријског истраживања, 



онда је у делу насловљеном као Методологија рада неопходно приказати 

истраживачке поступке који ће бити примењени. Она обухвата: технике и 

инструменате за прикупљање података, затим узорак испитаника на којем ће 

истраживање бити реализовано и на крају треба навести статистичке процедуре 

помоћу којих ће бити обрађени прикупљени подаци.  

Студент током израде СТИР, односно ПИР треба да покаже компетентност из области: 

овладавања методологијом истраживања (научно посматрање, научни експеримент, 

научно испитивање, метод анализе садржаја и метод студије случаја); израде свог 

завршног рада исказаног у форми истраживачког рада или прегледног рада, или 

приказа случаја-ева (пацијената и других корисника услуга) из области медицинске 

рехабилитације и физиотерапије, медицине и здравствене неге); анализе и синтезе 

прикупљених информација из медицинске документације и/или самосталном 

евалуацијом, као и извођење закључних разматрања о истраживаној проблематици.    

Према томе, структура трећег дела Нацрта рада, који се реализује нпр. применом 

емпиријско-експерименталне методе, требало би да изгледа овако: 

     

3. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА 

        3.1. Метод рада 

       3.2. Технике и инструменти истраживања 

        3.3. Узорак испитаника 

        3.4. Ток и поступци истраживања 

        3.5. Статистичка обрада података. 

У одељку 3.1. излаже се о примењеној научној методи која ће се применити у раду. 

Под методом се подразумева начин на који се долази до одређених сазнања о предмету 

који се у раду проучава. Ту спадају методе, поступци и инструменти којима се врши 

прикупљање грађе која се проучава, њена систематизација, упоређивање и 

експликација. 

У одељку обележеном са 3.2. дефинишу се варијабле које се истражују, те описују 

технике и инструменти предвиђени за прикупљање информација о њима. Варијабле 

могу бити описиване редом или се, пак, могу разврстати у поједине групе 

(пододељке/изведене варијабле) према различитим критеријумима. Тако се у односу 

на припадност поједином антрополошком простору варијабле могу разврстати на 

морфолошке, моторичке, психолошке (когнитивне, афективне, конативне и др.), 

социјалне, техничко-тактичке и друге. Према методолошкој природи, нпр., варијабле 

је могуће описати као зависне и независне.  

У одељку 3.3. се износе сви подаци везани за специфична обележја испитаника. 

Приликом описа узорка неопходно је навести број испитаника комплетног узорка као 

и у субузорцима (уколико се истраживање реализује са више група). Према томе, опис 

узорка подразумева следеће елементе: број испитаника на којима се истраживање 

реализује, одређивање њихове староснe и полне структуре, одговоре на питања да ли 

су врхунски или просечни спортисти, да ли су трениране или не трениране особе, да 

ли су здрави или реконвалесценти, да ли потичу из градске или сеоске средине, какав 

има је образовни ниво у ком клубу тренирају или у коју школу иду и тд.  

У одељку обележеним са 3.4. излаже се идеја о начину реализације истраживања и 



описују конкретне акције у вези са тим (укратко се описују шта ће, где и са ким бити 

урађено у различитим фазама истраживања).  

У одељку 3.5. објашњавају се избор и начин примене статистичких процедура за: 

сређивање, математичко процесуирање и интерпретацију резултата. У оквиру овог 

одељка саопштавају се само основни подаци о изабраним процедурама и објашњавају 

критеријуми избора. Навођење детаљних математичких формула које се користе 

приликом реализације одређене статистичке процедуре је сасвим непотребно. У 

Нацрту рада је, међутим, неопходно навести врсту апликационог статистичког 

програма који ће бити употребљен. 

Студије случаја комбинују или могу да комбинују обе групе наведених техника, али 

њихова специфичност је у томе што се баве једним актером (нпр. одређеном 

спортском/здравственом организацијом, истакнутим спортским лидером, тренером 

или врхунским спортистом и сл.), једним догађајем (нпр. организацијом и 

реализацијом конкретног такмичења) или једним моделом акције (нпр. применом 

одређене стратегије у тренирању, реализацију одређене пропагандне акције и сл.). 

Студијом случаја, студенти студијских програма из области медицинских наука, даће 

приказаће једног или више пацијената.  

Студент може да користи и компаративне анализе у којима ће се бавити са више 

актера, догађаја или појава. 

Самим тим што предмет Завршног, односно Мастер рада могу бити различите појаве 

у спорту и око спорта, менаџмента, менаџмента у спорту, физиотерапије и 

рехабилитације или здравствене неге могући су и различити истраживачки поступци. 

У Нацрту рада треба само назначити који поступци ће бити коришћени у 

истраживању и евентуално образложити оправданост те одлуке.  

Битно је да истраживачки поступак буде етички изводљив и поуздан, како би 

кандидат дошао до ваљаних података о предмету који је изабрао за тему свог 

Завршног, односно Мастер рада. 

 

2.4. Осврт на актуелне теоријске ставове 

Други обавезни део Нацрта рада најчешће је насловљен као Теоријски оквир рада, 

мада се користе и неке друге формулације као што су: Полазни теоријски модел, 

Актуелни теоријски ставови и сл. Без обзира на наслов, основни задаци овог дела 

Нацрта су да се: (1) дефинишу основни појмови којима се у раду оперише, како би и 

мање упућени читаоци могли да прате анализирану проблематику, (2) укратко 

анализирају сазнања и информације интерпретиране у досадашњим радовима 

(научним истраживањима, уџбеницима, приручницима и сл.). 

Модерна наука је веома развијена и готово да нема области у којој не постоје богата и 

добро систематизована предзнања. Упознавање са досадашњим достигнућима неке 

научне области су од велике користи за студенте, јер им омогућавају да свој рад 

утемеље на већ познатим теоријским концептима и моделима. Истовремено, 

познавање библиографских извора, способност њиховог систематизовања и критичког 

анализирања – указује на зрелост кандидата и гарантује интерпретабилне, научно 

утемељене податке. 

Да би наведени елементи били ваљано заступљени у Нацрту, потребно је студент 



спроведе истраживање извора који су му доступни, најбоље преко библиотечких 

каталога и претраживача интернета. Препоручљиво је да студент успостави сопствену 

„картотеку“ радова и материјала који су релевантни за тематику којом се бави.  У 

другом делу Нацрта рада, дакле, обавезно се анализирају претходна истраживања која 

се (директно или индиректно) односе на тему рада. Данас је тешко наћи проблем који 

није обрађен у библиографским изворима тако да сваки студент који тврди да није 

могао да пронађе радове коресподентне са идејом свог Нацрта звучи крајње 

неозбиљно. Интернет и електронске базе библиографских података данас омогућавају 

и неамбициозном студенту да пронађе довољан број радова о теми коју обрађује. 

Поступак анализе и систематизовање података из стручне (и научне) литературе 

означен је као библиографски метод. Приликом коришћења овог метода веома је 

важно да студент изгради критички однос према подацима саопштеним у литератури 

и да по сваку цену избегне оно што је данас честа појава у завршним радовима, а 

стручно се зове – еклектика. Под овим појмом се подразумева некритичко преузимање 

свега и свачега што је објављено. Студенти често буквално преписују читаве пасусе и 

странице из различитих извора (нарочито електронских). Према томе, приликом 

коришћења литературе по сваку цену се мора избећи пуко сакупљање. Студент је у 

обавези да искаже извесну дозу критичности и да напрегне своју интелектуалну 

снагу приликом анализе и систематизовања података преузетих из литературе. 

Преглед релевантних радова не би смео да буде проста компилација разних 

података, већ систематичан преглед чињеница, закона и теорија на којима се 

темеље предмет и циљ Завршног, односно Мастер рада. 

Оно на шта би још требало обратити пажњу када је у питању анализа претходних 

истраживања је начин позивања на одређене ауторе и цитирање појединих делова из 

литературе. Уколико се студент позива на одређену референцу, није потребно да у 

тексту наводи пун наслов под којим је објављена, нити издавача и место издавања, већ 

је довољно само навести презиме аутора и годину објављивања цитираног рада. 

Уколико се из рада дословно преузима једна или више реченица, тада је на крају цитата 

неопходно у загради навести поред презимена аутора и године објављивања цитираног 

рада и број странице на којој се цитат налази. На пример, уколико би се кандидат са 

студијског програма Спортски тренер позивао на податке британског стручњака др 

Френка Дика (Frank Dick), изнете у књизи “Principles of Sport Training”, објављене у 

издању лондонске издавачке куће “А&C Black” из 2002. године, довољно је рећи само: 

... Дик све методе за развој издржљивости систематизује у следеће групе (па 

цитирате дословце): „.......“ (Dick, 2002, стр. 86)”; или  .....на шта указује рад Дика 

(Dick, 2002). 

На основу наведених података читалац ће у попису литературе лако пронаћи све 

потребне библиографске податке и дешифровати о којој је референци реч. 

Фус-ноте би требало искључиво користити за неко додатна појашњења или 

различите дигресије индиректно везане за тему Завршног/Мастер рада.  

 

Пример за ОСС Спортски тренер: Уколико би тема Завршног рада била „Ефекти 

специфичног програма усмереног на смањење гојазности одраслих особа“, онда би 

наредно поглавље Завршног рада могло да има следећу структуру: 



 

 4. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР РАДА   

     4.1. ДЕФИНИЦИЈА ОСНОВНИХ ПОЈМОВА 

        4.1.1. Појам аеробика и аеробног вежбања 

        4.1.2. Телесна композиција и појам гојазности 

        4.1.3. Моделовање рекреативних активности 

                4.2. ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

Списак литературе и других извора је важан елеменат нацрта истраживања. Он 

показује колики је обим и какав је квалитет стручних припрема аутора за обраду теме 

Завршног, односно Мастер рада и за решавање проблема са којим га изабрана тема 

суочава. Литературу и друге материјале треба наводити према библиографским 

правилима, односно према дефинисаним АПА стандардима.  

 

 

3. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА НАСТАВНО-СТРУЧНОМ ВЕЋУ ЗА ОДОБРЕЊЕ  

ТЕМЕ ПРЕКО КОМИСИЈЕ ЗА ЗАВРШНЕ И МАСТЕР РАДОВЕ (поступак) 

 

Нацрт рада треба да буде прегледно и јасно изложен, образложења треба да буду 

конкретна и сажета. Ту већ почиње озбиљна провера кандидатове писмености, 

компетентности за стручну комуникацију и познавања норми професионалне културе 

у спорту. Нацрт рада је веома важан документ и треба да буде припремљен и написан 

максимално савесно.  

Нацрт је: прво, исход учења који сведочи о једном веома важном аспекту знања, 

вештина и компетенција које студент усвојио и развио током студија, и, друго, он је 

значајан материјални документ о ефикасности Школе у развијању стручних 

компетенција студента.  

За студенте на раније акредитованим студијским програмима на ОСС (до 2022.): 

Нацрт рада студент предаје ментору. После анализе Нацрта, ментор заказује разговор 

са кандидатом. Том приликом му прво указује на јаче стране Нацрта, а затим и на оне 

елементе које евентуално треба побољшати. Заједно утврђују како се та побољшања 

могу извести и до када треба да буду урађена. Када је Нацрт завршен и позитивно 

оцењен, ментор на насловној страни Нацрта треба да напише да је сагласан са 

предложеном темом и Нацртом што носи до 30 поена. Када је Нацрт завршен и 

позитивно оцењен, студент подноси Наставно-стручном већу преко Комисије за 

завршне и мастер радове Пријаву за одобрење теме и Нацрта рада уз приложен Нацрт. 

Ментор на Пријави може да предложи члана/ове Комисијом за израду, оцену и 

одбрану завршног рада (Комисија). Након одобрења теме на НСВ, може да се приступи 

одбрани Нацрта рада пред Комисијом. Комисија оцењује Нацрт рада. 

За студенте по новом акредитованом студијском програму на ОСС (од 2022.): 

Студент у 6. семестру слуша Предмет завршног рада и из тог дела за долазак и 

активност на настави добија до 50 поена. Други део бодова, до 50, добија на основу 

урађеног и одбрањеног Нацрта рада (СТИР) пред Комисијом за израду, оцену и 



одбрану завршног рада. Након што студент узме тему и изради Нацрт, студент исти 

предаје ментору. После анализе Нацрта, ментор заказује разговор са кандидатом. Том 

приликом му прво указује на јаче стране Нацрта, а затим и на оне елементе које 

евентуално треба побољшати. Заједно утврђују како се та побољшања могу извести и 

до када треба да буду урађена. Када је Нацрт завршен и позитивно оцењен, студент 

подноси Наставно-стручном већу преко Комисије за завршне и мастер радове Пријаву 

за одобрење теме и Нацрта рада уз приложен Нацрт. Ментор на Пријави може да 

предложи члана/ове Комисије за израду, оцену и одбрану завршног рада (Комисија). 

Наставно-стручно веће, преко Комисије обавештава студента о својој одлуци. У 

случају да на Наставно-стручном већу буде изнесена нека примедба, сугестија или 

предлог, неопходно је да то буде и јасно формулисано у писаној форми и достављено 

студенту. Након одобрења теме на НСВ, може да се приступи одбрани Нацрта рада 

пред Комисијом. Комисија оцењује Нацрт рада и додељује до 50 поена, што заједно са 

бодовима за долазак и активност на настави представља укупан број поена (до 100) са 

одговарујућом оценом.  

За студенте МСС: Студент у 4. семестру слуша Предмет завршног рада и из тог дела 

за долазак и активност на настави добија до 50 поена. Други део бодова, до 50, добија 

на основу урађеног и одбрањеног Нацрта рада (ПИР) пред Комисијом за израду, оцену 

и одбрану мастер рада. Након што студент узме тему и изради Нацрт, студент исти 

предаје ментору. После анализе Нацрта, ментор заказује разговор са кандидатом. Том 

приликом му прво указује на јаче стране Нацрта, а затим и на оне елементе које 

евентуално треба побољшати. Заједно утврђују како се та побољшања могу извести и 

до када треба да буду урађена. Када је Нацрт завршен и позитивно оцењен, студент 

подноси Наставно-стручном већу преко Комисије за завршне и мастер радове Пријаву 

за одобрење теме и Нацрта рада (Образац 1) уз приложен Нацрт. Ментор је у обавези 

да напише Образложење предлога теме мастера рада (Образац 2) и да у Пријави 

предложи чланове Комисије за израду, оцену и одбрану мастер рада (Комисија). 

Наставно-стручно веће, преко Комисије за завршне о мастер радове обавештава 

студента о својој одлуци и додељује трочлану Комисију за одбрану. У случају да на 

Наставно-стручном већу буде изнесена нека примедба, сугестија или предлог, 

неопходно је да то буде и јасно формулисано у писаној форми и достављено студенту. 

Након одобрења теме на НСВ, може да се приступи одбрани Нацрта рада пред 

Комисијом. Комисија оцењује Нацрт рада и додељује до 50 поена за ову активност, 

што заједно са бодовима за долазак и активност на настави представља укупан број 

поена (до 100) са одговарујућом оценом. Након одбране, студент може да приступи 

изради Мастер рада. По завршеној изради, на основу сугестија ментора и чланова 

Комисије, Комисија пишу Извештај о подобности теме мастер рада (Образац 3) и 

подносе НСВ преко Комисије за завршне и мастер радове. По одобрењу НСВ, и 

испуњености свих другим услова које је Школа дефинисала својим интерним актима, 

заказује се јавна одбрана Мастер рада.  

 

4. ОБРАЗЦИ ЗА ПРИЈАВУ ТЕМЕ, НАЦРТА, ЗАВРШНОГ И МАСТЕР РАДА 

Слика 3. је образац Пријаве за одобрење теме и Нацрта рада, које једним делом 

попуњава студент, а други део Служба за студентска питања и Комисија за завршне и 



мастер студије на ОСС.  

Слика 4 представља Образац 1 - Пријава теме Мастер рада на МСС, коју попуњава 

студент, ментор, Служба за студентска питања и Комисија за завршне и мастер радове. 

На слици 5 и 6 дати су: Образац 2 - Образложење предлога теме и Образац 3 - Извештај 

Комисије за преглед, оцену и одбрану мастер рада коју попуњава Комисија за завршне 

и мастер студије 

Слика 3. Пријава за одобрење теме и Нацрта рада на ОСС 

Слика 4. Пријава теме Мастер рада - Образац 1 

Слика 5. Образложење предлога теме Мастер рада - Образац 2 

Слика 6.  Извештај Комисије за преглед, оцену и одбрану мастер рада - Образац 3 

 



 

                                                          
 

    ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА, БЕОГРАД 
 

Студент: _________________________________________________________________________________________ 

Студијски програм: ________________________________________________________________________________ 

Број индекса _____________________________________________________________________________________ 

Адреса, телефон, е-мејл: ___________________________________________________________________________ 

 
- КОМИСИЈИ ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ НАСТАВНО СТРУЧНОГ ВЕЋА - 

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ И НАЦРТА РАДА 
 
Молим Комиисију за завршне и мастер радове Наставно-стручног већа Високе спортске и здравствене школе да 
ми одобри тему и Нацрт рада под називом:  
 __________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

(тема Нацрта рада) 
 

Тему сам изабрао/ла уз сагласност ментора: 
 
                                                                                                                   __________________________________________ 
                                                                                                                                       (звање, име и презиме ментора) 

 
                                                                                                                  ________________________________________ 
 (потпис ментора) 

  
 (потпис студента) 
 ......................................................................................................................................................................................  

СЛУЖБА ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 
Увидом у студентски досије подносиоца пријаве констатује се да је именовани/а испунио/ла све услове 
прописане Правилника о начину и поступку пријаве, израде и одбране завршног и мастер рада за пријаву теме 
и Нацрта рада.. 
 
Посебне напомене:    

                                                            мп 
                                                                                                          _______________________________________ 
                                                              референт Службе за студентска питања 

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….  

ОДЛУКА 

КОМИСИЈЕ ЗА ЗАВРШНЕ И МАСТЕР РАДОВЕ  О ПРИХВАТАЊУ ТЕМЕ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
ПРЕГЛЕД, ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА 

Дана, ________________ Комисија доноси одлуку о прихватању предлога теме и Нацрта рада, и именовању 
предложене Комисије за преглед, оцену и одбрану Завршног рада од стране ментора. 

Комисија за преглед,  полагање и одбрану Завршног рада у саставу:  

1. ___________________________________________  (ментор) 

2. ____________________________________________  (члан) 

   3. _____________________________________________ (члан привреде-спортске организације/здравствене установе) 

 
Напомена:    
  

 
У Београду,   _____________________ године.                       ___________________________________________ 
                                                                                                            Председник Комисије за завршне и мастер радове 
 
 
  



  

Висока спортска и здравствена школа 

струковних студија, 

ул. Тоше Јовановића 11, Београд 

Број: ________________________  
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Увидом у студентски досије подносиоца пријаве констатује се да је именовани/а испунио/ла све услове 
прописане Правилника о начину и поступку пријаве, израде и одбране завршног рада за пријаву теме завршног 
мастер рада. 

___________________                                         м.п.                           ________________________________________ 
                             Датум                                                                                                        Референт Студентске службе 
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Предлог теме Мастер рада: 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

Предмет/област: 
_________________________________________________________________________________________________ 

Предлог Комисије за преглед, оцену и одбрану Мастер рада: 

1. Ментор                ________________________________________________________________ 

2. Члан                     ________________________________________________________________ 

3. Члан                     ________________________________________________________________ 
 

 
Београд,___________________                                                                             __________________________________ 
                        Датум                                                                                                                Ментор  
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ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЗА ЗАВРШНЕ И МАСТЕР РАДОВЕ О ПРИХВАТАЊУ ТЕМЕ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД, ОЦЕНУ И ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА  

Дана, ________________ Комисија доноси одлуку о прихватању предлога теме Мастер рада и именовању 
предложене Комисије за преглед, оцену и одбрану мастер рада од стране ментора. 

                               м.п.                                        ____________________________________________ 
                                                                                 Председник Комисије за завршне мастер радове 
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  ОДЛУКА КОМИСИЈЕ ЗА ЗАВРШНЕ И МАСТЕР РАДОВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА 

Дана, ________________ Комисија доноси одлуку о испуњености услова из Правилника и одобрава заказивање 
јавне одбране Мастер рада.  

                                                                       ____________________________________________ 
                                                                                 Председник Комисије за завршне и мастер радове 

 

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Образац 1 



Висока спортска и здравствена школа 
струковних студија, 
ул. Тоше Јовановића 11, Београд 
Број: ________________________ 

 
Комисији за мастер радове Наставно - стручног већа 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕМЕ МАСТЕР РАДА 
 

Име и 
презиме 

 
Број  
индекса 

 

Студијски програм  Датум  

НАСЛОВ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НАЗИВА РАДА 

 

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

 

ХИПОТЕЗЕ У РАДУ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ 

 

СВРХА И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 

МЕТОДОЛОГИЈА РАДА 

 

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ КОРИШЋЕНЕ У ПРИЈАВИ ТЕМЕ 

 

 
 
 
_________________________                                                                    ________________________ 
                    Ментор                                                                                    Кандидат 
 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Образац 2 



Висока спортска и здравствена школа 

струковних студија, 

ул. Тоше Јовановића 11, Београд 

Датум: ________________________ 

 

На основу члана 7, 8. и 9. Правилника о начину и поступку пријаве, израде и одбране завршног 

и мастер рада на основним и мастер струковним студијама, а након детаљног прегледа 

Мастер рада, Комисија за преглед, оцену и одбрану мастер рада подноси Комисији за 

завршне и мастер радове Наставно-стручног већа  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД, ОЦЕНУ И ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА  

НАСЛОВ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА 

 

Име и презиме кандидата  

Студијски програм  
Број 
индекса 

 

ПРИКАЗ АНАЛИЗЕ МАСТЕР РАДА ПО ЦЕЛИНАМА (ПОГЛАВЉИМА) 

 

ОЦЕНА СТРУЧНE ВРЕДНОСТИ РАДА 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ПРЕДЛОГ ДАТУМА И ВРЕМЕНА ЈАВНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР РАДА 

 

 

Комисија за преглед, оцену и одбрану мастер рада:   

 

1. _________________________________________________________ 

(Ментор, Име и презиме - потпис) 

2._________________________________________________________ 

(Члан, Име и презиме - потпис) 

3._________________________________________________________ 

                 (Члан, Име и презиме – потпис) 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
Образац 3 



 

5. ПИСАЊЕ, ТЕХНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА 

РАДА 

 

То је наставак рада који је студент већ започео у оквиру припреме и писања Нацрта 

рада. У суштини, то је најважнији део рада на обради изабране теме. То је сложен посао 

који подразумева рад у библиотеци, односно рад на литератури и другим изворима, и 

рад на терену, у ситуацијама у којим се манифестују појаве које су предмет обраде у 

Завршном, односно Мастер раду. Кандидати треба да се упознају са резултатима 

сличних истраживања а до којих студент долази долази личним истраживањем, у 

библиотекама и другим изворима, а делимично на предлог и уз подршку ментора. 

Најважнији извор објављених радова су стручни часописи, домаћи и страни, у 

папирној или електронској форми.  Корисно је посетити сајт Народне библиотеке 

Србије. Од првих корака на прикупљању и читању литературе обавезно треба водити 

попис референци (библиографских јединица) и уредно га попуњавати током рада. 

Упоредо са читањем литературе, студент треба да води кратке белешке о релевантним 

подацима – чиме се рад бави, које технике су коришћене, који налази су добијени и о 

осталим информацијама које оцените да су важне. Те белешке треба буду повезане са 

пописом литературе, како би при писању рада било једноставно да се тачно означе 

извори одређених идеја, налаза, података, коментара и сл. Препоручљиво је да се 

белешке за сваки извор воде на посебним листовима, како би се током рада могле 

допуњавати, селекционисати и сл. Уз белешке о одређеном тексту треба записати свој 

властити коментар, мишљење, тумачење и оцену.  

Завршни, односно Мастер рад треба да буде написан јасно, прегледно, стилом и 

речником који је у складу са стандардном стручном комуникацијом уопште, а посебно 

у стручној области из које је тема рада. Да би студентима олакшали рад, на овом месту 

су дати неки практични савети. 

 

     Практични савети 

 Изаберите на време тему Завршног/Мастер рада.  

 Уколико сами дефинишете тему, добро се консултујте са потенцијалним 

ментором. 

 Узмите из Службе за студентска питања Пријаву за одобрење теме и нацрта 

рада (студент на ОСС и МСС), или исти преузмите са сајта Школе, и ваљано га 

попуните. 

 Након одобравања теме, обавезно се консултујте са свим члановима своје 

Комисије. 

 Завршни/Мастер рад укоричите према овом упутству, уз конслултовање са 

Службом за студентска питања. 

 Насловна страна Завршног/Мастер рада (то није предња корица, већ прва 

страна када се рад отвори) мора да буде урађена у складу са упутством датим 

на Слици 1, односно Слици 2 овог Упутства. 

 На другој страни Завршног/Мастер рада (одмах после насловне стране) пише 

се Садржај у којем, осим прецизног наслова свих поглавља, мањих одељака и 



пододељака, мора да буде наведена и тачна пагинација. 

 Прве две стране Завршног/Мастер рада (Насловна страна и Садржај) се не 

нумеришу. Нумерација страна започиње са Уводом. 

 

Основни текст се обавезно пише ћирилицом, на рачунару, уз употребу фонта Times 

New Roman, Arial или Calibri. За писање Завршног/Мастер рада искључиво користи 

величина фонта 12 (Paragraph- Line spacing 1,5 lines), а за писање главних наслова и 

поднаслова могу се користити већи фонтови (највише 14), као и болдирана слова (у 

зависности од стила аутора и дизајна стране, следити техничка упутства као за 

писања Нацрта). 

 Завршни, односно Мастер рад треба да буде написан јасно, прегледно, 

стилом и речником који је у складу са стандардном стручном 

комуникацијом. Препоручљиво је да се обим рада креће до 35 страница за 

писање Завршног, односно до 50 страница за писање Мастер рада. Значајнo 

је да структура рада буде јасна, прегледна и да има одређене пропорције. 

 Структуру Завршног, однсоно Мастер рада конципирајте са следећим 

обавезним елементима: 1. Увод, 2. Предмет рада, 3. Циљеви и задаци рада, 4. 

Методологуија рада, 5. Теоријска основа рада, 6. Резултати рада, 7. Дискусија 

рада, 8. Импликације рада, 9. Закључак и 10. Литература, Прилози, Кратка 

биографија. 

 У складу са захтевима ментора и осталих чланова Комисије, као и у односу на 

тему која се обрађује, а наравно и у зависности од стила кандидата, могуће је 

направити и проширену структуру Завршног/Мастер рада. У оквиру сваког 

поглавља кандидат разрађује мање одељке и пододељке. 

 Свако поглавље, одељак и пододељак обавезно се нумеришу. За ту сврху 

користе се арапске цифре написане у виду редних бројева. Главна поглавља 

обележавају се једном цифром (на пример: Увод (се не нумерише) 1. Предмет 

рада, 2. Циљеви и задаци рада, 3. Методологија рада, 4. Теоријски оквир 

рада,....9. Закључак, Литература (се не нумерише), док се мањим одељцима 

додаје одговарајући број цифара. На пример: 

 

4. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР РАДА 

         4.1. ДЕФИНИЦИЈА ОСНОВНИХ ПОЈМОВА 

        4.1.1. Елементи тениске игре 

        4.1.2. Принципи тактике у тенису 

        4.1.3. Моторичке способности релевантне за тениску игру 

      4.1.4. Психолошке диспозиције значајне за бављење врхунским 

спортом 

                 4.2. ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊИХ ИСТРАЖИВАЊА 

 

 Приликом писања текста користите искључиво треће лице једнине, а никако 

прво (или друго) лице једнине или множине. Конкретно, погрешно је написати:  

      (1) Уколико желите да изгубите масно ткиво, морате да примените...., или (2) 

На основу тога смо закључили да....и сл. У овим случајевима правилне 



фомулације гласе: (1) За губитак масног ткива неопходно је применити..., или 

(2) На основу тога  могуће је закључити да... 

 Када се позивате на неког аутора или преузимате туђе мисли, обавезно 

наведите извор. 

 Никако немојте користити фус-ноте за навођење литературе (библиографског 

извора) из којег сте нешто преузели, већ то чините према раније датом 

упутству, дакле, само уз навођење презимена аутора и године издавања 

библиографске јединице (и број странице ако је директни цитата аутора). 

 Све Табеле, Слике, Графиконе, Прилоге и друге илустрације обавезно 

обележите. Правилно обележавање подразумева број (нумерацију) илустрације 

и кратак опис шта је у њој дато. Уколико ови материјали потичу из других 

извора (књига, уџбеник, часопис, сајт) обавезно наведите извор у загради и број 

странице, односно за сајт његов извор и датум његовог прегледа. Једино се код 

табела обележавање ставља изнад, док код слике и графикона испод. 

 На крају Завршног/Мастер рада обавезно наведите Литературу, која мора бити 

уређена по АПА стандарду. 

Овде су изнесене сугестије о типичној структури Завршног, односно Мастер рада, 

текстуалној презентацији и штампању рада. 

 

5.1. Структура Завршног и Мастер рада 

Целокупан рад и његова писмена презентација морају бити систематизовани.  

Завршни, односно Мастер рад углавном има следећу структуру: 

 

УВОД   

1. ПРЕДМЕТ РАДА 

2. ЦИЉ И ЗАДАЦИ РАДА 

3. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА 

4. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР РАДА 

5. ЕМПИРИЈСКИ ОКВИР РАДА 

6. РЕЗУЛТАТИ РАДА 

7. ДИСКУСИЈА РАДА 

8. ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА ДАЉА ИСТРАЖИВАЊА 

9. ЗАКЉУЧАК  

ЛИТЕРАТУРА 

 

УВОД уводи читаоца у тематику којом се аутор бавио у обради изабране теме. Аутор 

открива како је дошао на идеју да се бави том темом, зашто је тема значајна, како је 

повезана са спортом, спортском делатношћу, спортистима, спортским организацијама, 

физиотерапијом и др. У Уводу се могу навести проблеми на које је кандидат наишао у 

раду, али и на све оне који су му, евентуално, пружили подршку која му је помогла 

нпр. у долажењу до литературе, значајних података, који су омогућили увид у 

одређене ситуације. 

 

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА треба представити јасно и прецизно. То се постиже 



анализом проблема, рашчлањавањем проблема на низ питања која траже одговоре, 

суочавање са проблемима које треба решавати. У том контексту треба поменути друге 

ауторе који су се бавили неким од тих питања и проблема, указати на сличности и 

разлике у односу на њихово схватање истих појава.  

 

ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА или циљеви рада су прилика да се предмет истраживања 

прикаже из угла очекиваних резултата. Кандидат треба да образложи у чему је значај 

изучавања изабране проблематике, какви резултати се могу очекивати на плану 

унапређења знања и на плану спортске праксе. 

 

Тако, на пример, у једном раду општи циљ може да буде утврђивање оптималне 

тактичке припреме конкретне спортске екипе. Да би се овај циљ остварио, потребно 

је, на пример, реализовати следеће специфичне циљеве (задатке) нпр:  

 приказати теоријске поставке тактичке припреме, 

 оценити реалне могућности појединаца и екипе у целини (моторне 

способности, функционалне способности, морфолошке димензије, психолошке 

димензије, социограм и др.) у светлу могућих тактичких замисли, 

 оценити, за избор тактике, битне карактеристике противничких играча и екипе 

у целини. 

Дакле, реализацијом врло конкретних задатака, посредно се остварује генерални циљ 

Завршног, односно Мастер рада – утврђивање како доћи до оптималне тактичке 

припремљености екипе са којом радимо.  

 

О ПРЕДМЕТУ, ЦИЉЕВИМА И МЕТОДОЛОГИЈИ РАДА већ је опширније 

објашњено у деловима 2.2. и 2.3.  

 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА (РАДА) могу се приказати на три нивоа: 1/ на нивоу 

података (узорка), 2/ на нивоу налаза, и 3/ на нивоу закључака.  

Одабрани материјали који читамо, одређена понашања људи која посматрамо, изјаве 

појединаца које слушамо као одговоре на питања која смо им поставили – све су врсте 

„грађе“ у којој се налазе за нас вредни, често драгоцени подаци. Али, у тој „сировој 

грађи“ треба уочити, из ње издвојити, евидентирати, средити, класификовати  оно што 

је за нас податак. Подаци су информације које се могу даље обрађивати одређеним 

логичким техникама као што су нпр. анализа, синтеза, индукција, дедукција, или 

статистичким техникама, као што су нпр. дескриптивне технике којим утврђујемо 

проценте, средње вредности, корелацијске коефицијенте, значајност разлика и сл.  

Оно до чега долазимо логичком (квалитативном) или статистичком (квантитативном) 

анализом података су налази – нова сазнања, оригинална сазнања до које долази 

истраживач, а  која су основа за одговоре на питања на која смо рашчланили предмет 

истраживања, односно, та сазнања су основа за предлагање решења проблема са којим 

нас је суочила тема или предмет истраживања.  

У овом делу рада се испољава најкреативнији допринос кандидата у расветљавању 

предмета истраживања и остваривању постављених циљева. Одређеним поступцима, 

теоријским и мисаоним, укрштањем теоријских поставки и информација темељених 



на властитом искуству, кандидат настоји да идентификује одговоре на постављена 

питања.  

 

ДИСКУСИЈА је оригинални део рада у којем кандидат износи главне и 

сигнификантне налазе (добијени резултати) добијене у свом истраживању, и 

коментарише њихов смисао и значај. 

 

ИМПЛИКАЦИЈЕ РАДА односно ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА ДАЉА ИСТРАЖИВАЊА 

(или ПРЕДЛОГ МЕРА) - Узимајући у обзир све чињенице које је кандидат изнео у 

свом раду, овај део Завршног, односно Мастер рада треба да укаже на значајност и 

допринос које носи овај рад. Сваки проблем који постане предмет неког новог 

истраживања отвара велики број других питања која захтевају даљу и дубљу анализу 

и проучавање.  

 

ЗАКЉУЧАК је део рада у којем се концизно сумирају битни и конкретно добијени 

резултати у истраживању. Елементи закључивања и резимирања треба да буду у 

директној сагласности са јасно одређеним циљевима и задацима рада, чиме се види у 

потпуности његов допринос. Студентима се препоручује да се, након добијања 

информације о одобравању теме, обавезно, током израде Завршног, односно Мастер 

рада, редовно консултују са члановима своје Комисије, како би се избегли сви, касније 

могући, проблеми. Веома је важно да се кандидати придржавају стандарда датих у 

овом Упутству, будући да се тако обезбеђује квалитет Завршних и Мастер радова у 

Школи. 

 

ЛИТЕРАТУРА или библиографија је прецизан, азбучно сређени (према презимену 

аутора) списак радова које је кандидат користио у разним фазама свог рада. Сви 

коришћени извори треба да буду наведени у том списку – књиге, чланци из часописа, 

поглавља из зборника радова, прописи, правилници, статистички документи и др. 

Свака библиографска јединица мора бити наведена комплетно, са свим 

подацима. Треба водити рачуна да ли се ради о књизи или чланку, о раду из зборника 

или из часописа или са интернета.  

 

5.2. Текстуална презентација Завршног и Мастер рада 

Треба знати да број страница Завршног, односно Мастер рада не утиче битно на његов 

квалитет и коначну оцену. Препоручљиво је да се обим рада од 30 до 35 страница у 

Завршном раду, односно од 40 до 45 страница у Мастер раду (без Литературе и 

Прилога). Рад може, ако је то оправдано бити и нешто дужи. Значајније је да структура 

рада буде јасна, прегледна и да има одређен у структуру и пропорције. Препоручљиво 

је да поједини делови Завршног, односно Мастер рада, исказано у страницама у раду 

наведеног обима, могу имати следеће пропорције: 

 

НАСЛОВНА СТРАНА ............................................... 1 страница 

САДРЖАЈ .................................................................... 1 страница 

    УВОД .................................................................... 1-2 странице 



1. ПРЕДМЕТ РАДА ................................................. 1-2 страница 

2. ЦИЉЕВИ РАДА  .................................................. 1-2 странице 

3. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА  ................................... 1-2 странице 

4. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР РАДА ..........................до 10 страница  

5. РЕЗУЛТАТИ РАДА ....................................... ....3-10 страница 

6. ДИСКУСИЈА РАДА ...........................................3-5 страница 

7. ИМПЛИКАЦИЈЕ РАДА .....................................1-2 странице 

    ЗАКЉУЧАК.......................................................... 2-3 странице 

    ЛИТЕРАТУРА  ............................................ ........1 или више стр. 

 

Текст Завршног/Мастер рада има своју карактеристичну насловну страну.  

Модел насловне стране Завршног, односно Мастер рада дат је у наставку.  

 

Нумерисање страна 

Корице, насловна, страна на којој Комисија за израду, оцену и одбрану Завршног, 

односно Мастер рада уноси крајље бодове и оцену, као и садржај рада су стране 

које се не означавају.  

Све остале стране означавају се по хронолошком реду (нумерација почиње од прве 

стране Увода), арапским бројевима (1, 2, 3, ...), обично у доњем десном углу. 

 

Још нека правила којих се треба придржавати приликом писања Завршног, 

односно Мастер рада: 

иза сваке речи треба да буде један размак (space); 

• иза сваког знака интерпункције (тачка, запета, цртица, тачка и запета, две тачке, 

упитник, узвичник) ставља се један размак (space); 

• знакови интерпункције, знак за проценат и сл. пишу се заједно са речју или 

бројем иза којег долазе, тј. без размака - после тих знакова у реченици ставља се 

један размак; 

• мерне скраћенице и скраћенице за ознаку валуте одвојене су једним размаком 

од броја који им претходи и размаком од речи која им следи; 

• наводници на почетку навода и отворена заграда пишу се заједно са речју испред 

које се налазе - без размака, такође, и наводници на крају навода и затворена 

заграда пишу се заједно са речју иза које се налазе - без размака; 

• ако иза неке речи долази текст у загради, између те речи и почетка заграде 

ставља се један размак; 

• скраћенице у тексту се пишу у малој загради након првог навођења њиховог 

пуног значења, а онда се у даљем тексту користи само скраћеница  

 (нпр: „Mенаџмент људских ресурса (МЉР) је пословна функција... МЉР  

представља функцију...“  

-ако се датум пише арапским бројевима иза сваког броја се пише тачка без размака 

(нпр. 10.06.2022.). 

 

5.3. Литература – библиографија, референце 



Последња целина Завршног, односно Мастер рада, која јасно показује методолошку 

културу и ниво информисаности кандидата о области којом се бави је – Литература. 

У њој се даје попис само оних библиографских извора који су коришћени у раду, 

без обзира да ли су само поменути или детаљно анализирани. Референце су радови 

других аутора на које се кандидат позива и о којим говори у свом раду. Уобичајено је 

да се о референцама говори као о литератури или библиографији.  

У литератури се (ни грешком) не смеју наћи извори које аутор ни једном није 

поменуо у Завршном/Мастер раду. У бројним завршним радовима, међутим, 

студенти не могу да одоле изазову да наведу и библиографске изворе које не само да 

нису користили, већ их никада нису ни видели. То се дешава као последица жеље 

студента да читаоце импресионира својом „начитаношћу“ када они од других аутора 

преузимају све наслове које су ови наводили, а у некој су вези са темом Нацрта. 

Истовремено се у таквим случајевима студенти у тексту Завршног/Мастер рада 

позивају на неког аутора, чак цитирају његова открића или мисли, а да при томе у 

литератури тог аутора уопше не помињу нити наведу податке о библиографском 

извору из ког је цитат преузет. Стога, Литература представља попис само оних извора 

(али, обавезно свих извора) који су у Завршном/Мастер раду коришћени и поменути. 

Припрема за израду и сама израда Завршног, односно Мастер рада захтева прегледање 

и консултовање разних публикација у којим се говори о теми којом се кандидат бавио. 

Део тих публикација користи се при писању Завршног/Мастер рада. Важно је да се 

поштује ауторство оних који су те радове написали. То се постиже само на следећи 

начин: ако у свом тексту, одмах иза података, налаза, става, тумачења или неког другог 

навода из текста одређеног аутора кандидат наведе његово име, и у списку коришћене 

Литературе наведе комплетну референцу – све библиографске податке о коришћеном 

раду.   

Ако се из одређеног текста неки садржај преноси сажето, интерпретира се „својим 

речима“, могуће су две ситуације: прво, да се већ у реченици помене име аутора (тада 

је довољно да се поред имена у загради наведе година публиковања) и друго, да ако у 

реченици није поменут аутор, после завршене реченице у загради се наведе и име 

аутора и година публикације. Дешава се да се из оригиналног текста преузима цела 

формулација (нпр. оригинална дефиниција, класификација и сл.), тада је реч о цитату. 

У том случају цитат треба да буде верно пренесен из оригиналног текста и обавезно 

стављен под наводнике, а име аутора може се наћи после цитата (увек са навођењем 

године публиковања у загради). 

Сматра се великим прекршајем етике стручног и научног рада ако у свом тексту 

износимо садржаје које смо преузели из текстова других аутора, а да то 

преузимање није јасно и прецизно назначено и тада се ради о плагијату. 

П л а г и ј а т  је нечастан и кривичан  поступак, те ако постоји у неком раду, може 

бити основа за поништавање нпр. Завршног, односно Мастер рада или другог 

рада (семинарски рад, приступни и др.), као и могућност да се сносе друге правне 

последице.  

Основни критеријум за сређивање Литературе, односно одређивање редоследа 

библиографских извора у њој, је презиме прво именованог аутора. Коришћене и 

цитиране референце, наиме, ређају се по азбучном реду у односу на почетно слово 



аутора рада. Приликом састављања литературе крајње је небитна академска титула и 

звање аутора коришћеног извора, па је отуда погрешно наводити било који податак 

о ауторима, осим презимена и почетног слова имена. Студенти често, из поштовања 

према својим професорима, у Литератури наводе све њихове титуле, чиме заправо 

само откривају своје методолошко незнање . 

Пример: Уколико је приликом писања Завршног/Мастер рада коришћена књига 

професора др Ненада Хавелке и професора др Љубише Лазаревића, објављена 2011. 

године, у попису Литературе потребно је написати:  

Хавелка, Н., и Лазаревић, Љ. (2011). Психологија менаџмента у спорту. Београд: 

Висока спортска и здравствена школа.  

Очигледно је да се година објављивања узима као веома важан податак за 

дешифровање цитираног извора, па се отуда она наводи одмах иза иницијала имена 

последњег аутора. Иза заграде ставља се тачка, након чега следи наслов цитираног 

рада и остали библиографски подаци о издавачу и типу референце, а између сваког 

овог податка ставља се тачка. 

Описани начин обележавања извора (тзв. референцирање) и одређивања редоследа 

библиографских јединица одавно се користи у свим водећим научним часописима и 

стручној литератури. Он није настао спонтано, већ је последица договора водећих 

научних институција и универзитетских кућа које су желеле да у референцирању 

библиографских извора успоставе ред и уведу извесну униформност у целом свету. 

Последњих година се у свету највише користи АПА-модел референцирања (објављен 

је под насловом Publication Manual of the American Physiological Association), па се и 

од студената Школе захтева да своју литературу уреде по АПА стандарду.  

Сваки извор у литератури сређеној по АПА правилима започиње у новом реду, 

без увлачења редова, без „болдирања“ имена аутора и без употребе великих слова 

(„Аll Caps“).  

Илустрације ради, ево неколико конкретних примера референцирања различитих 

типова библиографских извора: уџбеника, монографија, књига, докторских 

дисертација, поглавља из монографија, чланака из часописа и зборника радова итд. 

Пример за радове у периодичним публикацијама (часописима, билтенима…) 

Autor, A.A., Autor, B.B. & Autor, C.C. (godina). Naslov rada. Naziv časopisa, volumen 

(broj), strane. 

Amanović, Dj., Milošević, M., Dopsaj, M. & Peric, D. (2006). Modeling variability of the 

assigned level of force during isometric contractions of the arms extensor muscles in 

untrained males. Facta universitatis – Series: Physical education and sport, 4 (1), 35-48. 

Примери за непериодичне публикације (уџбенике, монографије, књиге, скрипта, 

...) 

Autor, A.A., Autor, B.B. & Autor, C.C. (godina). Naslov књиге. Mesto izdavanja: Izdavač 

Koen, M. & Nejgel, E. (1982). Uvod u logiku i naučni metod. Beograd: Zavod za udžbenike 

i nastavna sredstva. 

Примери за поглавља у непериодичним публикацијама 

Autor, A.A., Autor, B.B. & Autor, C.C. (godina). Naslov poglavlja. U: A. Urednik, B. 

Urednik, C. Urednik, Ime knjige (str. xxx-yyy). Mesto izdavanja: Izdavač. 



Puczkó, L., Rátz, T. (2007). Trailing Goethe, Humbert, and Ulysses – Cultural Routes. In 

Tourism, In: G. Richards, Cultural Tourism – Global and Local Perspectives. New York: 

The Haworth press. Binghamton (pp. 131-148). 

Примери референци објављених у зборницима радова са конгреса и симпозијума 

Autor, A.A., Autor, B.B. & Autor, C.C. (godina). Naslov poglavlja. U: A. Urednik, B. 

Urednik, C. Urednik (Eds.), Naziv konferencije, kongresa ili simpozijuma (str. xxx-yyy). 

Mesto izdavanja: Izdavač. 

Perić, D. (2003). Factorial structure of modern bascetball. In A. Naumovski (Ed.), 

International conference of sport and physical education (pp. 256-260). Skopje: Faculty of 

physical culture. 

Пример за навођење online извора 

Потребно је уписивати DOI број (дигитални идентификатор објекта). DOI број се 

уписује на крају описа без тачке. Ако DOI није доступан, користити URL, али не треба 

уписивати датум приступа сајту, осим код сајтова који ће се временом вероватно 

мењати. 

а) чланак из онлајн научног часописа 

Stojmenović, D., Nikolić, I. & Stojmenović, T. (2021). Therapeutic exemption in sports and 

drug abuse aimed at improving sports performance, SPORT- Science & Practice.  11 (2), 99-

107. (electronic version) http://sportnaukaipraksa.vss.edu.rs/pdf/SNP-11-

02_EN/06%20Stojimenovic%20ENGLESKI.pdf (accessed 7. August 2022.) DOI: 

10.5937/snp2102099S  

б)  E-књига 

При цитирању књига или поглавља из књига које су једино доступне онлајн уместо 

пдатка о месту издавања и издавача ставити податак о електронском извору из ког 

се преузима. 

Milone, E. F. & Wilson, W. J. F. (2008). Solar system astrophysics: background science and 

the inner solar system [SpringerLink version]. doi: 10.1007/978-0-387-73155-1 

в) Веб сајт где је аутор организација  

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA). Stop under age 

drinking. Преузето са  http://www.stopalcoholabuse.gov, приступљено, 20. фебруара 

2020.  

 

5.4. Табеле и графички прилози 

Табеле су значајна подршка текстуалном излагању резултата у Завршном/Мастер 

раду. То је начин да се расположиви подаци и налази прикажу прецизно, систематично 

и на прегледан начин. Свака табела треба да има своју ознаку број, наслов, и извор ако 

је преузета, при чему се сви ти подаци стављају изнад табеле. У тексту се аутор позива 

на табелу наводећи њен број. У графичком смислу табела треба да буде што 

једноставнија, како би у први план долазио њен садржај, а не шаренило линија и 

фонтова.  

Графикони, слике, шеме, цртежи, фотографије омогућују аутору да податке, налазе 

или своје идеје прикаже визуелно, уз помоћ различитих графичких техника. Број, 

http://sportnaukaipraksa.vss.edu.rs/pdf/SNP-11-02_EN/06%20Stojimenovic%20ENGLESKI.pdf
http://sportnaukaipraksa.vss.edu.rs/pdf/SNP-11-02_EN/06%20Stojimenovic%20ENGLESKI.pdf
http://www.stopalcoholabuse.gov/


објашњење значења и преузети извор слике, графикона, шеме и/или цртежа означава 

се испод истих. На пример испод слике 6 стајаће:  

Слика 6: Учење у дуплом кругу (Извор: Morgan, G. (2006). Images of Organizations. Sage 

Publications Inc. London, New Delhi: Thousand Oaks. стр.85).  

 

5.5. Штампање Завршног и Мастер рада 

Текст Завршног, односно Мастер рада штампа се на папиру формата А4 беле боје, 

са маргинама не већим од 2,54 сантиметара односо препорука је да лева маргина 

буде већа барем за 0,5 цм од осталих.  

Студент даје текст рада на увид ментору. Када ментор прихвати текст рада, рад се даје 

на читање и прегледање другим члановима Комисије. Након прегледања свих чланова 

Комисије који су одређени за одбрану Завршног, односно Мастер рада и њиховог 

одобравања, студент ОСС треба да копира своју финалну верзију у четири (4), односно 

студент МСС у пет (5) истоветних примерака и укоричи исте. 

Корице треба да су чврсте (тврд повез), једноставне без непотребних украса и сличних 

додатака.  

У наставку је дат приказ изгледа корица, садржај уводних страна (до Садржаја) 

које сваки Завршни рад треба да садржи (од А) до Г), односно Мастер рад  (од Д) 

до З)): 

 

А) корице за Завршни рад на ОСС - Слика 7,  

Б) прва страна Завршног рада на ОСС по старом и новом плану – Слика 8,  

В) друга страна Завршног рада на ОСС по старом плану – Слика 9, 

Г) друга страна Завршног рада на ОСС по новом плану - Слика 10, 

Д) корице и прва страна Мастер рада на српском језику- Слика 11,  

Ђ) друга страна Мастер рада на енглеском језику – Слика 12, 

Е) трећа страна Мастер рада  – Слика 13 

Ж) посвета и изрази захвалности студента (опционо) у Мастер раду - Слика 14 

З) Сажетак и кључне речи на српском језику и енглеском језику у Мастер раду – Слика 

15 

 

 

 

 



Слика 7. Пример корица Завршног рада на основним студијама 

ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  З А В Р Ш Н И  Р А Д  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             МЕНТОР                                             КАНДИДАТ 

др Име Презиме, проф.                                      Име Презиме 

 

 

 

 

 

 

Београд, 2022. година 
 



Слика 8. Пример прве странице Завршног рада на основним студијама   

 

 

 

 

ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 

 

 

 

 

 

Име Презиме 

 

ОБУКА И РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 

ФУДБАЛСКОМ КЛУБУ „ЦРВЕНА 

ЗВЕЗДА“ БЕОГРАД 
 

ЗАВРШНИ РАД 

 

 

 

 

 

           МЕНТОР                                             КАНДИДАТ 

др Име Презиме, проф.                                Име Презиме 

 

 

 

 

 

Београд, 2022. година  
 



Слика 9. Пример друге странице Завршног рада на основним студијама (стари Наставни 

план и програм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија је констатовала да је кандидат __Теодора Иванковић__ одбранила свој 

Завршни рад са темом ''Обука и развој запослених у фудбалском клубу Црвена 

Звезда Београд“ оценом _____________ (________________).  

 
 

Структура оцене Завршног рада (изражено у бодовима) 

 

1. Нацрт завршног рада (10 – 20)  __________________  

2. Завршни рад (20 – 50)   __________________  

3. Одбрана завршног рада (20 – 30)  __________________  

4. Укупно (1+2+3)  __________________  

 

 

 

Чланови Комисије: 

_________________________________ 

др Јован Петровић, проф., ментор 

 

_________________________________ 

         др Александра Павловић, проф., члан  

 

 

 

Датум одбране: _____________  године 

 



Слика 10. Пример друге странице Завршног рада на основним студијама (нови Наставни 

план и програм)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Комисија је констатовала да је кандидат  Име и Презиме__ одбранио/ла свој 

Завршни рад са темом ''Обука и развој запослених у фудбалском клубу Црвена 

Звезда Београд“ оценом _____ (_________).  

 
 

Структура оцене Завршног рада (изражено у бодовима) 

 

1. Израда завршног рада    (25 – 50)  __________________  

2. Одбрана завршног рада (26 – 50)  __________________  

3. Укупно (1+2)  __________________  

 

 

Чланови Комисије: 

_________________________________ 

др Име Презиме, проф., ментор 

 

_________________________________ 

         др Име Презиме, проф., члан  

 

 

 

 

Датум одбране: ____________________  године 

 



Слика 11. Пример корица и прва страна Мастер рада на српском језику 

  

ВИСОКА СПОРТСКА И ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

БЕОГРАД 

 

Име Средње слово. Презиме 

НАСЛОВ РАДА НАСЛОВ РАДА НАСЛОВ РАДА НАСЛОВ 

РАДА НАСЛОВ РАДА РАДА НАСЛОВ РАДА НАСЛОВ  

МАСТЕР РАД  

 

Београд, 202X. 



Слика 12. Пример друге странице Мастер рада нa eнглеском језику   

 

 

COLLEGE OF SPORTS AND  HEALTH 

BELGRADE 

 

Name Middle name. Last name 

THE TITLE OF THE WORK   THE TITLE OF THE WORK 

THE TITLE OF THE WORK  
 

 

МASTER WORK 

 

Belgrade, 202X. 



Слика 13. Трећа страна Мастер рада  

 

 

 

 

 

 

Комисија је констатовала да је кандидат  _____Име Презиме     __ одбранио/ла 

свој Мастер рад са темом ''   Наслов рада   “  оценом ____________ 

(________________).  

 
 

Структура оцене Мастер рада (изражено у бодовима): 

 

1. Израда Мастер рада    (25 – 50) __________________  

2. Одбрана Мастер рада (26 – 50) __________________  

3. Укупно (1+2) __________________  

 

 

Чланови Комисије: 

 

________________________________ 

др Име и Презиме, проф., ментор  

                  ________________________________ 

             др Име и Презиме, проф., члан                                                                                          

_______________________________  

                                                                                        др Име и Презиме, проф., члан 

 

 

 

 

Датум одбране:_______________ године 

 



Слика 14. Четврта страна - У Мастер раду студент може, по сопственој жељи, да се у 

раду захвали појединцима и/или установама, или уколико жели да напише коме 

Мастер рад посвећује 

 

 

ЗАХВАЛНИЦА  

(ОПЦИОНО) 

 

 

Захваљујем се организацији ......, која ми је омогућила практични истраживачки рад.  

Захваљујем се Породици, на подршци и стрпљењу. 

Захваљујем се Ментору и Комисији за одбрану, на корисним примедбама и 

сугестијама... 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСВЕТА  

(ОПЦИОНО) 

 

 

Посвећујем рад Породици, због подршке и стрпљења током израде рада. 

Посвећујем рад Ментору и Комисији за одбрану, који су допринели корисним 

примедбама и сугестијама да овај рад буде бољи... 

Посвећујем рад Колегиницама и Колегама из компаније ......, који су допринели да рад 

буде... и омогућили реализацију практичног истраживачког рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Слика 15. Нa наредној страни унети Сажетак и кључне речи на српском, и на 

енглеском језику Apstract, key words)  

 

 

САЖЕТАК 

 

Сажетак и кључне речи превести на енглески, и сместити обе верзије на исту страну, 

ако је могуће (ако није, нека Сажетак и његов превод на енглески, Abstract, буду на 

засебним странама). 

 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: навести три до пет кључних речи ,израза  или стручних 

термина   који су били обухваћени у раду 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Abstract and key words should be translated to English, and if possible, both versions should 

be on the same page (if not, Abstract and its translation should be on individual pages). 

 

 

KEY WORDS : list three to five key words, expressions or professional terms that were 

the subject of the work 

 

 

 

 

 

 

  



6. ПРЕДАЈА РАДА НА ОЦЕНУ И ЗАКАЗИВАЊЕ ТЕРМИНА ОДБРАНЕ 

ЗАВРШНОГ И МАСТЕР РАДА 

 

Одбрана Завршног и Мастер рада се заказује искључиво преко Службе за студентска 

питања (у даљем тексту: Служба). Служба покреће поступак заказивања тек након што 

кандидат преда прописно припремљене примерке Завршног, односно Мастер рада.  

Студентима није дозвољено да самоиницијативно заказују термин одбране уз 

„прескакање“ Службе. Пре заказивања термина одбране, студенти морају добити 

потврду: да постоје све пријаве као доказ положених испита из свих предмета 

предвиђеним НПП, да су измирили све финансијске обавезе према Школи и да су 

раздужили сву опрему (справе, реквизите, књиге из Библиотеке и сл.).   

Студент предаје Служби Школе: 

 кратку аутобиографију са значајнијим успесима у току студија, реализованим 

пројектима, професионалној каријери, и другим професионалним 

активностима,   

 четири (4) примерка Завршног на основним, и пет (5) Мастер  рад за ментора 

и члана(ове) Комисије, Библиотеку и Архиву Школе. 

  

Ментор са члановима Комисије оцењује рад и најкасније по истеку две радне недеље 

од предаје рада, заказује испит.  

Служба обавештава кандидата о датуму и времену одбране Завршног, односно Мастер 

испита и рада.  

 

7. ЈАВНА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ/МАСТЕР РАДА 

 

Јавна одбрана се организује искључиво у просторијама Школе и уз обавезно 

присуство свих чланова Комисије за одбрану. Осим Кандидата и чланова Комисије, 

одбрани могу да присуствују сва заинтересована лица. По завршетку излагања 

кандидата и чланова Комисије, право на постављање питања имају сви присутни на 

јавној одбрани. 

 

7.1. Ток одбране Завршног/Мастер рада 

Завршни испит или „одбрана Завршног/Мастер рада“ одвија се по протоколу који по 

правилу има фазе: 

1. Представљање кандидата - уводни чин одбране Завршног/Мастер рада. 

Председник испитне Комисије представља кандидата члановима испитне Комисије и 

присутнима, саопштава назив Завршног/Мастер рада и даје податке о кандидату у 

најкраћим цртама или чита биографију. Општи подаци о кандидату треба да садрже: 

име и презиме, место рођења, занимање и професионалне активности. Након 

представљања кандидата, председник испитне Комисије саопштава састав испитне 

Комисије пред којим ће се бранити Завршни/Мастер рад.  



2. Усмена презентација рада не треба да траје дуже од 30 минута. У овом делу 

завршног испита од кандидата се очекује да кратко и јасно образложи концепцију 

свога рада. У току уводног излагања кандидат треба да укратко наведе мотиве који су 

утицали да се определи за дату тему и који је основни циљ његовог рада. У даљем 

излагању треба јасно и концизно да изложи суштину проблема који његов рад третира, 

при чему се не треба задржавати на непотребним детаљима. Основну поруку сваког 

завршног рада представљају закључци, па се у том смислу очекује од кандидата да их 

на кратак и јасан начин образложи. На крају усменог излагања од кандидата се очекује 

да укаже на евентуалне пропусте, недостатке или проблеме на које је наилазио током 

израде Завршног/Мастер рада (недостатак литературе и друге грађе). 

Усмена презентација Завршног/Мастер рада од стране кандидата има за циљ да увери 

чланове Комисије у којој је мери кандидат овладао проблемом који третира у свом 

раду. У том смислу је пожељно да се кандидат претходно темељно припреми за овај 

део одбране Завршног/Мастер рада, да сачини кратак писани концепт у виду 

подсетника који треба да му олакша усмено излагање основне концепције свога рада. 

Школа је технички опремљена да се све врсте видео материјала, филмови, Power Point 

презентације и сл. могу без тешкоћа прегледати у току одбране Завршног/Мастер 

испита. 

3. Постављање питања. Након усмене презентације рада од стране кандидата, 

чланови испитне Комисије, према унапред утврђеном редоследу, постављају питања 

кандидату. Председник испитне Комисије, који је уједно и ментор, поставља питања 

на крају. У току постављања питања од стране чланова Комисије, кандидат даје 

одговоре сваком члану Комисије редом како су питања постављена, при чему, разуме 

се, има право на кратко размишљање и коришћење сопственог подсетника и завршног 

рада који се налази пред њим. 

Кандидату треба да буде јасно да ће се примедбе и упућена питања односити на 

недостатке или нејасноће у раду, тако да треба унапред да се припреми на темељно 

образложење својих закључака и одбрану ставова за које се залаже у свом 

Завршном/Мастер раду. 

Критичке примедбе и запажања чланова испитне Комисије се најчешће односе на 

методолошки поступак обраде теме, начин интерпретације и формулисање закључака. 

Честе примедбе се упућују кандидату у вези са недовољно одређеним или нетачним 

подацима из коришћене литературе, неодговарајуће сразмере између поглавља, 

неправилног обележавања поглавља, граматичких и правописних грешака... 

После пружених одговора од стране кандидата чланови Комисије могу, уколико нађу 

за потребним да поставе накнадна питања, на која кандидат треба да одговори. После 

свих питања и одговора председник испитне комисије закључује одбрану. 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Коначна оцена рада и њено саопштавање кандидату 

По завршетку јавне одбране чланови Комисије се повлаче да би вредновали 

Завршни/Мастер рад. Чланови Комисије доносе коначну оцену међусобним 

усаглашавањем, узимајући у обзир све чињенице и околности под којима је 

Завршни/Мастер рад рађен, као и начин и квалитет одбране рада. Након усаглашавања 

чланова Комисије и давања коначне оцене, кандидату се саопштава оцена, и сачињава 

се Записник о одбрани Завршног/Мастер рада који потписују сви чланови испитне 

Комисије.  У Записник се могу унети и питања које чланови Комисије поставе на 

одбрани Завршног/Матсер рада. 

 

Максималан број бодова којима се вреднује Завршни/Мастер рад износи 100, од чега: 

А) на основним струковним студијама по старом плану и програму: 

 до 20 бодова за израду Нацрта рада,  

 до 50 бодова за писану верзију Завршног рада и  

 до 30 бодова за усмену одбрану;  

Б) на основним и мастер струковним студијама: 

 до 50 поена за израду Завршног/Мастер рада, и 

 до 50 поена за одбрану Завршног/Мастер рада. 

 

Да би кандидат био успешан неопходно је да сакупи минимално 51 бодова. На основу 

броја сакупљених бодова одређује се коначна оцена Завршног/Мастер рада и то:  

од 51 до 60 бодова – оцена 6,  

од 61 до 70 бодова – оцена 7,  

од 71 до 80 бодова – оцена 8,  

од 81 до 90 бодова – оцена 9,  

од 91 до 100 бодова – оцена 10. 

 

По завршетку успешне одбране Завршног/Мастер рада, кандидату се издаје Уверење 

које може да користи до издавања Дипломе најкасније до 7 дана. Додела диплома се 

организује једном годишње на свечаној седници коју организује Школа.  

Завршни испит је јаван. Време одржавања Завршног/Мастер испита објављује се на 

огласној табли Школе. Радна атмосфера на завршном испиту треба да има свечан тон, 

што се постиже претходним благовременим обављањем техничких припрема 

просторије и опреме, уважавањем прописане процедуре и професионалним 

понашањем учесника на испиту (деци испод 12 година није дозвољено присуство). Сви 

заинтересовани слушаоци могу несметано да прате ток одбране Завршног, односно 

Мастер рада. 



 


