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                                                                                                                         01-623-4/21 

На основу чл. 40. и чл. 96. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 

27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-

др. закон), чл. 44. Статута Школе, Наставно-стручно веће Високе техничке школе струковних 

студија у Новом Саду је на седници одржаној дана 01.12.2021.                                                                                                                                  
године д о н е л о  је следећи:  

 

ПРАВИЛНИК О ПРИЈАВИ ТЕМЕ, ИЗРАДИ И ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ РАДА НА 

ОСНОВНИМ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ И МАСТЕР СТУДИЈАМА 

ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

У НОВОМ САДУ 

 

Основне одредбе 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се начин пријаве теме, израде и одбране завршног рада, као 

и пратећа документација, на основним, специјалистичким и мастер струковним студијама на 

Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду (у даљем тексту Школа). 
Завршни рад се назива: 

- на основним студијама „завршни рад“, 

- на специјалистичким студијама „специјалистички рад“, 
- на мастер студијама  „мастер рад“. 

 

Пријава теме, израда и одбрана завршног рада 

 

Члан 2. 

Пријаву теме за израду завршног/специјалистичког/мастер рада студент предаје 

Студентској служби. Образац пријаве је део документације која се преузима са сајта Школе, 
или у папирној форми у студентској служби. Право да поднесе пријаву стиче студент који је 

положио предмете предвиђене студијским програмом.  

Расподелу кандидата, усаглашавање тема и формирање Комисија за одбрану завршних 

радова врше руководиоци студијских програма у сарадњи са менторима. Комисију чине 
председник, ментор и стручни члан. 

Расподелу оквирних тема и предлог Комисија за одбрану специјалистичких/мастер 

радова врше руководиоци студијских програма, након претходног анкетирања студената.  
На основу предлога Руководилаца студијских програма, Колегијум Школе одобрава 

Комисије за одбрану специјалистичких/мастер радова, у чијем саставу су председник, ментор и 

стручни члан. 
Тему рада студент бира заједно са ментором. 

 

Члан 3. 

Студент свој завршни/специјалистички/мастер рад ради самостално, у складу са 
дефинисаном темом у пријави рада. Рад се ради по сугестијама ментора, а пише се по 

техничком упутству које се налази на сајту Школе и са којим је усаглашена пратећа 

документација у процесу израде завршног рада на основним, специјалистичким и мастер 
струковним студијама.  

У току израде рада, ментор је дужан да студенту пружи неопходну помоћ у виду 

редовних консултација - прегледања делимичних резултата рада, давања упутстава за 
решавање проблема и евентуалног подешавања издатог задатка. По потреби студент се састаје 

и са стручним чланом комисије ради усмеравања у раду. 

Ментор је дужан да по пријему одговарајуће верзије рада одговори студенту у 

роковима прописаним годишњим Календаром рада који доноси Наставно-стручно веће пре 
почетка школске године. Ментор може више пута враћати студенту рад на допуну и дораду, 

док исти не постигне ниво квалитета који се може оценити позитивном оценом.  

Студент стиче право да брани завршни/специјалистички/мастер рад, уколико положи 
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све испите и преда одговарајућу верзију рада ментору у роковима за пријаву и одбрану рада 

одређеним годишњим Календаром рада, који усваја Наставно-стручно веће пре почетка 

школске године. 

Студент предаје завршни/специјалистички/мастер рад најкасније до рока одређеног у 
складу са годишњим Календаром рада који доноси Наставно-стручно веће пре почетка 

школске године, како би му одбрана била заказана до краја текуће школске године. 

 

Члан 4. 

По завршетку рада и одобрења од стране ментора и Комисије за одбрану рада, студент 

подноси Студентској служби три укоричена примерка завршног/специјалистичког рада, тврди 
повез.  

По завршетку рада и одобрења од стране ментора и Комисије за одбрану рада, студент 

подноси Студентској служби три укоричена примерка мастер рада. Мастер рад се коричи у 

тврд повез и нарезује се на два cd/dvd-а (за библиотеку и за ментора).  
Студентска служба проверава испуњеност услова за одбрану 

завршног/специјалистичког/мастер рада. У случају неиспуњености тражених услова, 

Студентска служба обавештава студента о нађеним неусаглашеностима и упућује га на начин 
њиховог отклањања. Када су испуњени услови за одбрану рада, Студентска служба обавештава 

студента и ментора. Студентска служба са ментором организује одбрану 

завршног/специјалистичког/мастер рада студента, уз техничку подршку надлежних служби 

Школе. 
Одбрана завршног/специјалистичког/мастер рада је јавна и свечана. Јавном одбраном 

руководи председник комисије по протоколу који је саставни део овог Правилника 

Комисија за одбрану завршног/специјалистичког/мастер рада, након извршене 
презентације и одбране рада од стране студента, попуњава документацију (извештај комисије, 

индекс, испитна пријава) о одбрани рада и даје оцену. 

Попуњена документација се доставља Студентској служби Школе у року од једног 
радног дана. 

Надлежни референт Студентске службе спроводи даљи поступак са документацијом. 

На захтев студента, надлежни референт Студентске службе припрема, у два примерка, 

Уверење о стеченом стручном називу, које се након потписивања од стране директора школе 
или помоћника директора за наставу уручује студенту. Уверење важи до издавања дипломе и 

додатка дипломи. 

После одбране завршног/специјалистичког/мастер рада студент може организовати 
свечаност у просторијама, од стране Школе, намењеним за те сврхе. Свечаност се може 

организовати само непосредно након одбране и на начин који не ремети процесе рада у Школи. 

 
 

Члан 5. 

У изузетним случајевима због спречености и из других разлога, директор Школе или 

помоћник директора за наставу могу да изврше измену члана Комисије или Председника 
Комисије. 

 

Члан 6. 

Јавном одбраном рада руководи Председник комисије који се стара да одбрана има ток 

по следећем протоколу: 

-  Председник комисије отвара одбрану - упознаје присутне са подацима о студенту, 

подацима о испуњености услова за израду рада, називом теме рада и саставом комисије. 
Саопштава да је комисија позитивно оценила достављени рад и даје реч студенту да 

изложи рад, упозоравајући га на време предвиђено за излагање. 

-  Студент излаже рад у времену до 15 минута - наводи тему и циљ рада, износи начин 
решавања задатка, резултате који су остварени и закључке. Потребу прекорачења 

времена предвиђеног за излагање, интервенција (питања) чланова комисије у току изла-

гања и одређивања пауза у току и на крају излагања, цени и одобрава Председник 
комисије. 

-  Председник комисије води одбрану у оквиру које даје реч члановима комисије 
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редоследом и у трајању које он сматра примереним. Уобичајено се питања постављају 

следећим редоследом: члан комисије, председник комисије и на крају ментор. Студент 

одговара на појединачна питања, одмах иза њиховог постављања. Ментор може, поред 

питања, искористити могућност да да додатна објашњења у вези са одговорима 
студента на постављена питања. Председник комисије даје могућност свим присутнима 

да поставе питања на која студент даје одговоре. 

-  Комисија се повлачи и самостално оцењује рад. Оцене су од 6 (шест) до 10 (десет), при 
чему је начин доношења одлуке о оцени и одговарајућим поенима у искључивој 

надлежности Комисије. 

-  Комисија се враћа у просторију за одбрану где Председник комисије, пред присутнима, 
уз образложење, саопштава закључак комисије и оцену рада, затвара одбрану и први 

честита студенту, дајући ту могућност и осталим члановима комисије и присутнима. 

 

У фази отварања и фази затварања одбране сви присутни стоје. 
 

Издавање дипломе – промоција и чување завршних радова 

 

Члан 7. 

Школа организује свечану промоцију бар једном годишње, на којој се студентима који 

су одбранили рад у претходном периоду уручује Диплома и Додатак дипломи. Надлежни 

референт студентске службе организује припрему за промоцију која садржи: 
1. Обраду и оверу Прегледа дипломираних студената основних/специјалистичких/мастер 

струковних студија за период на који се промоција односи; 

2. Припрему Диплома и Додатака дипломи. 
Припремљене Дипломе и Додатке дипломи и преглед дипломираних студената 

основних/специјалистичких/мастер струковних студија, достављају се на потписивање 

директору Школе. 
Промоција дипломираних студената се одвија у просторијама Школе. За време 

промоције Школа може организовати пригодан свечани програм о чијем садржају одлучује 

директор Школе. Ако се промоција обавља уз пригодан свечани програм, тада припрема 

просторије обухвата и уређење потребног простора према упутствима Директора и извођача 
програма. 

 

Члан 8. 

Библиотечки примерак завршног/специјалистичког/мастер рада чува се пет година. 

 

Члан 9. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о пријави, 

изради и одбрани струковног мастер рада Високе техничке школе струковних студија у Новом 

Саду, број: 01-388-3/2019 од 30.09.2019. године и Правилник о завршном раду, број: 01-530-

3/2009 од 27.05.2009. године. 
 

Члан 10. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се у року од 8 дана од 
дана објављивања на огласној табли Школе. 

 

Председник Наставно-стручног већа 

 

др Бранко Савић, проф. 

 
 


