
 
 

 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ 

Број 

 

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ  
ИЗРАДЕ ЗАВРШНОГ РАДА 

Датум 

 

 

ПРИЈАВА ЗАВРШНОГ РАДА  (Податке уноси студент) 

Име и презиме:  

Број индекса:  

Година уписа:  

Студијски програм:  

Наслов теме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Студент: Потпис: 

Ментор рада: Потпис: 

 
 
 
 

Сагласан/а сам да фотографије са одбране завршног рада и доделе диплома буду постављене на 

интернет (вебсајт и друштвене мреже) за потребе представљања добрих примера праксе и квалитета 

рада Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, у смислу члана 80 и члана 82 став 2 

тачка 6 и тачка 10, Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 

12/16 аутентично тумачење). 

Заокружити један од понуђених одговора: 

ДА  НЕ 
Потпис: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ 

Број 

 

ЗАХТЕВ ЗА ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА И ПРОВЕРА 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ОДБРАНУ  

ЗАВРШНОГ РАДА 

Датум 

 

(Податке уноси студент) 

Име и презиме:  

Број индекса:  

Студијски програм:  

Наслов теме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УЗ ЗАХТЕВ ПОДНОСИМ 

Индекс:  

Попуњену испитну пријаву:  

Три примерка завршног рада:  

Студент: Потпис: 

Виши стручнотехнички  

сарадник: 
Потпис: 

 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА 

УСЛОВ ИСПУЊЕНОСТ ПРОВЕРАВА ПОТПИС 

Студент је положио/ла све испите који су 

предвиђени студијским програмом 

Виши стручнотехнички сарадник 

за студије и студентска питања 

 

Студент је измирио/ла сва финансијска 

дуговања према Високој техничкој школи 

струковних студија у Новом Саду 

Самостални стручнотехнички 

сарадник за студије и студентска 

питања 

 

Студент нема задужења књига у 

библиотеци Високе техничке школе 

струковних студија у Новом Саду 

Одговорно лице библиотеке 
 

 
ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ ИСПРАВНОСТИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОТПИС 

Виши стручнотехнички сарадник за 

студије и студентска питања 
  

Самостални стручнотехнички сарадник  

за студије и студентска питања 
  

Руководилац студијског програма   

Секретар Школе   

 



 

 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ 

Број 

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ПОСЛЕ ОДБРАНЕ 
ЗАВРШНОГ РАДА 

Датум 

 

 

Датум одбране рада Време одбране рада Сала 

   
 
 

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА 

Студент __________________________________________ бр. индекса _____________ 

дана __________________________ одбранио је завршни рад са називом теме: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Бројем Словима 

Оцена завршног рада:   

Број поена:   

Број ЕСПБ бодова:   

 

КОМИСИЈА 

1. ____________________________________, председник  ___________________________ 
 (име и презиме)  (потпис) 
 

2. ____________________________________, ментор  ___________________________ 
 (име и презиме)   (потпис) 
 

3. ____________________________________, члан  ___________________________ 
 (име и презиме)  (потпис) 

 

На основу увида у јавне исправе и евиденцију Школе коју води Студентска служба – Виши 

стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања _______________________________, 

дана _______________, утврђено је да студент/студенткиња ______________________________ 

положио/ла све испите на студијском програму _________________________________________ 

те је стекао/ла све услове за одбрану завршног рада. 

Завршни рад је одбранио/ла дана __________________ са оценом _______________ и просечна 

оцена положених испита је ________________ . 

На основу овог потписаног и овереног записника сачињава се уверење о стеченом стручном 

називу и диплома и додатак дипломи. 

Виши стручнотехнички сарадник  ______________________________, ______________________ 
 (име и презиме)  (потпис)  

 


