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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА 

FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ ÓVOKÉPZŐ ÉS EDZŐ SZAK SZABADKA 

Банијска 67, тел. +381(0)24 547-870, факс +381(0)24 547-870 

Пиб: 100847552, текући рачун: 840-446666-88, матични број: 08058482, 

шифра делатности: 8542, e-mail: visokaskola@vsovsu.rs, web: www.vsovsu.rs 

Датум: 14.05.2021.                                                  

Број:  609-05/21 

 

На основу члана 135. Статута Високе школе струковних студија за образовање 

васпитача и тренера у Суботици (у даљем тексту: Школа), Наставно-стручно веће на 

седници одржаној  дана 14.05.2021. године донело је  

ПРАВИЛНИК О ЗАВРШНОМ РАДУ  

НА ОСНОВНИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА  

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА У СУБОТИЦИ 

 

Овим Правилником се утврђује: 

   

 Стицање услова за пријављивање теме завршног рада  

 Избор теме за завршни рад и поступак пријаве  

 Утврђивање литературе  

 Консултације студента са ментором у току израде завршног рада  

 Стицање услова за пријављивање и полагање завршног рада  

 Испитна комисија  

 Одбрана завршног рада   

 Термини за одбрану завршног рада  

 Евиденција пријављених и одбрањених радова 

 Стандарди за израду завршног рада  

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овим се Правилником, сходно Закону  о високом образовању и Статуту Школе, 

уређују правила поступка избора теме, ментора, одбране  завршног  рада, права и 

обавезе студената, ментора, чланова Комисије за завршне радове, Студентске службе, 

као и остала питања у вези са пријавом, израдом и одбраном завршног рада. 

Завршни рад је завршна провера знања студента, након које студент стиче право 

на стручно звање предвиђено студијским програмом и Статутом Школе у Суботици. 
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Завршни рад обухвата процес од тренутка пријаве, израде па до одбране завршног рада 

пред трочланом испитном Комисијом за завршне радове (у даљем тексту Комисија). 

 

Члан 2.   

 

Завршни рад се састоји од самосталне израде писменог рада и његове усмене 

одбране. Одбрана завршног рада је јавна и полаже се пред Комисијом. Датум, време и 

место одбране завршног рада објављује се на веб сајту Школе и огласној табли седам 

радних дана пре заказаног термина одбране. 

 Број бодова којима се исказује завршни рад саставни је део укупног броја 

бодова потребних за завршетак студија.  

 

 

II СТИЦАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ТЕМЕ ЗАВРШНОГ РАДА 

 

Члан 3. 

 

Студент стиче право на пријављивање теме завршног рада након уписа шестог 

семестра на основним струковним студијама.  

 

 

III ИЗБОР ТЕМЕ ЗАВРШНОГ РАДА И ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ 

 

Члан 4. 

 

Избор теме за завршни рад студент врши посредством предметног наставника-

ментора са смера ком припада наставна област, односно наставни предмет који се 

изучава на том смеру. 

Наставници су дужни да благовремено дају теме односно списак тема за 

завршне радове Департману.  

У изузетним случајевима студент може предложити тему за израду завршног 

рада, а о томе одлучује Департман на предлог ментора.  

 

Департмани одређеног студијског програма у оквиру Школе дају сагласност на 

тему или списак тема, које се изгласавају на Департманима заједно са члановима 

Комисије, које предложе ментори на почетку текуће школске године и именују 

наставника-ментора, који је уједно и члан Комисије за одбрану завршног рада. Ментор 

предлаже преостала два члана Комисије, од којих један мора бити стручан за област из 

које студент пише завршни рад. 

 

Од датума  пријаве теме завршног рада у Студентској служби, студент има рок 

од најмање 60 (шездесет) дана да напише завршни рад, а највише једну календарску 

годину. Уколико студент није написао рад у року од једне календарске године, почев од 

датума пријаве теме у Студентској служби, ментор на захтев студента, писмено тражи 

од Департмана да одобри продужење важења изабране теме на још једну календарску 

годину. 

 

На седницама Департмана Школе (Педагошког, Департмана за биомедицинске 

науке и Департмана за спорт) изгласавају се теме завршних радова на почетку школске 

године, најкасније до 30.11. текуће школске године, и председници Департмана 

достављају у електронској форми Студентској служби и свим члановима Департмана 

табелу са темама завршних радова и комисијама. Уколико студент пише тему на 
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мађарском језику, тема се на Департману усваја исписана на оба језика (мађарском и 

одговарајућим преводом на српски језик). Ментор и  председници Департмана Школе  

воде евиденцију о издатим и одобреним темама. Списак тема налази се у Студентској 

служби, студент пријављује изабрану тему са ментором, референт бележи његово/њено 

име уз изабрану тему, уписује бр. индекса и датум уз име студента и даје му образац 

Пријаве теме завршног рада (у даљем тексту Пријава). Студент се са овереном 

Пријавом јавља ментору, код кога Пријава остаје до завршетка израде завршног рада. 

 

Пријављена тема важи једну календарску годину од дана пријаве теме у 

Студентској служби.Уколико студент не одбрани завршни рад  у предвиђеном року од 

12 месеци, може да промени тему, област и ментора, или може тражити продужавање 

рока важења одобрене теме и то на начин како је то предвиђено у ставу 1. овог члана. 

 

Студент може само једном продужити важење теме на још једну годину и то 

само уколико из оправданих разлога није приступио одбрани завршног рада (тежа 

болест, одржавање трудноће, нега властитог детета до навршених годину дана живота, 

одслужење војног рока, одлазак у иностранство у трајању од најмање три месеца у 

сврху усавршавања, ванредно стање током пандемије). Ове околности уписује ментор у 

прописан образац, Пријаву теме  са Листом евиденције о обављеним консултацијама. 

 

Промена теме код истог ментора, или молба за промену ментора и теме за 

одбрану рада, се може извршити уз писмени захтев Департману одговарајућег 

студијског програма, уз наведено образложење и потребну документацију. 

 

Уколико ментор и чланови Департмана сматрају да постоји оправдани разлог да 

дође до наведених промена, понавља се поступак како је наведено у ставу 1. овог члана. 

 

Члан 5.  

 

Ако је студент током студија израдио један или више радова, који по свом 

садржају и опсегу одговарају завршном раду, наставник-ментор може тај рад да 

предложи Департману као тему завршног рада. Наставник-ментор, као тему завршног 

рада, може да предложи и изведбу или уметничку презентацију. Тема за одбрану 

завршног рада се може пријавити на смеру који је студент уписао из обавезних или 

изборних наставних предмета који се изучавају на смеру према Студијском плану и 

програму Школе у Суботици.  

 

Сви наставни предмети који се слушају на одређеном студијском програму могу 

бити основа за израду завршног рада. Наставни предмети којима се стичу или развијају 

одређене специфичне вештине (професионалне компетенције) код студената – усвајање 

страног језика, информатичка писменост и сл., могу, такође, бити основа за израду 

завршног рада, али искључиво њихов практични или методички аспект. 

 

Члан 6. 

 

Тема завршног рада се у истом облику не може појавити најмање две школске 

године узастопно.Контролу спровођења овог члана, осим ментора и председника 

Департмана  спроводиће, по потреби, Координатор  за наставу.  
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Члан 7. 

 

Пријаву теме завршног рада ментор задржава код себе током целог процеса 

израде завршног рада, а предаје Студентској служби  на прописаном обрасцу (у 

Прилогу, стр. 18.) тек након што је рад укоричен и одштампан у 4 (четири) примерка. 

Ментор потписану Пријаву може електронски послати Студентској служби. 

На крају менторског процеса, Студентској служби ментор доставља испуњен  

прописани образац Пријаве и тиме потврђује да је студент стекао услов за одбрану 

завршног рада. Прописани образац чини саставни део документације у оквиру одбране 

завршног рада. 

  

 

IV УТВРЂИВАЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ  

 

Члан 8.  

 

Наставник-ментор предлаже део литературе, уџбенике, скрипте и друге писане и 

остале материјале (веб адресе, електронски записи и др.) за израду завршног рада.  

 

 

IV КОНСУЛТАЦИЈЕ СТУДЕНТА СА МЕНТОРОМ У ТОКУ ИЗРАДЕ ЗАВРШНОГ 

РАДА  

  

Члан 9.  

 

Израдом завршног рада руководи наставник-ментор. Ментор је дужан да 

студенту пружи упутства за израду завршног рада и препоручи литературу, са циљем 

да се тема обради потпуно и квалитетно. Тема се обрађује тако да студент наведе 

теоријске основе проблема и његовог проучавања, прикаже основне резултате 

извршених истраживања проблема, опише план сопственог проучавања, саопшти 

сређене анализиране резултате свога испитивања или анализе, те укаже на могућности 

за њено евентуално унапређивање. Завршни рад се пише према датим Стандардима за 

израду завршног рада који се налазе у Прилогу овом документу (од стр. 11 до стр.16). 

 

Члан 10.  

 

Наставник-ментор је дужан да прими студента на консултације и то онолико 

пута колико је то неопходно до завршетка завршног рада, односно до одобрења рада за 

коричење.   

Члан 11. 

 

Студент је у обавези да поштује упутства наставника-ментора у изради завршног рада 

све док му се рад не одобри за коричење, од стране ментора и преостала два члана 

Комисије. Када студент напише коначну верзију свог завршног/специјалистичког рада, 

шаље га у електронској форми ментору, а ментор има рок од десет радних дана да му 

одговори и да своје мишљење о раду, предлоге, исправке и сугестије. Студент је дужан 

да исправи свој завршни рад у складу са инструкцијама ментора у што краћем могућем 

року. 
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V СТИЦАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА  

  

Члан 12.  

 

Кандидат подноси захтев на прописаном обрасцу за заказивање одбране 

завршног рада заједно са четири примерка завршног рада - једним примерком  

тврдоукориченог рада (за архиву Школе) и три примерка рада у меком повезу (за 

сваког члана Комисије), индексом, попуњеном пријавом за полагање завршног испита, 

попуњеном и потписаном Пријавом од стране  ментора и доказом о уплати накнаде 

Школи за полагање завршног испита и израду дипломе.   

 

Радње из претходног става студент испуњава најкасније 7 радних дана пре 

предвиђеног термина за одбрану рада.  

 

Студентска служба проверава све релевантне податке у вези студирања 

кандидата у матичној књизи. Ако је студент положио све испите и обавио праксу у 

складу са студијским програмом школовања на Школи, Студентска служба доставља 

члановима Комисије по један примерак завршног рада и припрема сву неопходну 

документацију за обављање завршног испита. 

 

Члан 13.  

 

Кандидат може поднети захтев за одбрану завршног рада само уколико је 

испунио све финансијске обавезе према Школи и све обавезе према школској 

библиотеци.  

 

Члан 14.  

 

Пре давања сагласности за коричење завршног рада, ментор је у обавези да 

финалну верзију завршног рада достави на преглед осталим члановима Комисије. 

Чланови Комисије имају рок од седам радних дана да е-маилом доставе своје мишљење 

о завршном раду ментору и студенту. Тек када сви чланови Комисије дају своју 

писмену сагласност е-маилом да завршни рад испуњава услове прописане Стандардима 

за израду завршног рада, ментор студенту одобрава  коричење рада. 

 

 

VI ИСПИТНА КОМИСИЈА  

 

Члан 15. 

 

Испитну комисију и председника испитне комисије именује Департман. 

 

Члан 16. 

 

Испитну комисију чине три члана: наставник-ментор, председник комисије и 

један члан комисије.  

 

Члан 17. 

 

Чланови Комисије преузимају из Студентске службе по један примерак рада 

најкасније 7 радних дана пре заказаног термина за одбрану рада. Ментор и чланови 

Комисије појединачно прегледају и оцењују рад.  
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Члан 18. 

 

Комисија након завршене одбране рада дужна је да врати један примерак рада 

оцењен и потписан Студентској служби са попуњеним записником о одбрани завршног 

рада, индексом студента и испитном пријавом.  

 

Члан 19. 

 

Члан Комисије не може бити наставник који је са кандидатом у крвном сродству 

у првој линији, ако је брачни друг кандидата или са кандидатом живи у заједничком 

домаћинству.  

  

 

VII ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА 

 

Члан 20. 

 

Одбрана завршног рада се обавља у просторијама Школе. Препоручује се да 

амбијент за одбрану завршних радова има свечани изглед. Пре приступања одбрани 

завршног рада, председник Комисије упућује поздравну реч која садржи елементе 

биографије кандидата. Биографију кандидата припрема ментор.  

 

Члан 21. 

 

Одбрана завршног рада пред Комисијом је јавна. Јавност испита обезбеђује се 

истицањем на сајту Школе, у рубрици  Распоред одбране завршних радова (датум и 

сатница одбране, састав чланова Комисије и у којој просторији ће се обавити одбрана 

рада) као и на огласној табли Школе. Најава одбране завршног рада мора бити 

истакнута седам дана пре заказаног термина одбране рада. 

  

Члан 22. 

 

Пре приступања одбрани завршног рада, председник Комисије је дужан да 

провери идентитет кандидата увидом у индекс, а по потреби и у друге јавне исправе 

студента.  

  

Члан 23. 

 

Председник Комисије води Протокол одбране завршног испита и одговоран је за 

организацију самог тока завршне одбране рада.  

 

Члан 24. 

 

Студент, у трајању од око 15 минута, концизно излаже проблем и концепцију 

рада, начин његове реализације и примењене методе, закључке и резултате, као и 

могућност примене добијених резултата у струци.  

 

Након експозеа студента, чланови Комисије могу му постављати питања из 

проблематике његовог завршног рада, на која студент усмено одговара.  
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Члан 25. 

 

Комисија на крају завршног испита, а након усаглашавања, оцењује испит 

јединственом оценом која је резултат збирне оцене завршног рада и оцене усмене 

одбране завршног рада.  

  

Члан 26. 

 

Кандидат који није успешно одбранио завршни рад, упућује се да у року од 

месец дана допуни завршни рад (допуна се може обавити само један пут) што Комисија 

констатује записнички. 

Ако у поновљеном поступку одбране завршног рада кандидат не одбрани рад 

успешно, упућује се на поновни избор теме (нове теме) уз/или промену ментора. 

  

Члан 27. 

 

Уколико се у току одбране утврди или стекне утисак да завршни рад није 

самосталан рад студента, или студент не познаје проблематику, председник Комисије 

прекида одбрану, а Комисија доноси закључак да се студенту забрањује даља одбрана, 

удаљује га из просторије предвиђене за одбрану рада и писмено о томе обавештава  

директора Школе са препоруком да се покрене дисциплински поступак против 

студента.  

  

Члан 28. 

 

Председник Комисије, непосредно по завршетку усмене одбране, а након 

усаглашавања, позива студента (и присутна лица), саопштава студенту и присутној 

јавности оцену завршног рада.  

  

Члан 29. 

 

О току завршног испита Комисија води Записник о полагању завршног испита 

на посебном обрасцу. Записник води председник испитне Комисије за завршне радове, 

а потписују га сви чланови. Оцена о положеном завршном испиту уписује се у 

Записник, испитну пријаву студента, индекс студента и укоричени примерак завршног 

рада у који се, осим оствареног успеха кандидата (оцене) - што потврђују сви чланови 

Комисије својим потписом, уписује и општи закључак о квалитету рада и квалитету 

одбране завршног рада (неколико реченица). Комисија је дужна да потпуно испуњен 

Записник о одбрани завршног испита, попуњену и потписану испитну пријаву о 

одбрани завршног испита, индекс студента са уписаном оценом о завршном испиту и 

један примерак рада достави Студентској служби.  

 

Студент уступа завршни рад Школи, а Школа задржава сва права у вези даљег 

искоришћавања рада, или употребе појединих делова рада у сврху побољшања 

наставног процеса. Школа може направити збирку завршних/специјалистичких радова 

у ПДФ формату која је доступна студентима у посебном фајлу Школе. 

 

Члан 30. 

 

Након завршене одбране завршног рада студент је дужан да попуни статистички 

образац ШВ-50, који Студентска служба шаље Заводу за статистику и Анкету за 

дипломиране студенте где студент оцењује студијски програм који је завршио/ла и даје 
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евентуалне сугестије везане за исти. Анкета остаје у Студентској служби и она чини 

део Анкете о самовредновању. 

 

Члан 31.  

 

По окончању завршног испита Студентска служба контролише исправност 

Записника о полагању завршног испита, испитну пријаву, индекс студента и архивски 

примерак завршног рада кандидата. Испитна пријава и записник о полагању завршног 

испита остаје у евиденцији Студентске службе, а архивски примерак завршног рада 

одлаже се  у Библиотеку Школе. 

  

Члан 32. 

 

Посебна диплома уручује се најбољем студенту  уз пригодан поклон. Диплому, 

по правилу, уручује директор  Школе.  

 

Листа дипломираних студената, са темом завршног рада, бројем индекса и 

именом ментора, саставни је део Годишњег извештаја за претходну школску годину, а 

објављује се на веб сајту  и огласној табли Школе. 

 

          Члан 33. 

 

Права која студент остварује по основу статуса студента престају даном 

дипломирања. 

 

 

 

VIII ТЕРМИНИ ЗА ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА  

  

Члан 34.  

 

Школа даје могућност одбране завршних радова током целе школске године, 

осим у временском периоду од 10. јула до 1. септембра, током  колективног годишњег 

одмора запосленог наставног особља. 

  

Члан 35.  

  

Тачан распоред термина за одбрану радова, са прецизно наведеним датумом и 

сатницом одбране рада, и местом одбране одобрава ментор уз претходни договор са 

члановима Комисије и самим кандидатом.  

  

Члан 36.  

 

Кандидат може поднети Департману писмени захтев за одбрану завршног рада 

ван утврђеног термина. У оправданим случајевима Департман може донети одлуку да 

се одбрана завршног рада обави ван утврђеног термина.  
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 IX ЕВИДЕНЦИЈА ПРИЈАВЉЕНИХ И ОДБРАЊЕНИХ РАДОВА  

  

Члан 37.  

 

Евиденција пријављених и одбрањених радова води се у Студентској служби, у 

оквиру Матичне књиге и евиденције Књиге о издатим дипломама и додатку дипломе. 

 

Члан 38.  

 

Студентска служба стара се о испуњености услова за излазак кандидата на 

одбрану завршног испита.  

 

Ментор благовремено, седам дана пре одбране рада, обавештава чланове 

Комисије и кандидата о датуму, часу и месту одбране завршног рада; уз претходне 

консултације са Студентском службом. 

 

Члан 39.  

 

Студентска служба припрема Записник за полагање завршног испита, те исти, 

заједно са индексом, пријавом и једним примерком завршног рада, предаје председнику 

Комисије непосредно пре почетка заказане одбране.  

  

Члан 40.  

 

Студентска служба ажурира Матичну књигу и издаје Уверење о стеченом нивоу 

образовања у 3 примерка  на дан дипломирања, a уколико то није могуће најдуже у 

року од седам дана од дана одбране завршног рада које потписује директор Школе.  

  

Члан 41.  

 

Студентска служба уручује студенту два примерка Уверења о стеченом нивоу 

образовања заједно са индексом, сведочанствима и дипломом средње школе, које су 

биле у Школи од момента уписа кандидата на одговарајући студијски програм. Трећи  

примерак Уверења о стеченом нивоу образовања архивира Студентска служба. 

 

Члан 42.  

 

Студентска служба припрема израду дипломе и додатка дипломи и води 

евиденцију о издатим дипломама на посебном обрасцу који студент потписује 

приликом преузимања истих.  

Члан 43.  

 

На крају једне школске године Наставно-стручно веће предлаже најбољег 

студента, а на основу података о постигнутој просечној оцени студента током студија, 

које даје Студентска служба.   
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X СТАНДАРДИ ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАДА 

ГРАФИЧКИ ИЗГЛЕД РАДА  

(формат, писмо, корице, насловна страна, наслови, међунаслови, подаци, 

дијаграми, табеле, фотографије, илустрације) 

 

Семинарски, дипломски и  завршни  рад (у даљем тексту – рад), треба да буде 

штампан на белом папиру формата А4, једнострано, у фонту Times New Roman, а 

величина словних знакова основног текста треба да буде 12 pt. У тексту треба 

користити проред 1,5. Једноструки проред (single) користи се у дугачким табелама, у 

којима се може користити и мања величина слова од 12, затим у цитатима одвојеним од 

текста, фуснотама, где величина фонта мора бити 10, или у  библиографским 

одредницама. 

Пасуси треба да буду увучени, 1,27 cm, а зависно од потребе наглашавања, 

поједини пасуси, могу бити раздвојени једним размаком, од 1,5 реда. 

Маргине треба да буду: 3,5 cm лева маргина (због коричења) а 2,5 cm код 

преостале три стране папира (горња, десна и при дну странице). Величину странице 

треба подесити на А4 формат да не би радили у, за наше стандарде, неубичајеном 

формату званом US letter. Стране текста треба да буду нумерисане на дну странице, на 

њеној средини или десној маргини, арапским бројевима (1,2,3,4) почев од прве стране 

текста главног, текстуалног  дела рада, тачније од прве странице Увода. 

Обратити пажњу на графички изглед рада! 

Ако студент због недовољног знања и владања програмом за обраду текста, није 

сам у могућности да графички организује текст, треба затражити помоћ  некога ко је у 

томе вештији. 

Језик и писмо на коме се пишу радови је језик и писмо који су званично 

коришћени током школовања студента (ћирилица и латиница). 

У случају да је студент похађао наставу на неком од језика националних 

мањина, који је у званичној употреби, или на страном језику, рад пише на том језику, и 

писмом, који тај језик званично употребљава. 

На корицама завршног рада треба да пише: 

У врху стране, најбоље центрирано, пун назив високошколске установе, као у 

следећем примеру, са обавезном назнаком седишта Школе, али без адресе, фонтом 14. 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера 

Суботица 

Испод назива и седишта Школе, студент пише смер студијског програма 

(струковни васпитач предшколске деце, тренер у спорту, струковни нутрициониста 

дијететичар или струковна медицинска сестра/техничар,), фонтом 14. Ово је важно зато 
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што тему рада из општеобразовних предмета могу бирати студенти са сва четири 

студијска програма Школе. Студенти који студирају на мађарском наставном језику 

могу имати  корице рада исписане двојезично, а насловну страну  на мађарском. У 

Прилогу је пример на стр. 18. 

На средини корица рада и унутрашње насловне стране, центрирано, треба 

написати тему завршног рада, словним знацима величине 18, болд, испод које у 

загради, пишемо (Завршни рад из предмета...) Italic варијантом словних знакова 

величине 14. 

Остали текст на корицама рада пише се словним знацима величине 12. 

У доњем десном углу  корица рада треба написати име и презиме студента и 

број његовог досијеа (бр. индекса). 

У средини  доњег дела корице рада, центрирано, треба написати место у коме се 

школа налази (Суботица),  месец и година одбране. 

Прва страна после корица, насловна страна, треба да изгледа исто као и корице, 

с том разликом што се у доњем левом углу, у истој равни са именом аутора рада, пише 

и име ментора, уз које се пише и његова титула. 

Садржај мора да садржи означене делове са странама. 

Наслов рада пише се словним знацима величине 18 болдирано. 

Нумерисане поднаслове у раду пише се словним знацима величине 14. 

Остали текст пише се словним знацима величине 12. 

Фусноте се пишу словним знацима величине 10, и треба их подесити на 

аутоматско нумерисање тако да приликом брисања неке од њих, не дође до грешке у 

нумерацији. 

Минимални број страна Дипломског или Завршног рада требао би бити од 28 

до 35 страна, без табела, илустрација, графикона и осталих прилога. 

Слике, табеле, и остале графичке целине треба прилагодити страници. Све 

оне треба да имају свој број, назив испод њих који је исписан Italic варијантом словним 

ознакама величине 12. 

У делу рада где се набраја употребљена литература, референце треба да буду 

поређане по азбучном/абецедном реду, приликом чега се за сортирање узима прво 

почетно слово презимена аутора, првог коаутора, а величина словних знакова треба да 

буде 11. Литература треба да садржи, осим презимена и име аутора, наслов књиге, 

чланка објављеног у часопису, зборнику радова , интернет адресу и друге изворе, 

издавача, место штампања публикације и годину издања дела. На пример: 

1. Бугарски, Р.: Језик у друштву, Просвета, Београд, 1986. 
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2. Шипка, М.: Правописни речник српског језика са правописно-граматичким 

саветником, Прометеј, Нови Сад, 2010. 

 

У случају када дело (књига) има два аутора, тада се исписује презиме и почетно 

слово имена оба аутора. 

 

Код дела која имају три до пет аутора исписује се презиме и почетно слово првог 

аутора и додаје скраћеница – и др. 

 

Међутим, ако је дело резултат рада пет и више аутора, онда се уместо њихових 

презимена и иницијала имена исписује – група аутора као у следећем примеру: 

 

3. Група аутора: Истраживање и планирање друштвених промена и развоја, 

ИСИ, Београд, 1983. 

 

4. Када су у питању часописи и садржаји са Интернета, такође, је неопходно 

поштовати одређене стандарде: 

 

- Стефановић, И.: Прилог стратегијском пословном планирању, Наука и 

бизнис, 2, Висока пословна школа, Чачак, 2007. 

- http://www.si-revizija.sifinaneniki/dokumenti/Kodeks_poklie_etike_pf.pdf 

(датум приступа:14.2.2008.) 

Чланак преузет са интернет сајта: 

Карајица, В.: Рад, организација и мотивација, 

http://www.ure.bl.ac.yu/prrs/spm/03/0018.html 

(датум приступа:14.2.2018.) 

 Прилози (ако их има) дају се на крају рада и означавају редним бројевима. Они 

имају одређени значај за боље разумевање садржаја рада, али се не могу приказивати у 

основном тексту. То могу бити разне табеле, слике, графикони, формулари, 

статистички подаци, додатни текстови и слично. 

 Завршни рад се умножава у 5 примерка, од којих један остаје кандидату. 

Завршни рад може бити укоричен тврдим корицама или пластичном спиралом. 

Пожељно је да примерак за Архиву школе, који се чува у Библиотеци, буде 

тврдокоричен са сликама, прилозима у боји, док преостала четири примерка рада могу 

бити штампана у црно-белој техници. 

СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ РАДА 

 Препоручује се да завршни  рад садржи следеће елементе: корице, насловну 

страну, садржај, резиме, увод, теоријски део, емпиријски или практичан део, закључак, 

додатак (прилог или прилози) раду и литературу. 

 Након литературе, кандидат, по сопственом нахођењу, може написати и своју 

краћу биографију до половине А4 стране, 10-15 реченица, уз коју може приложити и 

своју фотографију. 

http://www.si-revizija.sifinaneniki/dokumenti/Kodeks_poklie_etike_pf.pdf
http://www.ure.bl.ac.yu/prrs/spm/03/0018.html
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 У случају да се студент одлучи да његов завршни рад буде практичан, да одради 

две активности из неке од методика, организује приредбу, изради дидактичка средства, 

сценске лутке, организује креативне радионице, тада се дужина теоријског дела 

завршног рада скраћује на 15 до 20 страна, с тим да и практични део рада са прилозима 

буде приближно исте дужине, пожељно и знатно дужи, највише до 60 страна. 

________________________________________________________________________ 

 Сваки департман Школе дорадиће ове стандарде, у складу са својим студијским 

програмом, објавити их на веб сајту  Школе, као и неколико репрезентативнијих 

завршних радова што ће увелико олакшати израду радова, како студенту, тако и 

ментору-наставнику. 

Прилози: 

1. Образац Пријаве теме завршног рада  

2. Корице завршног рада (на мађарском и српском језику) 

3. Насловна страна завршног рада  
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА СУБОТИЦА 
FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ ÓVOKÉPZŐ ÉS EDZŐ SZAK SZABADKA 

Банијска 67, тел. +381(0)24 547-870, факс +381(0)24 547-870 

Пиб: 100847552, текући рачун: 840-446666-88, матични број: 08058482, 

шифра делатности: 8542, e-mail: visokaskola@vsovsu.rs, web: www.vsovsu.rs 

Број:  

Датум:  

 

ПРИЈАВА ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ РАД 

Име и презиме студента  

Број индекса  

Студијски програм  

Предмет из ког се пише 

завршни рад 

 

Назив теме завршног рада 
 

 

Датум избора теме за завршни 

рад у Студентској служби 

 

Име и презиме ментора  

Датум прихваћености теме 

завршног рада на Департману 

 

 

                 Мишљење о квалитету завршног рада и процесу менторства 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 

                                                                                            Име и презиме ментора 

У Суботици,_________________                                  ______________________________ 
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Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera - Subotica 

 

  Felsőfokú Szakirányú Óvoképző és edző szak Szabadka 

 

    

 

Razvijanje komunikacionih kompetencija pomoću 

međunarodnih klasičnih bajki (projektni pristup) 

NEMZETKÖZI KLASSZIKUS MESÉK RÉVÉN VALÓ 

KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG FEJLESZTÉS 

PROJEKT MÓDSZERREL 

(Završni rad – Záródolgozat) 

Predmet/Tárgy: Metodika razvoja govora 2  -  Beszédkészség fejlesztés 

módszertana II.  

 

Student/Hallgató: 

Valkai Kitti  

Index: 2357/17 

 

 

 

Subotica, Szabadka  

2020. 
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Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера 

Суботица 

Струковни васпитач предшколске деце 

 

 

 

 

Приповетке за децу Иве Андрића 

(Завршни рад из предмета: Књижевност за децу) 

 

 

 

 

 

Ментор:  др Војо Ковачевић     Студент: Наташа 

Бешевић 

         Бр. индекса: 2359/17 

 

 

Суботица, септембар 2020. 
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Члан 44. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и 

сајту Школе.  

Члан 45. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о завршном испиту на 

основним струковним студијама број 1211-03/20 од 17.11.2020. године. 

 

 Директор 

                                                                                        др Славољуб Хилченко 

 
 
 
 
Правилник је објављен на огласној табли и интернет страници Школе дана 14.05.2021. 

године.  

Правилник је ступа на снагу  дана 21.05.2021. године.      
 
                                                                                                              Секретар   
                                                                                                Нада Лукић, дипл. правник 
 

 

 

 


