
 
 

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ЗАВРШНОГ РАДА 

 

Завршни рад чини завршни део студијског програма струковних студија и 

представља самостални истраживачки рад кандидата. 

Завршни рад треба да буде штампан на папиру формата А4 (210×297mm) са 

маргинама од 30 mm. Проред основног текста рада треба да буде подешен на 1,5 ред. 

Текст сваке странице треба да буде логично подељен у одељке. Текст се штампа 

једнострано и странице треба да буду означене бројевима. Броје се све странице од Увода 

до краја рада. Означавање странице бројем (пагинација) се исписује у доњем десном углу. 

Облик писма (фонт) којим се штампа рад треба да буде Times New Roman, а величина 

писма основног текста треба да буде 12 типографских тачака.  

Све табеле и слике треба да имају одговарајући наслов и да буду нумерисане.  

Бројеви и наслови табела налазе се увек изнад табела, док се бројеви и наслови 

слика налазе увек испод слика.  

У свим писаним радовима увек се јасно мора одвојити туђи текст (цитат), график 

или слика, уз обавезно навођење извора. 

Укупан обим рада треба да се креће од 25 до 50 страна, не рачунајући прилоге. 

Завршни рад се предаје у 4 примерка од чега 1 треба да је у тврдом повезу, а 3 примерка 

су за чланове комисије за одбрану завршног рада (могу бити у спиралном повезу).  

 

САДРЖАЈ ЗАВРШНОГ РАДА 

Завршни рад треба да садржи следеће елементе:  

- Насловну страницу 

- Резиме рада (200-300 речи) са кључним речима (3-5 речи) 

- Садржај (са пагинацијом) 

- Текст рада по поглављима  

- Литературу  

- Прилоге (необавезно)  

 

ОБЛИКОВАЊЕ НАСЛОВНЕ СТРАНИЦЕ  

Насловна страница садржи следећи текст (пример дат на крају упутства):  

- Назив Школе (величина писма: 16 типографских тачака);  

- Наслов завршног рада (величина писма: 22 типографске тачке);  

- Име и презиме аутора (величина писма: 16 типографских тачака);  

- Титула, Име и презиме ментора (величина писма: 16 типографских тачака);  

- Место, година (величина писма: 14 типографских тачака).  

 

РЕЗИМЕ РАДА 

Резиме рада чини сажето написан увод, методе рада, резултате и закључке, у 200 до 

300 речи. Испод резимеа се пишу од 3 до 5 кључних речи рада. 



 
 

 

ОБЛИКОВАЊЕ СТРАНИЦА  

Увод 

Уводни део представља опште објашњење теме и намене рада, увод у проблем 

истраживања. Увод треба да буде кратак, језгровит, јасан, информативан и интересантан, 

на једној до две странице. 

 

Теоријски део 

 Теоријски део представља разраду теме, дефинисање основних појмова и 

предмета истраживања као и преглед ранијих теоријских сазнања и резултата везаних за 

предмет истраживања. Потребно је приказати елементе теорије који су потребни и 

довољни за разумевање одабране теме и истраживачког дела рада. Овај део треба да је 

структуриран кроз више целина које су одвојене поднасловима.  

 

Методолошки/Емпиријски део 

 

Проблем и предмет истраживања: 

 

Предметом истраживања се одређује шта се истражује, одређује се појава, проблем 

или предмет који се истражује, о којем се жели доћи до одређеног сазнања. Дефинисање 

предмета истраживања значи идентификовање (врста дијетотерапије или начина исхране 

нпр.), ситуирање проблема истраживања (место и време истраживања), јасно 

разграничавање од других сличних проблема. 

 

 

Циљ истраживања 

 

Циљем истраживања се дефинише општа намера истраживања, односно жељено 

стање на које су усмерене истраживачке активности. Циљем се одговара на питање зашто 

се стичу сазнања о предмету истраживања, те се јасно одређује шта се истраживачким 

пројектом желело постићи. 

 

 

Задаци истраживања 

 

Задаци истраживања представљају формулисане активности којима ће се доћи до 

циља истраживања. 

  

 

 



 
 

 

Хипотезе истраживања 

 

Обично се поставља једна општа хипотеза која произилази из циља истраживања 

или више посебних хипотеза које произилазе из циља и из задатака истраживања. 

 

 

Испитивани узорак 

 

У овом делу се дефинише популација испитаника, односно узорак истраживања. 

Одређује се врста узорка и описује начин избора јединица узорка. Потребно је дати 

информације о броју испитаника, полној и старосној структури испитаника. Такође, 

препоручљиво је навести и податак о врсти узорка (случајни узорак или друго). Потребно 

је навести територију или установу у којој је испитиван узорак, као и временски период 

истраживања. Ако је у питању експериментално истраживање, пре спровођења 

експеримента испитаници морају да дају свој писани пристанак, што у раду треба да је  

посебно наведено. 

  

 

Методе, технике и инструменти истраживања 

 

Утврђене методе и технике дају одговор на питање како ће се проучавати одабрани 

проблем, односно како ће поједине чињенице бити сакупљене (анкетирање, скалирање, 

интервјуисање, тестирање, анализа документације...). 

Потребно је да се наведе порекло инструмената – упитника/анкета, тестова 

(самостално конструисани, адаптирани за потребе израде рада или преузети од другог 

аутора), садржај инструмената и одредницу да се налазе у прилогу (касније у раду). У 

случају да се користе мерни инструменти треба их описати (назив, произвођач).  

Карактер истраживања подразумева одређивање врсте истраживања. Истраживање 

може да буде дескриптивно или аналитичко. Потребно је утврдити како ће се истраживач 

односити према појави коју проучава, пасивно тј. проучава је без мешања у њен ток, или 

активно, намерно или контролисано изазивајући извесне појаве (експериментално), 

лонгитудинално (када се испитаници прате у дужем временском периоду) и трасверзално 

(када се прави попречни пресек, односно када се у исто време испитују, нпр. деца 

различитих узраста). 

 

Интерпретација резултата истраживања са дискусијом 

 

Интерпретација резултата истраживања представља део у коме се наводи ток 

истраживања односно процес извођења истраживања/пројекта/радионице. Резултати могу 



 
 

бити приказани текстуално, табеларно или графички (графикони, слике). Све табеле, 

слике и графикони морају да буду нумерисани, означени насловом испод 

табеле/графикона/слике и наведени у делу текста на који се односе. Ако је илустрација 

или графикон преузет, мора се навести и извор одакле потиче.  

Резултати се коментаришу у трећем лицу, не у првом (нпр. Истраживањем је 

показано..., а не Истраживањем сам показао...).  

Приликом приказа резултата истраживања треба добијене резултате (податке) 

довести у везу са хипотезом (односно хипотезама истраживања) и установити да ли их они 

потврђују или оповргавају, довести добијене податке у везу са подацима сличних 

истраживања, добијене податке и закључке довести у везу са теоријом.  

 

Закључак 

 

У закључку се износе главни резултати до којих се дошло приликом обраде теме. У 

закључку се могу поновити најважније констатације из резултата истраживања. У овом 

делу се потврђују или одбацују хипотезе постављене у методолошком делу рада.  

Пожељно је да се изнесе своје виђење проблема и дају предлози за њихово решење. На 

крају, могу да се наведу потребе за сличним истраживањима и/или указати на практичне 

користи добијене истраживањем/ пројектом/ радионицом. Закључак треба да буде на 

једној до две странице. 

 

НАВОЂЕЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ  

Литература се наводи према Ванкуверским правилима, редоследом којим се 

појављује у тексту (у складу са коришћеним језиком, односно писмом). Наводе се сви 

радови чији су делови у раду експлицитно наведени, као и они на које се аутор позива. У 

попису литературе не сме бити радова који нису цитирани, ни оних на које се у раду не 

упућује. Текст се исписује се писмом величине 12 типографских тачака.  

 

Презиме, иницијал имена аутора. Наслов. Издавач. Место издавања, година 

издавања, почетна-завршна страница (ако је преузето са неког сајта, потпуна УРЛ адреса и 

датум приступа документу). 

 

УКЉУЧИВАЊЕ ПРИЛОГА  

Уколико се при изради рада користе одређени прилози (нпр. одређене анкете, 

упитници, готови извештаји и сл.), њих треба додати на крају рада. Могу се означити као: 

ПРИЛОГ А, ПРИЛОГ Б, или ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 2... и слично.  

 

 

 

 



 
 

Висока школа струковних студија за образовање  

васпитача и тренера Суботица 

Назив студијског програма 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСЛОВ РАДА 

 

Завршни рад 

 

 

 

 

 

Mентор: Tитула, Име и презиме         Име и презиме студента/киње 

 

 

 

 

 

 

Суботица, година одбране. 


