
УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ, ПИСАЊЕ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА 
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1. Пријава завршног рада 

 
(1) Студент може пријавити тему дипломског/завршног мастер рада на основним 

студијама кад оствари најмање две трећине ЕСПБ бодова предвиђених за 

завршетак студија. 

 
(2) Студент на мастер студијама може пријавити завршни мастер рад када  положи 

најмање један од испита предвиђених студијским програмом. 

 
(3) Студент на интегрисаним студијама може пријавити завршни мастер рад када 

оствари најмање две трећине ЕСПБ бодова предвиђених за завршетак студија. 

 
Према Статуту факултета, завршни рад се брани пред Комисијом од најмање три 

члана коју именује Веће Департмана. Један од чланова Комисије за одбрану је 

ментор завршног рада који мора бити запослен на Факултету. 

 
(3) У договору са ментором, кандидат пријављује тему минимум 30 дана пре 

планиране одбране.  

 
2. Образац за пријаву завршног рада 

 
Образац за пријаву завршног рада доступан је на интернет страници Департмана. 

 
3. Процедура пријаве 

 
Попуњен (не писати руком) и од стране ментора потписан образац студент оверава 

у управној згради Факултета, приземље, соба бр 4. Након овере пријава се предаје 

Секретару департмана. 
 

4. Рок валидности пријављене теме завршног рада 

 
Рок за одбрану дипломског/завршног мастер рада по 

пријављеној теми је две године 

 
5. Изглед и форма завршног рада 

 
Завршни рад мора бити  урађен према задатој форми. 

 
6. Потребна документација 

 
Дипломски/завршни мастер рад се предаје (поставља) online преко ePMF портала 

https://eportal.pmf.uns.ac.rs/. Детаљно упутство о постављању дипломског/завршног 

мастер рада налази се на сајту департмана. Рад се поставља на портал тек наконшто 

https://eportal.pmf.uns.ac.rs/


се одреди датум одбране, и датум одбране се унесе у кључну документацију на 

крају рада. 

 

Пре постављања дипломског/завршног мастер рада студент треба да има издато 

Уверење о положеним испитима (на студентској служби), потврду ментора (образац 

потврде је на сајту Департмана) и Потврду из библиотеке Департмана да не дугује 

издату литературу.  

Уверење о положеним испитима издаје Студентска служба ПМФ-а по молби 

студента. Студент молбу за издавање овог уверења подноси одмах након полагања 

последњег испита. 

Приликом постављања дипломског/завршног мастер рада студент попуњава Изјаву 

о ауторству. 
 

7. Одбрана завршног рада 

 
Одбрана завршног рада је усмена и јавна. Дан, место и  време  одбране  завршног 

рада објављује се на огласној табли Департмана или Факултета најмање три дана 

пре одбране. Обрасци за објављивање одбране завршног рада налазе се на сајту 

Департмана и ментор рада попуњене обрасце шаље на адресу 

bojan.curcic@dbe.uns.ac.rs 

На одбрану дипломског/завршног мастер рада студент доноси индекс и образац 

Записника са одбране (који се налази на сајту Департмана). 

По одбрани завршног рада Комисија се  повлачи на већање. Након већања Комисија   

јавно саопштава Одлуку  коју доноси у  складу с  начином оцењивања завршног 

рада утврђеним студијским програмом који је студент похађао и која гласи 

"одбранио", односно "одбранио са оценом" или "није одбранио" . Комисија за 

одбрану завршног рада одлучује већином гласова. 

 

По одбрани рада студент је дужан да донесе примерак рада у pdf формату на CD и 

потписани образац Изјаве о ауторству (обаразац се налази у делу сајта ПМФ који се 

односи на Студенстку скузбу у одељку Документација).

mailto:bojan.curcic@dbe.uns.ac.rs


ПРИЛОГ – форма рада 

Језик којим се пише завршни рад је Српски језик, писмо Ћирилица или Латиница. 

ФОРМАТ А4, Фонт Times New Roman (12pt за текст, за наслове и поднаслове може 
14 или 16pt), 1,5 проред, маргине: лева 3 цм, десна, горња, доња 2,5 цм 
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