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ПРЕДГОВОР 

 

Након ступања на снагу Закона о високом образовању, прилагођавања студијских 

програма захтевима Болоњске декларације и акредитације школе дошло је до значајних 

измена студијских програма и предмета. Почев од школске 2008/2009. године уводи се 

Завршни рад за студенте који су студије уписали „по Болоњи“, док студенти који су 

студије уписали закључно са 2006/2007. (и раније) „бране“ Дипломски рад.  

Завршни (и Дипломски) рад се брани након свих положених испита предвиђених 

студијским програмом.  

Упутство је намењено студентима Високе техничке школе струковних студија Београд на 

основним и специјалистичким студијама, са наглашеним појединостима за студенте који 

бране Дипломски рад. Овим упутством желимо да нашим студентима олакшамо израду 

Завршног (и Дипломског) рада уз мноштво практичних примера и детаља кроз све фазе 

реализације рада.  

Уколико имате недоумица у вези са техничком израдом рада, можете се обратити путем 

мејла: info@visokatehnicka.edu.rs 

 

Београд, јун 2014. 
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ОПШТА ПРАВИЛА И ФОРМАТ ЗАВРШНОГ РАДА 

 

Студент је дужан да Завршни рад преда Комисији у четири штампана примерка, од којих 

је најмање један у тврдом повезу, док су три примерка спирално укоричена, као и 

електронску верзију рада у DOC формату (WORD file) на CD-у.  

Дипломски рад се предаје у три спирално коричена примерка, од којих један остаје 

студенту, а преостала два намењена су члановима комисије.  

Студент израђује Завршни рад након што је положио све испите предвиђене студијским 

програмом. Студент може писати завршни рад искључиво из предмета (осим Стручне 

праксе) са свог студијског програма. Рад који је ментор претходно прегледао и одобрио 

предаје се Студентској служби најмање недељу дана пре заказаног термина одбране.  

 

1. Обавезни наслови у Завршном раду су: Садржај, Сажетак, Увод, Закључак и 

Литература (као што је означено у приложеном шаблону);   

Разрада теме треба да буде у складу са поступком истраживања дате теме; 

2. Корица, прва страница и одобрена тема су дате у приложеном шаблону завршног 

рада;  

3. Користити аутоматски садржај и представити га према поглављима (Heading 1, 

Heading 2,...); 

4. У поглављу Литература, наводи се искључиво литература која је цитирана у раду; 

5. Евентуални прилози, пратећа документација, стандарди и сл. дају се на крају рада 

као Додатак. 

6. Рад доставити у формату А4; стил Normal, Times New Roman, фонт величине 12 pt, 

ћириличним (или по потреби латиничним) писмом. Маргине: лева 2,5 cm, а све 

остале по 2 cm (као што је подешено у приложеном шаблону). Обавезно је 

обострано поравнање - „justify“ oријентација текста. Проред је 1.15 pt; 

7. Обим рада је од 40 до 60 страница; 

8. Нумерација сваке странице је у оквиру доње маргине – центрирано; 

9. У Заглављу (Header) обавезно навести своје име и презиме и наслов Завршног рада 

(едитовати приложени шаблон рада); 
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10. Једначине писати са нумерацијом уз десну ивицу, као што је приказано: 
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11. Испод слика и табела обавезно навести извор одакле су преузете; 

12. Све слике и табеле морају бити нумерисане и насловљене, и то на бази целог рада, 

од 1 до n. Нумерисани наслови слика пишу се испод слика, док се нумерисани 

наслови табела пишу изнад табеле. Слике, табеле, дијаграми, графикони треба да 

буду приказани на једној страници. Ово правило не важи за табеле чија величина 

превазилази формат једне странице. Фонт за означавање табела и слика је italic 11, 

Times New Roman; 

 

Слика 1. – Одређивање правца и смера координатних оса  

Извор: Братић, В., Јовановић, А. (2008): Инжењерски приручник за ручно програмирање NC и CNC 

машина алатки, Техничка школа, Смедерево, стр. 33. 

 

13. После поглавља Садржај може се написати списак коришћених скраћеница или 
ознака у Завршном раду уколико се у раду користи велики број ознака и 

скраћеница; 

14. Сваки наслов поглавља почиње на новој страници; 

15. У поглављу Литература назив дела које се наводи треба да буде исписано курзивом, 

тј. косим словима – Italic; 

16. Завршни рад се штампа једнострано; 
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Табела 1. – Елементи стратегије за успостављање развојне орјентације предузећа 

Мотиви и подлоге за развојну орјентацију 

Нове потребе и захтеви купаца  

Развој конкуренције 

Развој технологије 

Промене у окружењу 

Начин остваривања циљева развоја 

Сопствени развој 

Лиценце 

Кооперација 

Индустријска шпијунажа  

Типови развоја 

Фундаментални развој 

Апликативни развој новог производа 

Дизајн/конструкција по захтеву купаца 

Предмет развоја 

Производ 

Производни процес 

Кадрови 

Опрема и лабораторије 

Извор: Вељовић, А. (2009): Управљање развојем предузећа, Универзитет у Крагујевцу, 

Технички факултет, Чачак, стр. 18. 

 

Као погодност, за Вас је већ припремљен шаблон Завршног рада  са свим задатим 

параметрима (фонт, маргине, пагинација, проред и сл.). Потребно је само унети своје 

податке (садржај, име и презиме, број индекса, назив теме и сл.) у поља за куцање 

текста (Text box).  
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СПИСАК ЦИТИРАНЕ И КОРИШЋЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

У списак литературе наводе се искључиво извори који су коришћени током израде рада. 

Литература треба да садржи најмање 15 извора наведених азбучним редом (или 

абецедним).  

Сви изворни материјали (примарни или секундарни, објављени или необјављени) морају 

се означити на одговарајући начин у самом тексту. Репродуковање нечијих туђих речи, као 

и парафразирање нечијих туђих идеја и аргумената без навођења, представља плагијат и 

дисквалификује рад.  

Извори се најчешће наводе увођењем цитата у малим заградама у самом тексту (боље него 

стављањем фуснота испод текста). У тим наводима треба да стоји: презиме аутора, 

година издања, двотачка, размак, број стране (Марковић, 1990: 45). Сви цитати треба да 

буду навођени истим стилом у комплетном раду.  

Свако дословно навођење текста (цитирање) изворника мора бити праћено знацима 

навода, чак и када се не ради о комплетној реченици. Исто тако, када се у тексту наводи 

туђа мисао, идеја, дефиниција, и сл., без директног преузимања (парафразирање) 

комплетне језичке структуре (парафразом) такође је потребно навести изворник из кога је 

материјал преузет. Уколико није потребан прецизан цитат, изворни материјал се може 

парафразирати или сажети, али треба повести рачуна да се не промени смисао оригиналног 

значења у парафразирању или сажимању. Треба да буде јасно где се завршавају идеје 

цитираног аутора, а где почињу коментари кандидата који пише рад.  

Кратки цитати могу бити интерполирани у самом тексту између двоструких наводника. 

Дужи цитати (који се састоје од 5 до 10 редова) треба да буду обележени у одвојеним 

пасусима, увучени и са леве и са десне стране и одвојени од текста - са све четири стране – 

и без наводника. Уколико постоје промене у великом слову, интерпукцији  у неком цитату, 

на такве промене је потребно јасно указати.  

 

Одржавање се може дефинисати као потреба предузимања техничких и 

других активности чији је основни циљ да се обезбеди исправност опреме 

у процесу производње, уз минималне трошкове одржавања проузроковане 

застојима због отклањања отказа или пак због трошкова везаних за 

одржавање, а којима застоји нису директни узрочник. (Живковић, 2007: 

292) 
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ПРИМЕР НАВОЂЕЊА ЛИТЕРАТУРЕ: 

 

КЊИГА 

jедан аутор: 

Живковић, Д. (2007). Организација производње. Београд: Виша техничка школа  

 

- више од једног аутора: 

Живојиновић, Д. и Диховични, Ђ. (2010). Компјутерско пројектовање. Београд: Висока 

техничка школа 

 

- више од три аутора 

Калајџић, М. и др. (2008). Технологија обраде резањем. Београд: Машински факултет  

или ако рад пишете латиницом Kalajdžić, M. et al. (2008). Tehnologija obrade rezanjem. Beograd: 

Mašinski fakultet 

Нарочито је важно истаћи наслов књиге пишете у курзиву. 

 

ЧЛАНАК  

 Чланак у часопису 

Wilson, D. (1993). Linguistic Form and Relevance. Lingua, 90, 1–25. 

 Чланак у зборнику 

Миљанић, П. (1995). Накнадна веома прецизна регулација периодичних система. У 

Зборнику радова VIII Симпозијум Енергетска електроника – Ее '95, Нови Сад, 

септ.1995, пп.5-14. 

 У појединим томовима књига: 

Slobin, D. I. (1997). Mind, Code, and Text. In: Essays on Language Function and Language Type (J. 

Bybee et al., eds.), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 437–467.  
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ИЗВОРИ СА ИНТЕРНЕТА 

 Чланак из онлајн базе: 

Voss, P. J. (1998). Debris from Heaven in Paradise Lost. English Language Notes, 35.3,  37-41. 

Academic Search Premier. EBSCOhost. GALILEO. (10 June 2008)  

<http://www.galileo.usg.edu>. 

 Цео веб сајт: 

Electronic Poetry Center. 2003. SUNY Buffalo. (10 June 2008) <http://epc.buffalo.edu>. 

 

Први корак у цитирању је записивање свих релевантних информација из Ваших извора 

док их прикупљате. Запишите основне информације чим пронађете неки извор: 

1. Код књига: аутора, наслов, годину издања, број издања, издавача, место издавања 

и број странице.  

2. Код чланака: аутора, годину издавања, наслов чланка, наслов часописа, број 

издања и број странице.  

Други корак је бележење свих извора у крајњем делу рада.  

Трећи корак је стварање абецедног/aзбучног редоследа коришћене литературе према 

првом слову презимена аутора. Затим је неопходно убележити ауторе цитираних делова 

унутар самог текста. Пун назив извора се даје на крају текста у литератури, док се у самом 

текту наводи аутор и година издања, на пример (Живковић, 2007: 26).  

 

Лектура и коректура 

 

Лекторишите свој рад како бисте постигли концизност, јасност и граматичку и 

ортографску тачност. Консултујте правописн приручник српског језика да бисте 

исправили грешке и стилски дотерали текст. Извршите коректуру како самог текста, тако и 

листе референци. На крају, нека вам још неко изврши коректуру рада због техничких и 

ортографских грешака, испуштених речи или нејасних конструкција.  

Теза мора да буде написана формалним академским стилом, а сам аутор треба да је 

лекторише врло пажљиво пре него што је преда да би осигурао да у тези не буду 

граматичке, лексичке, штампарске и грешке у интерпункцији. 
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ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 

Након израде завршног рада, у оквиру припреме за усмену одбрану рада, студенти 

израђују презентацију у програму MS Power Point. Презентација рада је веома битан 

елемент у укупној реализацији завршног рада због тога што од квалитета презентације у 

многоме зависи и квалитет усмене одбране рада, будући да се студенти њоме руководе у 

току излагања.  

Приликом израде презентације треба водити рачуна да се задовоље следећи елементи 

израде: 

 број слајдова треба ускладити са временом дозвољеним за излагање рада од 

максимално 20 минута. Да би се уклопили у расположиво време презентација 

оквирно треба да садржи 20-25 слајдова; 

 први слајд је обавезно насловни и треба да садржи све као и насловна страна рада; 

 сваки наредни слајд треба да има наслов и садржајни део; 

 у садржајном делу слајда пожељно је да преовлађују слике, табеле, графикони, 

набрајања и сл. и треба да буду довољно велики да се јасно види шта је на слајду;  

 слајдове са пуно текста, нпр. читави пасуси текста, није пожељно стављати у 

презентацију јер значајно умањују квалитет презентације и саме одбране рада;  

 на слајдове стављати само оно што је најбитније за саму тему.  

Треба избегавати слајдове са мноштвом различитих ефеката (појављивања слова и слика, 

обртања и сл.) који само успоравају приказ слајда и одвлаче пажњу од садржине слајда, тј. 

од суштине. У пракси су се, као најбоље, показале једноставне презентације, без икаквих 

ефеката, мада слајдови са умереним и добро контролисаним ефектима могу да оставе 

одличан утисак.  

Пример оквирне структуре презентације завршног рада би могао да изгледа овако:  

слајд 1: насловна страна; 

слајд 2: циљ завршног рада; 

слајд 3: подаци о пословном систему; 

слајд 4: производни или услужни програм; 

слајд 5: предмет рада, хипотезе рада (претпоставке); 

слајд 6-10: метод рада; 
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слајд 11-12: очекивани резултати рада; 

слајд 13-17: анализа резултата рада; 

слајд 18-20: закључна разматрања; 

 

НАПОМЕНА: 

Ово је само оквирна структура једне презентације и није обавезујућа. Студент може сам, 

према свом нахођењу, да садржајно већи или мањи акценат стави на поједине тачке из свог 

завршног рада, руководећи се чињеницом да треба да изложи суштину рада, без 

непотребног залажења у поједине детаље рада.  

 


