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ПРОЦЕДУРА ПОЛАГАЊА ЗАВРШНОГ РАДА1 
 

Корак 1. – Студент у Студентској служби преузима образац за пријаву и одобравање 

теме завршног рада (студент може пријавити тему ако у тренутку пријаве има највише 

два неположена испита) - Образац бр. 1; 

Корак 2. – Поменути образац попуњава студент у консултацијама са професором кога 

је изабрао за ментора на завршном раду; 

Корак 3. – Ментор потписује Образац бр. 1. и студент је у обавези да га донесе у 

Студентску службу; 

Корак 4. – Потребно је да тема „прође“ кроз Наставно веће како би била одобрена од 

стране истог; 

Корак 5. – Студент се може путем сајта информисати када је одржано Наставно веће 

и долази у Студентску службу да провери да ли је његова тема одобрена; 

Корак 6. – Уколико је тема одобрена, студент добија нови образац: Пријава за 

одбрану завршног рада (Образац бр. 2.) и са професором дефинише термин одбране; 

Корак 7. – Студент доноси Образац 2. у Студентску службу и обавештава службенике 

о термину одбране и доставља Индекс (ОБАВЕЗНО); 

Корак 8. – ДАН ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА: Студент у Студентској служби добија 

обрасце бр. 3. и 4. и подноси Комисији један тврдо коричен рад (ОПЦИОНО) и три 

рада укоричена спирално или у меком повезу. Такође, један примерак је потребно 

доставити на CD-у. 

Корак 9. – Након извршене одбране завршног рада студент доставља служби Обрасце 

3. и 4. као и Индекс ради овере. 

Корак 10. – Студентска служба обавештава студента о датуму преузимања Уверења о 

дипломирању и дипломе.
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ННААППООММЕЕННЕЕ::  

Цена завршног рада у коју су урачунати трошкови штампања и издавања УВЕРЕЊА, ДИПЛОМЕ и 

ДОДАТКА ДИПЛОМИ је: 

1. студент на БУЏЕТУ – 6.000 рсд и  

2. САМОФИНАНСИРАЈУЋИ студент – 16.000 рсд (основне) или 17.000 рсд (специјалистичке). 

Студент до дана дипломирања мора измирити све обавезе према школи!!! 

Завршни рад се израђује у складу са упутством које се налази на сајту школе. 
    

Пуно среће у изради и одбрани Завршног рада жели Вам  

колектив Високе техничке школе Београд 
                                                           
1
  Термин „Завршни рад“ се користи и на основним и на специјалистичким студијама (НЕ ПОСТОЈИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД) 

2
  Додела диплома је око 10. септембра (Дан школе) о чему ће студенти бити обавештени путем сајта и SMS поруком. 


