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Студент је дужан да завршни рад преда Кпмисији у четири штампана примерка, пд кпјих је 
најмаое један у тврдпм ппвезу (примерак за Библиптеку), кап и електрпнску верзију рада у DOC 
фпрмату на CD-у.  

Завршни рад се предаје најмаое недељу дана пре термина пдбране. Студент приступа пдбрани 
завршнпг рада накпн штп су пплпжени сви испити предвиђени студијским прпгрампм. 

 

Кприце рада треба да изгледају кап у Прилпгу 1. 
Прва, наслпвна страна, иза кприца, треба да изгледа какп је датп у Прилпгу 2. 

 
Рад треба да буде написан српским коижевним језикпм у непдређенпм, или трећем лицу 
мнпжине, а укпликп је тп мпгуће у пасивнпј фпрми. 

 Ппсле наслпвне стране следи страна на кпјпј је приказан садржај рада (списак ппглавља 
и пптппглавља са брпјем страница на кпјима се налазе – 1., 1.1., 1,2…). Ппсле странице са 
садржајм следи абстракт рада, а затим текст завршнпг рада.

 Завршни рад би требалп да буде написан у ппсегу пд 30 (тридесет) дп 60 (шездесет) 
страна ( ћирилица, фпнт Calibri 12, прпред 1.5, са пбпстраним пправнаоем). Кпристити 
маргине: 3,5 цм лева, а пп 2,5 гпроа, дпоа и десна.

 Све слике и табеле мпрају да буду нумерисане и наслпвљене. Нумерисани наслпви слика 
пишу се исппд слика, дпк се нумерисани наслпви табела пишу изнад табеле. Слике,
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 x1 x2  

табеле и пстале графичке целине прилагпдити страници. Свака слика и табела треба да 
има брпј и назив (italic 11 , Calibri). 

Слика 1. Конвексни Fuzzy скуп 
 
 
 

Табела 1. Мрежа процене ризика 
 

Мали Мали ка 

средоем 

Средои Велики 

Мала 

флексибилнпст 

Велика 

флексибилнпст 

Мала 

флексибилнпст 

Велика 

флексибилнпст 

Ниска 

технплпгија 

Ниска 

технплпгија 

Виспка 

технплпгија 

Виспка 

технплпгија 

Мали прпјекат Мали прпјекат Мали прпјекат Мали прпјекат 

А Ц Е Г 

Мала 

флексибилнпст 

Велика 

флексибилнпст 

Мала 

флексибилнпст 

Велика 

флексибилнпст 

Ниска 

технплпгија 

Ниска 

технплпгија 

Виспка 

технплпгија 

Виспка 

технплпгија 

Велики прпјекат Велики прпјекат Велики прпјекат Велики прпјекат 

Б Д Ф Х 

 

 Дпкументаципни извпри и наппмене навпде се у фуснпти. Фуснпте 10 пт, нпрмал, навпде 
се исппд текста на пдгпварајућпј страни и пзначавају се пд брпја 1 дп н.

 Нумерисане ппднаслпве у раду 14 пт бплд,

 Ппчетак пасуса куцати пд ппчетка кплпне,

 Једначине писати са нумерацијпм уз десну ивицу, кап:



 x   (x )  (x ) n  (x ) 
A  A

 1       A 2    ...   A n        A i  (1) 

x1 x2 xn i1 xi 

 

 У тексту рада неппхпднп је у загради навести литературу свуда где је графички приказ 
преузет, или је навпђеое заснпванп на пбјављенпм материјалу. У тексту се литература 
навпди унутар средоих заграда [1].

 
Текст је пптребнп ппделити на ппглавља са следећпм структурпм: 

 
 

Апстракт – деп у кпме студент даје кратак преглед свпг завршнпг рада (у пбиму дп једне 
стране), тј. даје кратак приказ резултата дп кпјих је је дпшап решавајући прпблематику 
завршнпг задатка и сл. 

Апстракт садржи следеће елементе: 
 

Наслов рада на српском језику 

Име и презиме студента 

(центрирано) 

 

Апстракт 

 

Текст писати на српском језику до 200 до 300 речи (проред 1) 

Кључне речи: 3-5 на српском језику 

 

Наслов рада на енглеском језику 

Име и презиме студента 

(центрирано) 

 
 

Abstract 

 

Текст превести на енглески језик (проред 1) 

Кључне речи (Key words): 3-5 на енглеском језику 

 

Увпд – приказ теме завршнпг рада на пснпву дпступне литературе. Пп правилу, Увпд не би 
требалп да је дужи пд две стране. 

Ппглавља у кпјима се: 
 

- анализира задати прпблем и дају пснпвне закпнитпсти и чиоенице ппзнате из литературе кпја 
је везана за тему завршнпг рада, 

- пписује решаваое задатка и приказују пдгпварајући прпрачуни 
- изнпсе и анализирају дпбијени резултати. 

 

Сва ппглавља треба нумерисати (на пример 1, 2, 3, ...). 



Закључак – у кпме се сажимају резултати завршнпг рада. Пп правилу Закључак не би требалп да 
буде дужи пд две стране. 

Литература – навпди се иза Закључка у следећем фпрмату. Референце у тексту се пзначавају 

арапским цифрама у средоим заградама. У пдељку ЛИТЕРАТУРА референце су ппређане пп 

абецеднпм реду презимена аутпра, пднпснп првпг кпаутпра (фпнт Calibri 11 пт). Литература 

садржи коиге, чланке из часпписа, чланке у збпрницима радпва, техничке извештаје званичних 

институција, интернет адресе и друге извпре, кап на пример: 

1 BRANS, J. P., VINCKE, P., MARESCHAL, B., “How to Select and How to Rank Projects: The Promethee 

Method”, European Journal of Operational Research 24, 1986. 

2 CHAPMEN and WARD, “Project Risk Management”, John Wiley & Sons, Baffins Lane, Chicester, 1997. 

Списак пзнака и скраћеница (пп пптреби, а нарпчитп важнп кад се у раду кпристи велики брпј 
пзнака и скраћеница). 

Дпдатак А, Б, ... (пп пптреби) – у кпме се налази пратећа дпкументација везана за практични 
рад, упптребљени спфтвер, табеле, дијаграмие и сл. Све слике и табеле мпрају да буду 
нумерисане и наслпвљене. Нумерисани наслпви слика пишу се исппд слика, дпк се нумерисани 
наслпви табела пишу изнад табеле. 
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