
ФАЗЕ И КОРАЦИ У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ЗАВРШНОГ (ДИПЛОМСКОГ) РАДА 

 
Корак 

 

 
Назив 

 

 
Опис активности 

 

 
Временски рок 

 

 
Тип рада 

 

 

ФАЗА I: Избор теме дипломског рада 
 

Корак 1 Избор расположивих тема 

Студент прегледа списак тема дипломских 
радова у конкретној академској години и 

идентификује теме које би желео да ради за 
дипломски рад. 

N/A Индивидуални 

Корак 2 
Утврђивање заузетости 

теме 

Студент шаље мејл наставнику (потенцијалном 
ментору) чију тему је изабрао са упитом да ли је 

тема слободна. 
N/A Индивидуални 

Корак 3 Ако је тема заузета 

Уколико је тема коју је студент изабрао 
претходно, у току исте или претходне школске 
године, већ одобрена, када је је наставник које је 

предложен за ментора прекорачио број 
менторстава, односно када је тему  и ментора 

предложио студент коме је до краја студија 
преостало више од три неположене испита 

студент се враћа на Корак 1. 

N/A Индивидуални 

Корак 4 Ако је тема слободна 

Уколико је тема коју је студент изабрао 
слободна, наставник обавештава студента да 

може попунити Формулар избора теме 
дипломског рада 

N/A Индивидуални 

     

ФАЗА II: Попуњавање Формулара избора теме дипломског рада 

     

Корак 5 Попуњавање Формулара 

Студент попуњава Формулар предлога теме 
Завршног (дипломског) рада у којем наводи све 
тражене елементе и доставља наставнику, шефу 

катедре и секретару катедре 

14 дана од 
обавештења 

наставника да је 
тема слободна 

Индивидуални 

Корак 6 Обавештење о Наставник обавештава студента да ли су 7 дана од Заједнички 



прихватању/потреби за 
ревизијом Формулара 

елементи Формулара предлога теме дипломског 
рада задовољавајући или их је потребно 

ревидирати 

достављања 
попуњеног 
Формулара 

Корак 7 Седница катедре 

Уколико су елементи Формулара предлога теме 
дипломског рада задовољавајући, на седници 
катедре студенту се одобрава тема и именује 

ментор 

Месец дана од 
достављања 

финалне верзије 
Формулара одабира 

теме 

Рад наставника 

 

ФАЗА III: ИЗРАДА ЗАВРШНОГ (ДИПЛОМСКОГ) РАДА 

 

Корак 8 Израда дипломског рада 
Студент израђује Завршни (дипломски) рад у 

складу са документом Форме дипломског рада и 
Упутством за цитирање према APA стилу 

Најкасније до 10. 
септембра 

академске године 
Индивидуални 

Корак 9 
Достављање прве верзије 

дипломског рада 
Студент доставља ментору прву верзију 

Завршног (дипломског) рада на увид 
У најкраћем 

могућем року 
Рад ментора 

Корак 10 
Ревизија прве верзије 

диипломског рада 

Ментор указује студенту на аспекте Завршног 
(дипломског) рада које је потребно ревидирати и 

студент уноси измене у прву верзију рада  
 

*Корак се може понављати више пута 

У најкраћем 
могућем року 

Заједнички 

Корак 11 

Обавештење о прихватању 
коначне верзије дипломског 

рада 

Ментор обавештава студента да није потребно 
уносити даље ревизије у текст Завршног 

(дипломског) рада, да може бити предмет јавне 
одбране и да може бити штампан и укоричен.  

У најкраћем 
могућем року 

Рад ментора 

Корак 12 
Потпис ментора и шефа 

катедре 

Студент преузима формулар из Одељења за 
студије и студентска питања, попуњава га и 
подноси ментору и шефу катедре на потпис 

У најкраћем 
могућем року 

Заједнички 

Корак 13 Пријава дипломског рада 
Студент пријављује Завршни (дипломски) рад у 

Одељењу за студије и студентска питања и 
заказује се одбрана дипломског рада 

У најкраћем 
могућем року 

Индивидуални 

  

ФАЗА IV: ОДБРАНА ДИПЛОМСКОГ РАДА 

  

 


