
ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

НА ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЕДНОСТИ 

 

Завршни (дипломски) рад 

 

Члан 25. 

Израда и одбрана Завршног (дипломског) рада је посебан облик наставне активности 

чији је циљ оспособљавање студената за самосталну теоријску анализу одређеног проблема у 

области наука безбедности кроз преглед и обраду одговарајуће литературе и систематичан 

приступ у анализи конкретне теме.  

Завршни (дипломски) рад је посебан предмет у оквиру студијског програма ОАС – СНБ 

и вреднује се у складу са бројем ЕСПБ дефинисаних студијским програмом основних 

академских студија, а оцена Завршног (дипломског) рада улази у просечну оцену.  

Све Катедре, до почетка школске године, усвајају списак области (тема) за Завршни 
(дипломски ) рад, тако што сваки наставник са Катедре, као потенцијални ментор, дефинише 

до пет тематских области, односно максимално 15 оквирних тема, у оквиру премета који 
предаје на ОАС.  

Списак усвојених тема са свих Катедри, као и списак наставника, потенцијалних 
ментора, објављује се на почетку школске године на интернет страници Факултета. 

Максималан број менторстава по наставнику у току једне школске године је 15 
(петнаест). 

 

Члан 26. 

Студент предлаже тему Завршног (дипломског) рада и ментора са списка из члана 25. 

став 4.   

Студент стиче право да предложи тему Завршног (дипломског) рада и ментора 

најраније онда када му је до завршетка студија преостало максимално 3 испита.  

Студент, уз консултацију са наставником, потенцијалним ментором, може предложити 

тему Завршног (дипломског) рада из оног наставног предмета који је претходно положио и из 

кога има оцену најмање 7 (седам).  

Катедра доноси одлуку о одобравању предложене теме Завршног (дипломског) рада и 

именовању ментора.  

У случајевима када је студент предложио тему која је 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, Катедра неће одобрити предложену 
тему и обавестиће студента о разлозима због којих му тема није одобрена. 

 

Члан 27.  

Катедре воде евиденцију одобрених тема, именованих ментора и одбрањених Завршних 
(дипломских) радова за сваку школску годину. 

Ментори су дужни да скрену пажњу студентима да дипломски радови морају бити 
израђени у складу са одредбама Правилника о академској честитости студената Факултета 

безбедности. 

Студент приликом предаје Завршног (дипломског) рада потписују Изјаву о академској 

честитости. 

Члан 28. 

 

На предлог Комисије за наставу на основним студијама, продекан за наставу доноси 
Упутство за писање Завршног (дипломског) рада, којим се ближе уређују технички аспекти 



Завршног (дипломског) рада (изглед насловне стране, врста и величина фонта, нивои и начин 

обележавања наслова и поднаслова, начин цитирања извора, начин навођења списка 
коришћене литературе и сл.).  

Упутство се објављује на интернет страници Факултета. 
Предлагање теме Завршног (дипломског) рада врши се на посебном обрасцу, који се 

објављује на интернет страници Факултета, а чији изглед прописује продекан за наставу. 
 

Члан 29. 

Ментор одобрава садржину написаног Завршног (дипломског) рада, након чега студент 

Одељењу за студије и студентска питања, на посебном обрасцу, подноси пријаву за одбрану 

Завршног (дипломског) рада и истовремено доставља два штампана примерка рада. 

Електронску верзију рада студент предаје библиотеци Факултета, о чему се издаје потврда, 

која се прилаже уз пријаву за одбрану Завршног (дипломског) рада. 

Студент брани Завршни (дипломски) рад пред комисијом коју чине најмање два члана: 

ментор, који је и председник комисије,  и наставник или сарадник (асистент или сарадник у 

настави) који је компетентан за област којој припада тема рада .  

Одбрана Завршног (дипломског) рада је јавна. 

О одбрани завршног рада води се записник који потписују чланови комисије, а у који 

се уписују подаци о студенту, наслов теме Завршног (дипломског) рада, датум и час одбране, 

подаци о члановима комисије и оцена, којом се обједињује оцена садржине и форме рада и 
оцена усмене одбране.  

Оцена завршног рада уписује се и у индекс, а чланови комисије својим потписом 
оверавају уписану оцену. 
 


