
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ 
Број: ___________________ 
Датум: __________________ 
Београд, Господара Вучића бр. 50 
 
 
На основу члана 40, става 1 и става 6 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
88 од 29. септембра 2017, 27 од 6. априла 2018 - др. закон, 73 од 29. септембра 2018, 67 од 20. 
септембра 2019, 6 од 24. јануара 2020 - др. закони, 11 од 12. фебруара 2021 - Аутентично 
тумачење, 67 од 2. јула 2021 - др. закон, 67 од 2. јула 2021), члана 112, став 1 Статута 
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/2018, 207/2019, 213/2020, 
214/2020, 217/2020, 230/2021, 232/2022 и 233/2022), члана 45 и члана 90, став 1 Статута 
Факултета безбедности (бр. 862/5 од 25.12.2018. године), Наставно-научно веће Факултета 
безбедности на седници одржаној 28.04.2022. године доноси 
 
 

О Д Л У К У 
о поступку пријављивања теме и одбране завршног (специјалистичког) рада на 

специјалистичким струковним студијама  
 
 

Члан 1. 
 Израда и одбрана завршног (специјалистичког) рада на специјалистичким струковним 
студијама је посебан облик наставне активности који има за циљ да оспособи студента за 
самостално истраживање одређеног проблема у области студијског програма специјалистичких 
струковних студија кроз преглед и обраду одговарајуће литературе и систематичан приступ 
анализи конкретне теме. 
 Израда и одбрана завршног (специјалистичког) рада на специјалистичким струковним 
студијама део је укупног ангажовања студента на студијском програму и реализује се као посебан 
предмет који се вреднује у складу са бројем ЕСПБ дефинисаних студијским програмом 
специјалистичких струковних студија. 
 Оцена завршног (специјалистичког) рада на специјалистичким струковним студијама 
улази у укупну просечну оцену студента током студирања. 
 

Члан 2. 
 Наставно научно веће, на почетку школске године, усваја оквирни списак тематских 
области (тема) за завршни (специјалистички) рад тако што сваки наставник на студијском 
програму као потенцијални ментор, дефинише најмање пет тематских области (тема) у склопу 
наставног предмета који реализује на студијском програму специјалистичких струковних студија. 
 Списак тематских области (тема) објављује се на почетку школске године на интернет 
страници Факултета. 
 Максимални број менторстава по једном наставнику у току једне школске године је 5 (пет). 
 

Члан 3. 
 Студент стиче право да предложи тему завршног (специјалистичког) рада и ментора када 
положи све испите и заврши све обавезе предвиђене студијским програмом. 

Студент предлаже тему завршног (специјалистичког) рада са списка из члана 2. став 1. 
ове одлуке и ментора.  

Предлагање теме завршног (специјалистичког) рада врши се на посебном обрасцу, који 
је саставни сео ове одлуке и који се објављује на интернет страници Факултета. Предлог теме 
потписом одобрава предложени ментор. Изглед обрасца за предлагање теме завршног 
(специјалистичког) рада прописује продекан за наставу. 
 Наставно-научно веће доноси одлуку о одобравању предложене теме завршног 
(специјалистичког) рада и именовању ментора. 

Ментори су дужни да скрену пажњу студентима да завршни (специјалистички) радови 
морају бити израђени у складу са одредбама Правилника о академској честитости студената 
Факултета безбедности. 

Студент приликом предаје завршног (специјалистичког) рада потписује Изјаву о 
академској честитости, која је саставни део ове одлуке. 
  
 
 



Члан 4. 
 Одељење за студије и студентска питања води евиденцију одобрених тема, именованих 
ментора и одбрањених завршних (специјалистичких) радова за сваку школску годину. 
  

Члан 5. 
 На изглед и садржај завршног (специјалистичког) рада примењује се Упутство за писање 
завршног (дипломског) рада на основним академским студијама које доноси продекан за наставу 
на предлог Комисије за наставу на основним студијама. 
 Упуство се објављује на интернет страници Факултета. 
  

Члан 6. 
 Ментор одобрава садржину написаног завршног (специјалистичког) рада, након чега 
студент Одељењу за студије и студентска питања подноси пријаву за одбрану завршног 
(специјалистичког) рада и истовремено доставља три штампана примерка рада. 
 Електронску и штампану верзију рада студент предаје библиотеци Факултета, о чему се 
издаје потврда која се прилаже уз пријаву за одбрану завршног (специјалистичког) рада. 
 Студент брани завршни (специјалистички) рад пред комисијом коју чине најмање два 
члана: ментор који је и председник комисије за одбрану, и наставник који је компетентан за област 
којој припада тема завршног (специјалистичког) рада. 
 Одбрана завршног (специјалистичког) рада је јавна. 
 О одбрани завршног (специјалистичког) рада води се записник који потписују чланови 
комисије за одбрану, а у који се уписују подаци о студенту, наслов теме завршног 
(специјалистичког) рада, датум одбране, подаци о члановима комисије за одбрану 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. 
 

Прелазне и завршне одредбе 
 Ова одлука примењује се на све студенте који су уписали специјалистичке струковне 
студије првог степена на Факултету безбедности почевши од школске 2021/22. године. 
 Ова одлука не односи се на поступак пријављивања теме и одбрану завршног 
(специјалистичког) рада на специјалистичким струковним студијама другог степена које су 
реализоване на Факултету безбедности закључно са школском 2017/18. годином. 
 
 
 
 
 

        ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 
 
 

          Декан, проф. др Владимир Н. Цветковић 


