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Завршни (дипломски) рад је завршни рад на основним студијама чијом одбраном студент стиче 
право на доделу дипломе о успешно завршеним студијама на факултету.  

Рад мора да буде квалитетна, стручна, стилски и језички обрађена тема.  

 

Мастер рад је самосталан рад у коме студент обрађује одабрану тему применом научних метода и 
техника. Одбраном мастер рада студент стиче право на одговарајуће академско и научно звање, па 
је зато од суштинског значаја да рад буде оригиналан и да има одређени допринос науци и 
друштвеној заједници.  

 

• Основни eлементи које рад треба да садржи су: 

• Насловна страна 

• Страница са потписима ментора и чланова комисије, датумом одбране и оценом 

• Захвалница/Изјава захвалности 

• Сажетак и кључне речи 

• Садржај 

• Увод, разрада, закључак 

• Литература 

• Прилози 

 



Насловна страна 
 

→ Назив и седиште институције 

→ Наслов рада 

→ Назнака врсте рада (завршни или мастер 

рад) 

→ Име и презиме студента (аутора) 

→ Број идекса 

→ Академска титула, име и презиме ментора 

→ Место и година  

 



Страница са потписима 

ментора и чланова комисије, 

датумом одбране и оценом 

 

→ Потпис ментора 

→ Потписи чланова комисије 

→ Датум одбране и оцена рада 

 



→ Катедра и факултет на коме је рад 

одбрањен 

Захвалница 

→ Захвалница ментору и онима који су 

руководили израдом рада 

→ Лична захвалница аутора 



Сажетак и кључне речи 

Сажетак/Извод/Резиме/Aпстракт 

→ Укратко се износи садржина и циљ рада 

→ Највише 250 речи (оптимално) 

 

Кључне речи 

→ Навођење кључних појмова 

→ Најмање 5 и не више од 10 кључних речи 

одвојених запетама, које се пишу малим 

словом (осим у случају када је у питању реч 

која захтева употребу великог слова) 

→ Означавају главне појмове  у раду 

 

Уколико се сажетак преводи на неки од страних 
језика, преводе се и кључне речи. 

 

 

 



Садржај 

Таксативно су наведени наслови и 

поднаслови, прегледно са бројем странице  

на којој се налазе. 



Литература/Референце 

→ Наводи се на засебној страни 

 

→ Обухвата све изворе који су коришћени у 

процесу израде рада 

 

→ Наводе се стилом за који се определио аутор 





Предаја рада библиотеци 

  

• Након одбране завршног или мастер рада, студент је у обавези да библиотеци донесе коначну 

електронску верзију свог рада.  

• Да би предаја била комплетна  доставља и страницу са потписима ментора, чланова комисије, датумом 

и оценом. 

• Уз рад, предаје попуњену Изјаву о академској честитости и Изјаву да се слаже са условима 

постављања рада у оквиру Дигиталног Cherry репозиторијума Хемијског факултета. 


