УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАДА НА ОСНОВНИМ
СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ РАДА НА ОСНОВНИМ
СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА
A. ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА
Тема заврщнпг рада мпже се пднпсити на пбраду тепријскпг прпблема и/или рещаваое
практишнпг прпблема (задатка) упшенпг у литератури или пракси.
Тема заврщнпг рада мпже бити пбрађена на два нашина:


прикупљаоем, пбрадпм, структурираоем и презентацијпм сазнаоа из релевантне
литературе;



даваоем рещеоа за кпнкретан прпблем применпм стешенп знаоа (анализпм примера
из праксе и/или литературе, пбрадпм задатка, емпиријским истраживаоем или на
неки други практишан нашин).

Б. СТРУКТУРА ЗАВРШНОГ РАДА
Заврщни рад треба да садржи: наслпвну страну, садржај, увпд, разраду и пбраду прпблема
(задатка), закљушак, литературу и прилпге.

Насловна страна садржи основне податке и то: назив високошколске установе (Академија
струковних студија Шумадија), назив одсека у коме студент студира, назив теме завршног
рада, назив врсте рада (завршни рад), име и презиме студента и број индекса, име и
презиме наставника – ментора, место, месец и годину израде.
У садржају је пптребнп да буду наведени пснпвни делпви (ппглавља, наслпви, ппднаслпви) рада,
кап и брпјеви страна на кпјима се ти делпви налазе.
У увпднпм делу заврщнпг рада да буду наведени знашај теме, предмет и циљеве рада, примеоене
метпде и мпдели, глпбална структура рада.
У главнпм делу заврщнпг рада треба да буде пбрадa задатка. Тп ппдразумева приказ тепријских и
практишних резултата кпји се пднпсе на задату тему. Тај деп текста треба да буде сашиоен пд вище
лпгишних целина, пзнашених пдгпварајућим називима (наслпвима, ппднаслпвима).

У закључку се сумирају резултати до којих је студент дошао приликом израде завршног
рада.
Литература садржи извпре кпје је кандидат кпристип при изради рада (наведене азбушним редпм
пп презименима аутпра), са пптпуним ппдацима п свакпј библипграфскпј јединици. Литература
треба да буде релевантна (да најпптпуније садржи кприщћени ппступак, ппдатке и сл.). Кандидат
треба да приликпм израде свпг рада кпристи најмаое пет извпра, при шему најмаое шетири
извпра мпрају бити академске и струшне публикације. Преппрушује се да најмаое један извпр
буде на странпм језику. Литература треба да буде щтп актуелнија, пднпснп нпвија. Преппрука: 70
% референци треба да буду млађе пд 5 гпдина. Литературу треба навпдити у редпследу првпг
ппјављиваоа у раду.

Прилози: обухватају све оне материјале који су коришћени у раду, а који не морају да
оптерећују његов основни део (обимни експериментални резултати, математички докази,
обимнији подаци преузети из литературе и сл.).
B. ФОРМА ЗАВРШНОГ РАДА

Стил писања завршног рада: мора да буде у складу са уобичајеним стандардима писања
стручних текстова из научне, односно стручне области завршног рада.
Обим рада: 30 – 40 страна.
Фпрмат текста: велишина стране А4 (210x297 mm), маргине све пп 2,54 cm, прпред single, spacing:
after 0; before 0; фпнт ТimesNewRoman 12, ћирилица; пправнаое са пбе маргине (justify).
Наслпвна страна: Наслпвна страна треба садржи пснпвне ппдатке у фпрмату (прилпг): Академија
струкпвних студија Шумадија, назив Одсека (center, фпнт 16, bold, велика слпва), наслпв рада
(center, фпнт 18, bold, велика слпва), заврщни рад (center, фпнт 14, bold, мала слпва, исппд
наслпва рада), име наставника - ментпра (left, фпнт 14, bold, мала слпва), име кандидата (right,
фпнт 14, bold, мала слпва) и брпј индекса (исппд имена студента, фпнт 14, bold, мала слпва),
местп, месец и гпдина израде заврщнпг рада (cenтer, фпнт 14, bold, мала слпва).
Референце (цитираое): За навпђеое извпра (цитираое) мпгу се кпристити фуснпте или енднпте.
Укпликп се кпристе фуснпте на крају рада је пбавезна листа литературе, кпја се фпрмира
абецедним редпм.
Навпђеое извпра у листи литературе, фуснпти или енднпти треба да има фпрмат (прилпг):
презиме, првп слпвп имена, (гпдина издаоа), назив дела (акп је у питаоу коига italic слпвима; акп
је реш п шасппису или збпрнику радпва назив шланка се пище нпрмалним -regular слпвима, ппд
навпдницима, а назив шаспписа, пднпснп збпрника, italic стилпм), местп издаоа и издаваш, брпј
стране на кпјпј се у шасппису или збпрнику шланак налази. Када се интернет сајт кпристи кап извпр,
пптребнп је навести цеп линк пдакле је садржај преузет, кап и датум када је садржај преузет.
Пример:
Радивпјевић, Н., (2011), „Огранишеое примене савремене ппртфплип теприје на
тржищтима у настајаоу“. Индустрија, впл. 37, бр. 4, стр. 57-77.
Hoppe, R., (1999), „Finance is not Physics”, Risk Professional, Vol. 1, No. 7, pp. 5676.дпступнп на http://www.itrac.com/paper/FinancePhysics.doc (датум ажурираоа
21.07.2015. гпдине).
Слике, табеле, графикпни: Слике, графикпни и табеле у раду мпрају бити наслпвљене и
нумерисане редпм какп се ппјављују у раду (прилпг). Наслпв табела писати изнад, а слика и
графикпна исппд (фпнт ТimesNewRoman 12,).

Табела 1 Наслпв табеле

Слика 6

Наслпв слике

Графикпн 3 Наслпв графикпна

Рад се щтампа у шетири щтампана ппвезана примерка, пд кпјих се три предају пдсеку Академије и
мпрају бити укпришена у тврдпм ппвезу. Рад мпра бити пптписан пд стране шланпва Кпмисије и
студента. Пптписи шланпва Кпмисије и студента су на првпј унутращопј страни рада. На задопј
ппдкприци једнпг пд укпришених примерака пришврщћује се пластишни или папирни чеп (футрпла)
за кпмпакт диск (ЦД) и у оега се ставља кпмпакт диск. На кпмпакт диску исписују се ппдаци са

наслпвне стране текста заврщнпг рада, а на кпмпакт диску се снима датптека са текстпм заврщнпг
рада и пстале датптеке настале тпкпм израде кпје се мпгу сматрати делпм заврщнпг рада.

Фпрма наслпвне стране завршнпг рада

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА
ОДСЕК ______________________

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА

- Завршни рад -

Студент
Ментпр

Петар Петрпвић

Маркп Маркпвић

бр. индекса

______________________ (Местп)
мм, гггг

Фпрма прве унутрашое стране завршнпг рада

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШУМАДИЈА
ОДСЕК ______________________

ТЕМА ЗАВРШНОГ РАДА
- Завршни рад -

Пптписи чланпва Кпмисије:

Пптпис студента

_________________, председник Кпмисије

____________________

_________________, члан
_________________, ментпр

______________________ (местп)
мм, гггг

