
  

Број: ННВ: 151-5/19 

Добој, 09.10.2019. године  

 

 На основу одредаба  Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број: 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19 ) члана 57. Статута Универзитета 

у Источном Сарајеву, члана 34. Статута Саобраћајног факултета у Добој и одредаба 

прaвилника о студирању на другом циклусу студија на Универзитету у Источном 

Сарајеву  Научно наставно вијећа факултета на  сједници одржаној 09.10.2019. године, 

утврдило  је 

 

ПРОЦЕДУРА 

за пријаву и одбрану завршног мастер рада 

 

I 

Студент другог  циклуса академских студија Саобраћајног факултета у Добоју 

Универзитета у Источном Сарајеву има право пријавити тему завршног мастер рада 

почетком завршног семестра студија.  

Тема завршног  мастер рада бира  се из предмета које садржи студијски програм. 

У студијској години наставник може преузети, у својству ментора или коментора 

највише пет завршних мастер радова. 

II 

 

Завршни мастер рад пријављује се Студентској служби факултета на прописаном образцу 

(Образац бр.1) . 

     Пријава теме завршног мастер рада обухвата биографију, назив рада и образложење теме, 

и потписује се од стране студента и ментора. 

Образложење теме завршног мастер рада садржи: 

• образложење теме рада, 

• предмет истраживања, 

• хипотезу са образложењем уколико је исту могуће навести, с обзиром на област којој 

завршни рад припада, 

• циљ истраживања, 

• методе које ће се примијенити, 

• структура рада, 

• попис основне литературе. 

 

Испуњена и потписана (од стране кандидата и ментора) пријава се заводи у књигу протокола 

и  одлаже у досије студента. 

 

III 

Уз попуњени образац пријаве за израду завршног мастер рада студент доставља и: 

1. Задатак  за завршни мастер рад потписан од стране ментора,  



2. доказ о уплати  500,00 КМ на име накнаде за преглед, оцјену и одбрану завршног 

мастер рада,  

3.  научни или стручни рад  објављен  у релевантним часописима, на домаћој 

конференцији или на међународној конференцији из области из које је мастер рад, 

4. потврду из библиотеке да нема задужења за књиге. 

 

                                                                         IV 
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рада  продекану за наставу који утврђује матичност катедре за разматрање пријаве теме  за 

одбрану завршног мастер  рада, а затим сигнирану пријаву продекан за наставу  враћа у 

Студентску службу факултета. 

 

Студентска служба пријаве прослеђује секретару матичне катедре и секретару 

факултета у даљу процедуру. 

V 

 

 Матична катедра предлаже Научно наставном вијећу факултета да се тема одобри 

према достављеном приједлогу или предлажу корекцију назива теме рада, те приједлог 

одлуке достављају секретару факултета.  

VI 

 

Коначну одлуку о одобрењу теме и именовању ментора за израду завршног мастер  

рада, на приједлог матичне катедре,  доноси Научно наставно вијеће факултета . 

 

    VII 

 

 Одлуку о одобравању теме за израду завршног мастер рада технички секретар 

доставља ментору, студенстској служби факултета у два примјерка (један за досије а други 

за студента). 

 

VIII 

Студент формира завршни мастер рад у концепту, предаје га ментору на увид и 

преглед, који је дужан вратити рад са коментарима студенту најкасније у року од 15 дана. 

 

         IX 

 

Студент након сагласности ментора подноси захтјев за именовање комисије за 

одбрану завршног мастер рада потписан од стране студента и ментора, (Образац бр.2), 

 

X 

 

Уз захтјев за именовање комисије за одбрану завршног мастер рада студент прилаже: 

-четири (4) штампана примјерка завршног мастер рада укоричена у меком повезу и 

електронску верзију рада ( од којих је један примјерак за библиотеку), 

-изјаву о плагијаризму потписану од стране студента (саставни дио Упутства о изради 

мастер рада). 

XI 

 

Студентска служба захтјев за именовање комисије и 3 примјерка рада  предаје 



секретару матичне  катедре, која утврђује приједлог чланова комисије за одбрану завршног 

мастер рада а захтјев  за именовање комисије секретару Факултета. 

У комисију се именују наставници који имају избор у научно наставно звање за исту 

или сродну ужу научну област, којој припада наставни предмет из којег се органузује 

одбрана завршног мастер рада, при чему се сродном облашћу сматра област која припада 

истој катедри. 

XII 

 

Коначну одлуку о именовању комисије за израду завршног мастер рада, на приједлог 

матичне катедре доноси ННВ  Факултета. 

Одлуку о именовању комисије за израду завршног мастер рада технички секретар 

доставља  студентској служби у два примјерка (један за досије а други за студента) и 

члановима комисије. 

       XIII 

Након сагласности Комисије за одбрану мастер рада да се може приступити одбрани 

рада, студент предаје Студентској служби Извјештај о урађеном мастер раду, потписан од 

стране свих чланова комисије, 6 примјерака коначне верзије рада укоричених у тврдом 

повезу и коначну електронски верзију (по један рад за чланове комисије а остала  3 

примјерка рада, након јавне одбране рада, потписана од свих чланова  Комисије за одбрану 

мастер рада  кандидадат доставља у  библиотеку Факултета). 

  XIV 

Након предаје завршног мастер рада декан факултета одобрава одбрану завршног 

рада у термину који предложе ментор, с тим да од момента предаје до момента одбране мора 

проћи најмање 15 (петнаест) дана.  

Процедуру заказивања одбране проводи Студентска служба факултета. 

Подаци о одбрани објављују се на интернет страници http://www.sf.ues.rs.ba и 

огласној табли Факултета 

                                                      XV 

Након одбране завршног рада студенту се издаје Увјерење о одбрани завршног 

мастер рада најкасније у року од седам дана од дана одбране завршног мастер  рада. 

 Приликом преузимања Увјерења о дипломирању студент је у обавези да достави 

доказ о уплати 100,00КМ на име накнаде  за  издавање увјерења и дипломе. 

Обавјештење о додјели диплома студент добија на e-mail адресу. 

XVI 

Ова процедура ступа на снагу даном доношења а примјењује се за завршне радове 

пријављене од почетка академске 2019/20 године. 

Саставни дио процедуре чине образац пријаве завршног мастер рада, образац – 

завршни задатак за завршни мастер  рад,  образац –захтјев за именовање комисије, изјава о 

плагијаризму и примјер насловне стране рада. 

          ПРЕДСЈЕДАВЈУЋИ ВИЈЕЋА 

             Проф. др Зоран Ћургуз 

http://www.stfdoboj.net/
http://www.stfdoboj.net/


  

Број протокола:_______________________ од________________године. 

ПРИЈАВА ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА 

Подносилац пријаве: 

Број индекса_______________ 

Презиме и име студента_________________________________________________________ 

Студијски програм: Саобраћај, смјер______________________________________________ 

Е-маил________________________________, Број телефона___________________________ 

ПРИЈАВЉУЈЕМ ТЕМУ ЗА ПИСАЊЕ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА ПОД РАДНИМ НАЗИВОМ: 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Молим Наставно-научно вијеће Саобраћајног факултета у Добоју Универзитета у Источном 

Сарајеву да размотри пријаву теме за израду завршног мастер рада и именује ментора рада. 

Напомињем да сам све потребне консултације и сагласност за пријаву наведене теме 

завршног мастер рада обавио-ла са ________________________________________________ 

Уз пријаву достављам: 

1. Пријаву теме завршног мастер рада 

2. Задатак за завршни мастер рад 

3. Доказ о уплати 

4. Доказ о објављеном раду

Добој, _______________. год. 

 

 

 
    ПОТПИС МЕНТОРА                       ПОТПИС СТУДЕНТА 

 

________________________________    ______________________________ 

                              



  

ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД1 

Број индекса_______________ 

Презиме и име студента_________________________________________________________ 

Наслов теме завршног мастер рада:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Опис:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

У раду треба урадити:___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Подаци о ментору: 

Научна област:________________________________________________________________ 

Навести референце-објављени радови на тему коју кандидат обрађује: 

1.____________________________________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________________________________ 

 

                Потпис ментора      Потпис студента  

 

__________________________________   ______________________________      

 
1 Попуњава ментор. 



      

  

Број протокола:_______________________ од________________године. 

ЗАХТЈЕВ ЗА ИМЕНОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА 

Подносилац захтјева: 

Број индекса_______________ 

Презиме и име студента_________________________________________________________ 

Одлуком Наставно-научног вијећа број:______________од____________године одобрена 

ми је израда завршног мастер рада под називом: 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Назив теме на енглеском језику:  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________

Молим  Наставно-научно вијеће  Саобраћајног факултета у Добоју Универзитета у 

Источном Сарајеву да именује комисију за одбрану завршног мастер рада .  

Уз захтјев достављам: 
1. Завршни мастер рад (4 примјерка, меки повез и електронска верзија рада). 

Добој, _______________. год. 

 
 

 
    ПОТПИС МЕНТОРА                       ПОТПИС СТУДЕНТА 

 

________________________________    ______________________________ 

 



  

ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ МАСТЕР РАД 

Број индекса: 00-II/00 

Презиме и име студента: Марковић Марко 

Наслов теме завршног мастер рада: „ИСТРАЖИВАЊЕ КАРАКТЕРИСТИКА ПЈЕШАЧКИХ ТОКОВА“ 

Опис: Иако је пјешачење кроз читаву људску историју било најважнији и практично незамјењив начин 

путовања, истраживање карактеристика пјешачких токова и законитости које у њему владају су везане за 

новије датуме. Познавање карактеристика пјешачких токова је изузетно важно  јер се на основу њих дају 

полазне основе за пројектовање тротоара, пјешачких прелаза, пјешачких коридора у јавним објектима, 

кородота за евакуацију у случају опасности и сл. Између осталог познавање брзине кретања пјешака веома је 

важно за анализу и реконструкцију судара возила са пјешацима. 

У раду треба урадити: 

-Извршити литературна истраживања која се односе на пјешачким кретањима и законитостима које владају у 

пјешачким токовима и дати преглед најважнијих резултата. 

-Потребно је на изабраним локацијама спровести истраживање на основу кога ће се утврдити брзина кретања 

пјешака у оквиру процјењених популационих група (дјеца, млађе и старије особе) у режиму спорог кретања, 

нормалног кретања, трћање, кретање у пару, кретање у групи итд. 

Добијене резултате мјерења потребно је анализирати и извести закључке и препоруке у вези брзине кретања 

пјешака и других параметара који су резултата истраживања.  

Подаци о ментору: 

Научна област:________________________________________________________________ 

Навести референце-објављени радови на тему коју студент обрађује: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

 

                Потпис ментора      Потпис студента  

 

__________________________________   ______________________________      
                                         

 

 

 

 

 



 

 

ИЗЈАВА О ПЛАГИЈАРИЗМУ 

 

 

Као студент мастер студија на Саобраћајном факултету у Добоју Универзитета у Источном 

Сарајеву потписујем изјаву да сам упознат са Законом о високом образовању РС и Етичким 

кодексом Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

Овом изјавом потврђујем да сам самостално написао завршни мастер рад, користећи се 

искључиво наведеном библиографијом, те да овај рад није пријављен нити кориштен при 

било каквом другом оцјењивању семинарских и завршних радова. 

 

Сагласан сам да један примјерак мог рада буде јавно доступан у ПДФ формату преко 

библиотеке Саобраћајног факултета у Добоју. 

 

 

У Добоју, _______________ године. 

 
                 Потпис студента 

____________________________ 


