
Други семестар 

 
Процедура пријаве и одбране Предмета завршног рада и Завршног рада 

 

Предмета завршног рада 15ЕСПБ  – 10 недеља  

Завршни рад 12ЕСПБ – 9 недаља 

Почетак летњег семестра: 1. април 2023. 

 

Трајање Датум Активност Опис 

1 недеља 1-6. април 2023. 

Инфо дан  

 

Консултације у вези 

Предмета завршног рада 

и одабира ментора 

Презентација обавеза у другом семестру. 

Консултације са потенцијалним менторима Завшног рада (за пријаву 

Предмета завршног рада) за одбране у јунском испитном року. 

 

Инфо дан се односи на целу генерацију. Сврха је да се студенти упознају 

са обавезама у другом семестру, израдом елабората за Предмет завршног 

рада, стручном праксом и израдом Завршног рада. Инфо дан се састоји из 

два дела: 

Општи део – где се студенти упознају са обавезама у другом семестру 

(трајање 45 минута); 

Специфични део – у ком се студенти консултују са потенцијалним 

менторима у вези теме Завршног рада и израде елабората за Предмет 

завршни рад, и добијају сагласности на менторство. 

Инфо дану присутвују потенцијални ментори студијског програма за који 

је Инфо дан организован. 

Сви студенти који планирају да заврше мастер академске студије у 

предвиђеном року (одбране Завршни рад закључно са 30. септембром 

2023. године) неопходно је да добију сагласност потенцијалног ментора 

до 10. априла. 

 

Максималан број сагласности за менторство за израду елабората Предмета 

завршног рада, на нивоу школске године је 15. У овај број не улази број 



менторстава Завршног рада за студенте који завршавају студије по 

наставном плану и програму акредитације из 2014. године. (Број 

менторстава Завршног рада за студенте који завршавају студије по 

наставном плану и програму акредитације из 2014. године за школску 

2022/23. годину је 5). 

1 недеља 1-10. април 2023. 

Пријава ментора за 

Предмет завршног рада 

за одбране у јунском 

испирном року 

Пријава Предмета завршног рада – први рок – за одбране Предмета 

завршног рада у јунском испитном року. 

Пријава ментора Предмета завршног рада се врши путем прописаног 

обрасца: Пријава ментора Предмета завршног рада (Образац). Потписан 

образац од стране студента и ментора се предаје Служби у наведеном 

периоду. 

Пријава ментора Предмета завршног рада важи један испитни рок. 

Студент који не одбрани Предмет завршног рада у испитном року за који 

је пријавио (у овом случају јунском) пријављује поново код истог или 

другог ментора и поново пролази целокупну процедуру. 

 

Не постоји предуслов за пријаву ментора Предмета завршног рада. 

 

Студент предаје Служби потписан образац Пријава ментора Предмета 

завршног рада.Том приликом се студнету у информационом систему 

додаје да прати предмет Предмет завршног рада (са јасном назнаком 

студијског програма – по шифри и назнаком наставника – по групи за 

слушање). 

2 недеље 11-30. април 2023. 
Израда Предмета 

завршног рада 

Самостали рад студента на изради елабората за Предмет завршног рада. 

Неопходно је дефинистаи структуру елабората за сваки студијски 

програм. 

4 недеље 1-31. мај 2023. 
Консултације у вези 

Предмета завршног рада 

Консултације са потенцијалним менторима Предмета завшног рада у 

вези израде елабората Предмета завшног рада.  

Консултације се врше у редовним терминима консултација наставника. 

2 недеља 
25. мај - 7. јун 

2023. 

Одбрана предмета 

завршног рада  

Ментори уносе оцену у систем (испитни спискови ће бити видљиви у 

систему, не преузима се документација у Служби). 



 8. јун 2023.  
Ажурирање испитне 

документације 

Рок за закључавање и потписивање испитних спискова за предмет 

Предмет завршног рада из јунског исптног рока 

 12. јун 2023.  
Крајњи рок за пријаву 

теме завршног рада  

Студент предаје штампану верзију одбрањеног елабората Предмета 

завршног рада чије је део пријава теме Завршног рада, када за то стекне 

услов.  

Пријава теме садржи потписе ментора и студента. 

Цео одбрањен елеборат шаље на мејл  

prijavateme@fon. bg.ac.rs (уместо само пријаве теме по старој 

акредитацији). Служба поставља елаборат на систем тако да је видљив 

надлежним телима која одлучују о пријави теме. 

Услов за пријаву теме звршног рада је четири положена испита (не 

рачунајући испит из Предмета завршног рада), односно један неположен. 

Уколико студент обрани Предмет заврног рада а нема услов за пријаву 

теме (има 3 или мање положених испита) тему пријављује када стекне 

услов. Не поништава му се положен Предмет завршног рада.  

sum: 10 

недеља 
   

 26. јун 2023. Седница Већа СП МАС  

1 недеља 

4 недеље 

4 недеље 

26. јун 2023. 

1-30. јул 2023. 

1-31. август 2023. 

 
Израда завршног рада  

 

sum: 9 недеља    

 5. септембар 2023. Рок за сагласност 

ментора 

Рок за одобрење Завршног рада од стране ментора 

 12. септембар 2023. 
Рок за сагласност 

чланова комисије 

Рок за одобрење Завршног рада од стране чланова комисије. 

По одобрењу завршног рада од стране ментора, студент треба да добије 

сагласност и од чланова комисије. 

 25-30. септембар 

2023. 
Одбране завршних 

радова  

Одбране завршних радова према распореду који прави надлежна Служба. 

Завршни рад се може бранити најраније девет седмица након усвајања 

теме на седници Већа студијских програма мастер академских студија. 

 

 



Крататак преглед динамике пријаве и одбране Предмета завршног рада и Завршног рада 

 

Први циклус: Јун 

Трајање Датум Активност 

1 недеља 1-6. април 2023. 
Инфо дан  

Консултације у вези Предмета завршног рада и одабира ментора 

1 недеља 1-10. април 2023. 
Пријава ментора за Предмет завршног рада за одбране у јунском 

испитном року 

2 недеље 11-30. април 2023. Израда Предмета завршног рада 

4 недеље 1-31. мај 2023. Консултације у вези Предмета завршног рада 

2 недеља 25. мај - 7. јун 2023. Одбрана предмета завршног рада  

 8. јун 2023.  Ажурирање испитне документације 

 12. јун 2023.  Крајњи рок за пријаву теме завршног рада  

 26. јун 2023. Седница Већа СП МАС 

1 недеља 

4 недеље 

4 недеље 

26. јун 2023. 

1-30. јул 2023. 

1-31. август 2023. 

Израда завршног рада 

  Завршни рад се може бранити најраније девет седмица након усвајања 

теме на седници Већа студијских програма мастер академских студија. 

 

Други циклус: Септембар 

Трајање Датум Активност 

1 недеља 25-31. мај 2023. Консултације у вези Предмета завршног рада и одабира ментора 

1 недеља 25. мај - 7. јун 2023. 
Пријава ментора за Предмет завршног рада за одбране у септембарском 

испитном року 

10 недеља 8. јуна – 23. август 2023. 
Израда Предмета завршног рада 

(самостално и уз консултације са ментором) 

1,5 недеља 24. август – 1. септембар 2023. Одбрана Предмета завршног рада  

 4. септембар 2023.  Ажурирање испитне документације 

 5. септембар 2023.  Крајњи рок за предају пријаве теме завршног рада  

  Седница Већа СП МАС 



  Завршни рад се може бранити најраније девет седмица након усвајања 

теме на седници Већа студијских програма мастер академских студија. 

 

Трећи циклус: Јануар 

Трајање Датум Активност 

1 недеља 1 – 10. септембар 2023. Консултације у вези Предмета завршног рада и одабира ментора 

1 недеља 11 – 15. септембар 2023. 
Пријава ментора за Предмет завршног рада за одбране у јануаском 

испитном року 

 16. септембар 2023. – јануар 2024. 
Израда Предмета завршног рада 

(самостално и уз консултације са ментором) 

 Јануарски испитни рок 2024. Одбрана Предмета завршног рада  

  Ажурирање испитне документације 

  Крајњи рок за предају пријаве теме завршног рада  

  Седница Већа СП МАС 

  Завршни рад се може бранити најраније девет седмица након усвајања 

теме на седници Већа студијских програма мастер академских студија. 

 

Четврти циклус: Април 

Трајање Датум Активност 

1 недеља 25-31. мај 2023. Консултације у вези Предмета завршног рада и одабира ментора 

1 недеља Јануарски испитни рок 2024. 
Пријава ментора за Предмет завршног рада за одбране у јунском 

испирном року 

  
Израда Предмета завршног рада 

(самостално и уз консултације са ментором) 

 Априлски исптни рок 2024. Одбрана Предмета завршног рада  

  Ажурирање испитне документације 

  Крајњи рок за предају пријаве теме завршног рада  

  Седница Већа СП МАС 

  Завршни рад се може бранити најраније девет седмица након усвајања 

теме на седници Већа студијских програма мастер академских студија. 

 



*црвени датуми су већ усвојени и не могу се мењати 

Пријава ментора Предмета завршног рада (Образац) ће садржати следеће елементе: 

Име и презиме студента: 

Број индекса: 

Студијски програм: 

Модул: 

Име и презиме ментора предмета завршног рада: 

Напомене: (ментора предмета завршног рада у вези теме, области и сл.): 

Датум: 

Сагласност ментора предмета завршног рада (потпис): 

Потпис студента: 

 

 


