
 

 

Упутства за обликовање текста 
 

Завршни рад пише се на српском језику или на другом језику, у складу са Законом, и садржи 

упоредну насловну страну и кључне речи на српском језику. 

 

Рад треба да буде штампан на папиру формата А4 (210x297 mm) са маргинама од 30 mm. 

Проред основног текста рада треба да буде подешен на 1,5 ред. 

 

Текст сваке стране треба да буде логично подељен у одељке. Текст се штампа једнострано и 

стране треба да буду нумерисане (броје се све стране од Увода до краја рада). Нумерација се 

пише у доњем десном углу. 

 

Облик писма (фонт) којим се штампа Завршни рад треба да буде типа антиква (серифни 

фонтови, као што су: Times New Roman, Garamond, Cambria, Minion, Book Antiqua, Linux 

Libertine, и слични), осим корица и насловне стране, за које се користи облик писма типа 

гротеск (бесерифни фонтови, као што су: Arial, Helvetica, Gill Sans, Calibri, Myriad, Linux 

Biolinum, и слични). Величина писма у тексту Завршног  рада треба да буде 12 типографских 

тачака. 

 

Све табеле и слике треба да имају одговарајући наслов и да буду нумерисане. 

 

Бројеви и наслови табела налазе се увек изнад табела. 

 

Бројеви и наслови слика налазе се увек испод слика. 

 

Ако илустрација није изворни допринос аутора обавезно је навођење извора (ако је 

илустрација већ објављена), односно аутора (ако илустрација још није објављена) од којег је 

преузета. Извор се наводи непосредно испод илустрације. Ако је илустрација репродукција 

уметничког дела, наводи се аутор (ако је познат), наслов, као и остали неопходни подаци 

релевантни за поједине уметничке врсте. 

 

Опште правило је да се у свим писаним радовима увек јасно мора одвојити туђи текст и туђи 

подаци од ауторовог текста, његових закључака, идеја, података и сл. Од других аутора се 

могу преузети мањи делови текста, али се то увек мора означити наводницима, уз тачно 

навођење на уобичајен начин у тексту и литератури одакле је текст преузет. 

 

Предати рад мора да буде укоричен у тврди или броширани повез (у скриптарници школе). 

Електронска верзија рада мора бити идентична штампаној и у формату за архивирање у 

дигиталну библиотеку Високе технолошке школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Форма завршног рада: 

 

Корице: 

Назив- Висока технолошка  школа струковних студија – Аранђеловац  (величина писма: 

16 типографских тачака) 

Име, средње слово и презиме кандидата  (величина писма: 16 типографских 

Тачака, bold стил) 

Наслов завршног рада (величина писма: 22 типографске тачке, bold стил); 

Завршни рад  (назнака о врсти рада) (величина писма: 16 типографских 

тачака) 

Место, година (величина писма: 14 типографских тачака) 

Насловна страна: 

Исти текст као на корицама с тим што треба ред испод текста ``Завршни рад`` додати 

``Студијски програм: Назив студијског програма`` (величина писма: 14 типографских 

тачака)  

Страна након насловне: 

Ментор: титула, име и презиме, звање, назив високе школе, универзитета и 

факултета/института 

Чланови комисије: титула, име и презиме, звање, назив високе школе, универзитета и 

факултета/института 

Датум одбране: дан, месец, година (уколико није познат у моменту коричења 

додаје се накнадно) 

Равнање: доњи,  десни део стране 

Страна са изразима захвалности, односно посветом 

(није обавезна) 

Стране са подацима о Завршном раду : 

Наслов Завршног рада 

Резиме (апстракт) 

Кључне речи (до 10) 

Садржај 

Текст рада по поглављима 

Литература 

Прилози (није обавезно) 

 

 


