
 

ВТШСС из Урошевца, са привременим седиштем у Лепосавићу 
Акредитација студијског програма 

Основне струковне студије  Заштита на раду 
 
Назив предмета:  

ЗАВРШНИ РАД Шифра предмета: ОЗР68 
Број ЕСПБ: 8 
Статус предмета:  Обавезни 
Услов:  Студент може да бира тему завршног рада када положи све испите на 

студијском програму. 
Циљ предмета:   
Стицање самосталности у уочавању, дефинисању и решавању стручних проблема из изабране области, 
који имају практичну примену у инжењерској пракси. Оспособљавање студента за систематско 
претраживање стручне литературе и база података о научним и стручним информацијама, анализирање 
савремених технолошких достигнућа и њихову систематизацију кроз примену на решавању дефинисаног 
стручног проблема. 
Исход предмета:   
Након успешно израђеног и одбрањеног завршног рада студент ће моћи да: организује рад на решавању 
стручних проблема у области заштите на раду; анализира стручне проблеме у области заштите на раду; 
израђује стручне радове користећи инжењерски приступ и терминологију; изводи истраживања у циљу 
решавања стручних проблема заштите на раду; обради различите аспекте примене нових техничких 
прописа и решења; упоређује различита решења стручних проблема у заштити на раду; приказује и 
образлаже своје виђење стручног проблема и његовог решења; дискутује о различитим аспектима примене 
прописа из заштите на раду; цитира и наводи на правилан начин коришћену литературу. 
Садржај предмета:  
Теоријска настава:  
Студент стиче право да поднесе пријаву за полагање завршног рада са највише два неположена испита од 
свих испита утврђених Наставним планом и програмом школе. Студент има право сам да одабере предмет 
из кога ће добити тему за завршни рад. Теме за завршни рад се бирају из група ужестручних предмета. 
Тема коју студент ради за завршни рад треба да садржи: Теоретско-стручну обраду неког проблема или 
израду конкретног пројектног задатка (не сувише обимно). Рад не треба да буде истраживачког карактера. 
Материјал за тему мора бити садржан у постојећој стручној литератури, а проблем мора бити шире и 
дубље обрађен, него што се изучава Наставним планом и програмом из конкретног предмета. Завршни рад 
треба да садржи следеће целине: 1. Наслов, име кандидата и ментора, 2. Задатак, 3. Садржај, 4. Увод, 5. 
Основни део, 6. Закључак, 7. Прилоге, 8. Литературу. 
Практична настава: 
Писмени део завршног рада, по одобрењу ментора, кандидат предаје Студентској служби школе у пет 
примерака, најкасније у року од шест месеци од дана добијања теме. Завршни рад се брани пред комисијом 
од три члана (председник, ментор и члан). Термин одбране завршног рада се заказује у року од највише 7 
дана од предаје рада, преко огласне табле школе, где се објављује и састав комисије. Предати писани део 
рада комисија прегледа и оцењује. Ако је завршни рад оцењен позитивно кандидат стиче право на његову 
усмену одбрану. Усмена одбрана је јавна и обавља се пред комисијом. У току одбране кандидат излаже 
писани део рада (тема, циљ, коришћене методе, добијени резултати, значај, предности и мане изложеног 
поступка, могућности практичне примене), без изношења детаља, датих у раду. При одбрани кандидат 
може користити рачунар, пројектор, слајдове или постере. После излагања завршног рада кандидат 
одговара на постављена питања чланова комисије. Усмена одбрана траје укупно 45 минута. Након 
завршене усмене одбране комисија утврђује оцену одбране и укупну оцену и саопштава је кандидату. 
Литература:   

 
Број часова активне наставе (недељно): 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 
0 0 0 0 6 

Методе извођења наставе:  
Студент самостално израђује завршни рад уз консултације са ментором користећи стечено знање на 
основним струковним студијама, расположиву литературу и лабораторијске могућности организација које 
се професионално баве пословима заштите на раду, прегледом и испитивањем опреме за рад и 
испитивањем услова радне околине. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Израда завршног рада 50 Одбрана завршног рада 50 
Укупно 50 Укупно 50 
 


