Прилог 3.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Војводе Степе 305, Београд

УПУТСТВО
ЗА ИЗРАДУ И ИЗГЛЕД МАСТЕР РАДА

1. Корица мастер рада је унифицираног изгледа уз коришћење латиничног или
ћириличног писма у складу са писмом које је коришћено приликом писања
рада (прилог 3.1 – пример).
Корица садржи следеће податке: назив универзитета (Универзитет у Београду), назив факултета (Саобраћајни факултет), име, средње слово и презиме
студента, наслов рада, назнака о врсти рада (мастер рад), место и година.
2. Прва насловна страна иза корица садржи податке који су наведени на корици, с тим да у доњем левом углу, у истом реду где је наведено име студента,
потребно навести име ментора са титулама (прилог 3.2).
3. Страна иза прве насловне стране – попуњен, оверен и потписан од стране
ментора и шефа катедре образац пријаве теме (прилог 3.3).
4. Резиме рада на српском и енглеском језику до 300 речи.

Обавезни делови мастер рада су:
– Садржај рада
– Списак табела
– Списак слика
– Увод
– Текст рада по поглављима
– Закључак
– Литература
– Прилози
Студент је дужан да 3 укоричена примерка рада достави члановима комисије за
оцену и одбрану рада, а након одбране 1 укоричени примерак библиотеци Факултета. Рад је потребно предати и у електронској форми (PDF формат).
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Обликовање рада
Рад се пише на српском језику, само са једне стране листова А4 формата (21 ×
29,7 цм) са следећим маргинама: Left 3,5 цм, а Top, Bottom и Right 2,5 цм.
Рад куцати обичним (Single) проредом и празним редом између пасуса.
Странице је потребно нумерисати.
Наслов сваког поглавља почети на новој станици, спуштен за 5 цм од маргине.
Слике, табеле и остале графичке целине прилагодити страници. Свака слика треба
да има број и назив испод слике, а табела број и назив изнад табеле. Документациони извори и напомене наводе се у фусноти.
У раду користити Times New Roman у следећим величинама:
– величина слова основног текста 12 pt;
– наслов поглавља, велика слова 18 pt болд,
размак испод наслова 2 празна реда
– нумерисани поднаслови у раду, 14 pt болд,
размак изнад наслова 2 празна реда, размак испод наслова 1 празан ред;
– поравнање текста Justify (поравнат и са десне и са леве стране);
– фусноте 10 pt.
Наводе се испод текста на одговарајућој страни и означавају се од броја 1 до n;
– потписи слика и натписи табела 11 pt (Italic);
– подаци у табелама 11 pt;
– величина слова у формулама 12 pt (фонт Times New Roman).
Једначине писати са нумерацијом уз десну ивицу:
(1)
Навођење литературе: Референце у тексту (позиви) се означавају арапским бројевима и угластим заградама. У делу ЛИТЕРАТУРА референце наведити по абецедном реду презимена аутора, односно првог коаутора, величина слова 11 pt. Литература садржи књиге, радове из часописа, радове у зборницима радова, техничке извештаје званичних институција, интернет адресе и друге изворе, као на пример:
[1] Аутор (презиме, прво слово), “Наслов рада”, Назив часописа, vol.x, бр.xx, стр.xxxxxx, месец, година – за рад из часописа
[2] Аутор (презиме, прво слово), Наслов књиге (издање уколико није прво), град,
држава, издавач, година – за књигу, монографију, уџбеник
[3] Аутор (презиме, прво слово), “Наслов рада”, Зборник радова (конференције,
конгреса,...) XXXX, vol..x, град, држава, година, стр. xxx-xxx – за радове са научних и
стручних скупова

МАСТЕР РАД

прилог 3.1 – пример

Марко М. МАРКОВИЋ

УПОРЕДНА АНАЛИЗА СТАВОВА
О СИСТЕМУ ТЕОРИЈСКЕ ОБУКЕ
КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ СА
ПОДРУЧЈА ЗЛАТИБОРСКОГ
ОКРУГА И ГРАДА БЕОГРАДА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
2016.

Прилог 3.2

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
(12 pt)

МАСТЕР РАД
(16 pt bold)

НАСЛОВ МАСТЕР РАДА
(22 pt bold)

Ментор: (12 pt)

Студент: (12 pt)

Проф. др Петар Петровић (14 pt)

Марко М. Марковић (14 pt)

Београд, 201_. године (12 pt)

Прилог 3.3

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

број

Војводе Степе 305, Београд

ПРИЈАВА ТЕМЕ
МАСТЕР РАДА
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

САОБРАЋАЈ
МОДУЛ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Тема:

Тезе рада:

Задатак примио:

број индекса:
име и презиме студента

Задатак издао:
име и презиме ментора

потпис ментора

име и презиме шефа катедре

потпис шефа катедре

Сагласан:

Датум пријаве: ________________

