
На основу члана 71. став 7 тачка е) Закона о високом образовању РС („Службени
гласник РС“ 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) и члана 57. Статута Универзитета у
Источном Сарајеву, Научно-наставно вијеће Економског факултета је на XVIII
сједници одржаној  15.05.2014. године, донијело

У П У Т С Т В О
о поступку стицања научног степена магистра наука

(1) Овим Упутством ближе се уређује процедура стицања научног магистра наука,
начин пријаве магистарске тезе, поступак именовања ментора и Комисије за оцјену и
одбрану тезе, услови и поступак одбране магистарске тезе, као и друга релевантна
питања.

(2) Када студенту остане један неположен испит обавезан је да у договору са
одговарајућим наставником изабере тему магистарског рада и исту пријави.

(3) Поступак за стицање научног степена магистра наука почиње подношењем пријаве
за одобрење теме магистарског рада.

(4) Уз пријаву кандидат треба да достави:
а) биографске податке;
б) доказ о испуњењу услова за пријаву магистарске тезе (потврда о положеним

испитима од студентске службе)
в) приједлог теме (предложена тема мора бити образложена. Образложење мора

да садржи наслов теме, област истраживања, преглед литературе, образложење
актуелности, методе које ће се користити и очекиване резултате истраживања).

г) приједлог ментора
д) сагласност предложеног ментора у писаној форми.

(5) Пријава се предаје Секретаријату Факултета путем протокола.

(6) Секретаријат Факултета пријаву упућује Катедри која је матична за научну област
на коју се односи тема магистарског рада, те се пријава упућује Комисији за
постдипломски студиј и докторате Факултета, која провјерава да ли је Факултет
матичан за научну област из које се предлаже тема, да ли кандидат испуњава формалне
законске услове и да ли је пријава комплетна.

(7) Комисија за постдипломски студиј и докторате може зависно од случаја вратити
пријаву кандидату уз образложење, или прихватити и прослиједити на усвајање Вијећу
Факултета.

(8) Одлуку о одобрењу магистарске тезе, те именовању ментора доноси Научно-наставно
вијеће Факултета.



(9) Ментор помаже студенту и усмјерава његов рад  у вези са научним методама, избором
литературе и припремом магистарске тезе.

(10) Магистарски рад може бити написан на једном од три званична језика у Босни и
Херцеговини, латиничним и ћириличним писмом, екавским или ијекавским нарјечјем.

(11) Коначна верзија магистарског рада мора да садржи сљедеће странице и поглавља:
а) прописану форму корица
б) прву унутрашњу страницу
в) друга страница предвиђена је за посвете, захвале и томе слично, али није

обавезна
г) садржај
д) увод
ђ) текст рада
е) закључак
ж) списак литературе
з) апстракт на српском (максимално 1 страница)
и) прилози – ако их има

(12) Кандидат завршену магистарску тезу, након што добије позитивно мишљење од
ментора о истој, предаје у три спирално увезана примјерка, једнострано штампаног
садржаја текста, као и у електронској верзији Секретаријату Факултета.

(13)  Секретаријат Факултета упућује рад на провјеру путем програма Ephorus  чији је
основни задатак помоћ у откривању плагијата насталих или директним преузимањем са
интернета или преписивањем од стране других аутора.

(14) Након добијене потврде да рад није плагијат секретар Факултета магистарски рад
прослијеђује Катедри која је матична за научну област на коју се односи рад, која
предлаже Комисију за оцјену и одбрану тезе.

(15) Катедра путем Секретаријата Факултета магистарски рад и приједлог Комисије за
оцјену и одбрану тезе упућује Комисији за постдипломске студије и докторате.

(16) Комисија за постдипломски студиј и докторате даје коначан приједлог чланова
Комисије за оцјену и одбрану тезе од којих је један ментор.

(17)  Одлуку о именовању чланова Комисије за оцјену и одбрану тезе доноси Научно-
наставно вијеће Факултета на приједлог Комисије за постдипломски студиј и докторате.

(18) Комисија за оцјену и одбрану тезе подноси Вијећу Факултета Извјештај који садржи
опис и оцјену поднесене тезе, те приједлог да се рад прихвати и одобри његова одбрана
или да се рад одбије.

(19) Одлуку о прихватању Извјештаја Комисије за оцјену и одбрану тезе и подобности
рада за одбрану доноси Научно-наставно вијеће Факултета.

(20) Након Одлуке Вијећа о прихватању Извјештаја кандидат рад доставља у пет тврдо
укоричених примјерака.



(21) Један примјерак магистарског рада мора имати CD на коме је рад у PDF формату и
овај примјерак остаје у персоналном досијеу кандидата.

(22) Ако Вијеће прихвати Извјештај Комисије за оцјену и одбрану тезе одређује се дан,
час и мјесто јавне одбране.

(23)  Вријеме и мјесто одбране морају бити објављени на огласној плочи Факултета и
веб страници Факултета и Универзитета.

(24) У објави се наводи име кандидата, наслов рада, имена чланова Комисије која је
прегледала и оцијенила рад и обавјештење да ће рад бити на увиду јавности.

(25) Кандитат је одбранио рад када Комисија једногласно или већином гласова
позитивно оцјени поднесени рад и његову одбрану.

(26) О одбрани магистарске тезе води се Записник.

(27) Кандидат је дужан да одбрани магистарску тезу у року предвиђеном Законом о
Универзитету.

(28) Одбраном магистарске тезе стиче се научни степен магистра економских наука.

(29)  Ово Упутство се односи на студенте уписане на постдипломски студиј према
Закону о Универзитету.

Број: ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ВИЈЕЋА
Датум:15.05.2014. године                       ДЕКАН

    доц. др Љубиша Владушић


