
Прилог 1.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРАВОСУЂЕ У НОВОМ САДУ

КЉУЧНИ ПОДАЦИ О ЗАВРШНОМ РАДУ 

Врста рада:

________________________________________
(Докторска дисертација, Мастер рад, Дипломски рад, ...)

Име и презиме 
аутора:

Ментор (титула, 
име, презиме, 
звање, 
институција)

Наслов рада:

Језик публикације 
(писмо):

Српски (_________________) или
                 (ћирилица или латиница)

________________________

Физички опис рада: Унети број:
Страница_______________
Поглавља_______________
Референци______________
Табела_________________
Слика__________________
Графикона______________
Прилога________________

Научна област:

Предметна 
одредница, кључне 
речи:



Извод (апстракт 
или резиме) на 
језику завршног 
рада:

Датум одбране:

(Попуњава 
накнадно 
одговарајућа 
служба)

Чланови комисије:

(титула, име, 
презиме, звање, 
институција)

Председник:

Члан:

Члан:

Напомена: Аутор докторске дисертације потписао је следеће Изјаве:
1. 1. Изјава о ауторству,
2. 2. Изјава o истоветности штампане и електронске верзије
3.     докторског рада и

3. Изјава о коришћењу.
Ове Изјаве се чувају на факултету у штампаном и 
електронском облику.



Прилог 2.

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA U NOVOM SADU 

PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE U NOVOM SADU

KLJUČNI PODACI O ZAVRŠNOM RADU 

Vrsta rada:

________________________________________
(Doktorska disertacija, Master rad, Diplomski rad, ...)

Ime i prezime 
autora:

Mentor (titula, ime, 
prezime, zvanje, 
institucija)

Naslov rada:

Jezik publikacije 
(pismo):

Srpski (_________________) ili
                 (ćirilica ili latinica)

________________________

Fizički opis rada: Uneti broj:
Stranica_______________
Poglavlja_______________
Referenci______________
Tabela_________________
Slika__________________
Grafikona______________
Priloga________________

Naučna oblast:

Predmetna 
odrednica, ključne 
reči:

Izvod (apstrakt ili 
rezime) na jeziku 
završnog rada:



Datum odbrane:

(Popunjava 
naknadno 
odgovarajuća 
služba)

Članovi komisije:

(titula, ime, prezime,
zvanje, institucija)

Predsednik:

Član:

Član:

Napomena: Autor doktorske disertacije potpisao je sledeće Izjave:
4. 1. Izjava o autorstvu,
5. 2. Izjava o istovetnosti štampane i elektronske verzije
6.     doktorskog rada i

3. Izjava o korišćenju.
Ove Izjave se čuvaju na fakultetu u štampanom i elektronskom 
obliku.

Прилог 3.

UNIVERSITY BUSINESS ACADEMY IN NOVI SAD



FACULTY OF LAW FOR COMMERCE AND JUDICIARY  IN NOVI SAD

KEY WORD DOCUMENTATION 

Document type:
________________________________________
(Doctoral dissertation, Master thesis, Graduate work, ...)

Author:

Menthor (title, first 
name, last name, 
position, institution)

Title:

Language of text 
(script):

Serbian language (_________________) or
                                        (cyrillic or latin script)

________________________ language

Physical description: Number of:
Pages_______________
Chapters_______________
References______________
Tables_________________
Illustrations__________________
Graphs______________
Appendices________________

Scientific field:

Subject, Key words:

Abstract (or resume)
in the language of 
the text:

Defended:

(The faculty service 
fills later.)



Thesis Defend 
Board:

(title, first name, last
name, position, 
institution)

President:

Member:

Member:

Note: The author of doctoral dissertation has signed the following 
Statements:

7. 1. Statement on the authority,
8. 2. Statement that the printed and e-version of doctoral 

dissertation are identical and
3. Statement on copyright licenses.
The paper and e-versions of Statements are held at the faculty.

Прилог 4.

Изјава о ауторству



Потписани/а______________________________________________

Број уписа___________________

Изјављујем

да је докторска дисертација под насловом

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

 резултат сопственог истраживачког рада,
 да предложена дисертација у целини, ни у деловим, није била предложена за добијање 

било које дипломе према студијским програмима других високошколских установа,
 да су резултати коректно наведени и 
 да нисам кршио/ла ауторска права и користио/ла интелектуалну својину других лица.

--------------------,-------------------              Потпис
        (Место)         ( Датум)



Прилог 5.

Изјава о истоветности штампане и електронске верзије докторског рада

Име и презиме аутора_______________________________________________

Број уписа________________________

Студијски 
програм______________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Наслов 
рада_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Ментор______________________________________

Потписани/а

Изјављујем да је штампана верзија мог докторског рада истоветна електронској верзији коју сам
предао/ла за објављивање на порталу Дигитална библиотека дисертација Универзитета Привредна
академија у Новом Саду.

Дозвољавам да се објаве моји лични подаци везани за стицање научног назива доктор наука, као
што су име и презиме, година и место рођења и датум одбране рада.

Ови лични подаци могу се објавити на мрежним страницама Дигиталне библиотеке дисертација, у
електронском каталогу и у публикацијама Универзитета Привредна академија у Новом Саду

--------------------,-------------------              Потпис
        (Место)         ( Датум)



Прилог 6.

Изјава о коришћењу

Овлашћујем  Универзитет  Привредна  академија  у  Новом  Саду  да  у  Дигиталну  библиотеку
дисертација Универзитета Привредна академија у Новом Саду унесе моју докторску дисертацију
под насловом:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________

Дисертацију  са  свим  прилозима  предао/ла  сам  у  електронском  формату  погодном  за  трајно
архивирање.

Моју  докторску  дисертацију  похрањену  у  Дигиталну  библиотеку  дисертација  Универзитета
Привредна  академија  у  Новом  Саду  могу  да  користе  сви  који  поштују  одредбе  садржане  у
одабраном типу лиценце Креативне заједнице (Creative Commons) за коју сам се одлучио/ла.

1. Ауторство

2. Ауторство – некомерцијално

3. Ауторство – некомерцијално – без прераде

4. Ауторство – некомерцијално – делити под истим условима

5. Ауторство – без прераде

6. Ауторство – делити под истим условима

(Молимо да заокружите само једну од шест понуђених лиценци, кратак опис лиценци дат је на 
полеђини листа.)

--------------------,-------------------              Потпис
        (Место)         ( Датум)



1. Ауторство – Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и прераде, ако
се  наведе  име  аутора  на  начин  одређен  од  стране  аутора  или  даваоца  лиценце,  чак  и  у
комерцијалне сврхе. Ово је најслободнија од свих лиценци.

2.  Ауторство – некомерцијално. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање
дела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце.
Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу дела.

3. Ауторство – некомерцијално – без прераде. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно
саопштавање дела, без промена, преобликовања или употребе дела у свом делу, ако се наведе име
аутора  на  начин  одређен  од  стране  аутора  или  даваоца  лиценце.  Ова  лиценца  не  дозвољава
комерцијалну  употребу  дела.  У  односу  на  све  остале  лиценце,  овом  лиценцом се  ограничава
највећи обим права коришћења дела.

4.  Ауторство  –  некомерцијално  –  делити  под  истим  условима.  Дозвољавате  умножавање,
дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од
стране  аутора  или  даваоца  лиценце,  и  ако  се  прерада  дистрибуира  под  истом  или  сличном
лиценцом. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу дела и прерада.

5.  Ауторство – без прераде. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела,
без промена, преобликовања или употребе дела у свом делу, ако се наведе име аутора на начин
одређен од стране аутора или даваоца лиценце.

Ова лиценца дозвољава комерцијалну употребу дела.

6.  Ауторство – делити под истим условима.  Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно
саопштавање дела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или
даваоца лиценце и ако се прерада дистрибуира под истом или сличном лиценцом. Ова лиценца
дозвољава комерцијалну употребу дела и прерада.  Слична је софтверским лиценцама,  односно
лиценцама отвореног кода.  


