Упутство за реферисање радова
Литературу у завршном раду уредити према APA стандарду. Ако завршни рад пишете ћириличним
писмом сва литература објављена на енглеском се пише латиничним писмом. Дакле, имена аутора
у литератури и при позивању се пишу у изворном облику.
Уџбеници
За навођење уџбеника у литератури користити следећи формат: Презиме аутора, Прво слово имена
аутора. (година издања). Наслов издања. Седиште/град издавача: Издавач. На пример:
Kotler, P., & Armsrong, G. (2013). Principles of Marketing 15th Edition. London: Pearson.

Радови објављени у часопису
За навођење часописа у литератури користити следећи формат: Презиме аутора, Прво слово име
аутора., Презиме аутора, Прво слово имена аутора., & Презиме аутора, Прво слово имена аутора.
(година). Наслов рада. Назив часописа, Вол.(Број), страница од-страница до. На пример:
Wolor, C., Susita, D., & Martono, S. (2020). How To Maintain Employee Motivation amid the Covid-19
Virus Pandemic. International Journal of Economics & Bsiness Administration (IJEBA), 8(4), 78-86.

Радови објављени на конференцији или у зборнику радова са конференције
За навођење радова објављених на конференцији и/или објављених у зборнику радова са
конференције користити следећи формат: Презиме аутора, Прво слово имена аутора., & Презиме
аутора, Прво слово имена аутора. (година). Наслов рада. Наслов зборника или конференције (стр.
страница од-страница до). Седиште/град издавача/организатора: Издавач/Организатор. На
пример:
Марковић, М., & Тамаш, Ф. (2022). Пласман производа у условима пандемије. Зборник радова са
скупа Стратегијски менадџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту
СМ2022 (стр. 76-88). Суботица: Економски факултет у Суботици.

Web извори
За web изворе и материјале преузете са интернета користити следећи формат: Презиме атуора,
Прво слово имена аутора. (Година, месец дан). Наслов рада/материјала/странице. Преузето са
Назив сајта: web адреса. Уколико није наведен датум креирања рада/материјала/странице уместо
датума треба да стоји н.д. На пример:
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Chamorro-Premuzic, T. (2021, November 23). The Essential Components of Digital Transformation.
Преузето са Harvrd Business Review: https://hbr.org/2021/11/the-essential-components-of-digitaltransformation
Економски факултет у Суботици. (н.д.). Мисија и визија. Преузето са Економски факултет у Суботици:
https://www.ef.uns.ac.rs/ofakultetu/misijaiVizija.php

Извештаји
За техничке извештаје званичних институција користити следећи формат: Назив институције (или
Презиме аутора, Прво слово имена аутора). (година). Наслов материјала. Преузето са Назив сајта:
web адреса
Републички завод за статистику. (2021). Годишњи национални рачуни економских кретања у
Републици Србији, 2021. Преузето са Републички завод за статистику: https://www.stat.gov.rs/srlatn/vesti/20211230-ekonomska-kretanja-2021/?a=09&s=0
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Навођење литературе у тексту завршног рада
Литература се у тексту наводи употребом APA стандарда. Уколико за литературу не постоји година
наводи се текст н.д. На пример, Голубовић (н.д.) наводи…
Референца на литературу се наводи на следеће начине:
 Један аутор: (Chamorro-Premuzic, 2021).
 Два аутора: (Kotler & Armsrong, 2013)
 Три до пет аутора: (Wolor, Susita, & Martono, 2020)
 Пет и више аутора (Ђоковић, и други, 2022)
Када се преузима идентичан цитат другог аутора, исти се мора означити наводницима и бројем
стране. После затвореног наводника треба навести извор и број странице. На пример:
 (Kotler & Armsrong, 2013, стр. 99-100)
 (Kotler & Armsrong, 2013, стр. 88)
Ако у тексту користите име или имена аутора после треба навести годину (и број страница) у оквиру
заграде. На пример:
 Kotler и Armsrong (2013) истичу да…
 У раду Kotler-а и Armsrong-а (2013, стр. 88) наведено је да…
 Како Ђоковић и други (2022) наводе…
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Употреба функције Citations & Bibliography
Додавање литературе и референце у текст можете радити помоћу функционалности Citations &
Bibliography. У оквиру рибон траке изаберите таб References.

Слика 1.
Унос података о књизи
Да бисте унели нову ставку у литературу кликните на опцију Manage Sources (део Citations &
Bibliography). У прозору Source Manager кликните на дугме New (слика 2).

Слика 2.
У оквиру прозора Create Source, за тип извора изаберите жељену врсту референце (нпр., књига,
часопис, зборник са конференције, web извор…). Прво ћемо унети податке за књигу. Изаберите
Book у делу Type of Source (слика 3).

Слика 3.
Сада ћемо унети ауторе. Кликните на дугме Edit које се налази поред TextBox-а Author (слика 4).
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Слика 4.
Унесите презиме и почетно слово имена. Иза почетног слова имена унесите тачку. Кликните на
дугме Add (слика 5) и додат је аутор. Поновити поступак за све ауторе књиге. Када сте унели све
ауторе кликните на дугме Ok.

Слика 5.
Унесите све обавезне елементе за књигу и кликните на дугме OK (слика 6). Унос података о књизи
је завршен.

Слика 6.
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Унос података о раду објављеном у часопису
У прозору Source Manager кликните на дугме New (слика 2). У делу Type of Source изаберите опцију
Journal Article. Унесите ауторе, наслов рада, назив часописа, годину и странице (слика 7).

Слика 7.
Уколико постоји податак о Вол. и броју потребно је и те податке унети. У оквиру прозора Create
Source означите опцију Show All Bibliography Fields и унесте податке за Вол. и број (слика 8). Кликните
на дугме OK и референца је унета.

Слика 8.

Унос података о раду објављеном на конференцији или у зборнику радова
Као извор изаберите Conference Proceedings и потом унесите све неопходне податке. Уколико број
страница није наведен, не морате га унети. Када сте унели све податке кликните на дугме OK и
референца је унета (слика 9).

Слика 9.
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Унос података за web изворе
За web извор је потребно унети ауторе, уколико постоје. Ако нису наведени аутори означити опцију
Corporate Author и унети институцију чији је сајт или организацију која је креирала
извештај/чланак/страницу… Обавезно унети наслов извештаја/чланака/странице, назив веб сајта и
URL адресу. Уколико постоји датум креирања унети и те податка. По уносу података кликнути на OK.

Слика 10.
Пример уноса референце коју је креирао Републички завод за статистику је приказан на слици 10.

Слика 11.
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Додавање референци у текст завршног рада
Кликните на место у тексту на које желите да додате позив на референци и у делу Citations &
Bibliography из менија Insert Citation изаберите жељену референцу (слика 12).

Слика 12.
Ако је потребно додати број странице у позив референце кликните на референцу и потом кликните
на стрелицу на доле. Из добијеног менија изаберите опцију Edit Citation (слика 13).

Слика 13.
У делу Pages прозора Edit Citation унесите број странице или број страница и кликните на дугме OK
(слика 14). На слици 15 је приказана референца са додатим бројем странице.

Слика 14.

Слика 15.
Ако је потребно да у текст додате само годину кликните на референцу и изаберите опцију Edit
Citation (слика 16) и у новодобијеном прозору означите опције Author и Title (слика 17). Овим сте
подесили да се у позиву не појављују аутори и наслов рада.

Слика 16.
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Слика 17.
На слици 18 је приказан изглед референце у којој је самом приказан податак о години.

Слика 18.
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Додавање литературе у поглавље Литература
Кликните на место у тексту где желите да додате литературу из менија Bibliography изаберите
опцију Insert Bibliography (слика 19).

Слика 19.
Пример аутоматски генерисане литературе је дат у наставку. Селектујте литературу и примените
жењени стил. Није потребно нумерисати литературу.
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