
МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

СЕМИНАРСКИ РАД 

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ 

 

ТЕМА: 

 Изабира се слободно у договору са наставником. Будући да подручје истраживања тематски ничим 

није ограничено, могуће је употребити и семинарски рад који је настао за потребе неког другог 

предмета или, опет, концепцију теме мастер рада. 

 Слободан избор теме подразумева студиозан рад, односно ваљано методолошко структурирање 

садржаја. 

 Препоручљиво је да се пре одлучивања за извесну тему потражи одговарајућа литература. 

 

ОБИМ: 

 Око 20.000 словних знакова са празним местима, односно око 5 страна текста (+ опционо: 

илустрације, графикони и табеле + насловна страна + списак литературе). 

 

ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ТЕКСТА: 

 Фонт: Times New Roman; Величина: 12 pt; Проред: једноструки; Табулатор: 1 cm; Маргине: лева: 3 cm, 

остале 2 cm; Странице: нумерисане (изузев насловне и оне са пописом литературе), Наслов и 

поднаслови задебљани, истакнути у посебном реду и центрирани. 

 

САДРЖАЈ: 

 Знања неопходна за писање рада стичу се током припремања за полагање колоквијума, нарочито за 

други. Нарочито треба обратити пажњу на другу половину градива другог колоквијума, а ту се као 

најважније намећу лекције:  

 „Научно истраживање: природа, врсте, функције и структура“ 
(http://www.ef.uns.ac.rs/Download/metodologija_nir/09%20naucno%20istrazivanje%20-

%20priroda,%20vrste,%20funkcije%20i%20struktura.pdf) 

 „Писање извештаја о обављеном истраживању“ 

(http://www.ef.uns.ac.rs/Download/metodologija_nir/17%20pisanje%20izvestaja%20o%20istrazivanju.pdf). 

 Како је у оквиру градива темељно обрађена структура емпиријског истраживања предузетог са 

намером да се провери хипотеза, упутно је следити предложену структуру. Наравно, уколико је 

истраживање претежно теоријског карактера, фазе које су карактеристичне за емпиријско 

истраживање (тачке 10–13.) могу да буду изостављене.  

 У уводном делу рада треба истаћи главни проблем истраживања, циљ који жели да се 

истраживањем постигне и главну, односно помоћне хипотезе које у раду намеравају да се 

тестирају. 

 Средишњи део рада подразумева приказ владајућих становишта о проблему којим се 

истраживање бави, као и самосталну разраду појединих, главних аспеката тога проблема.  

 У закључним разматрањима неопходно је дати изричиту оцену потврђености изнете хипотезе 

као и њено образложење.  
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 Дакле, структура семинарског рада требало би да буде следећа: 

 0. Насловна страна са називом институције, насловом рада, именом ментора и кандидата уз 

број индекса 

 1. Садржај, 2. Апстракт, 3. Кључне речи 

 I УВОД: 4. Проблем истраживања, 5. Циљ истраживања, 6. Дефинисање кључних израза, 7. 

Постављање хипотезе истраживања (главне и помоћних) 

 II РАЗРАДА: 8. Преглед владајућих ставова у датој области, 9. Избор истраживачке стратегије 

и нацрта истраживања, 10. Развијање средстава истраживања, 11. Одређивање основног 

скупа и одабирање узорка истраживања, 12. Спровођење истраживања и прикупљање 

података, 13. Обрада и анализа података добијених истраживањем) – кораци 

карактеристични за емпиријског истраживање 

 III ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ: 14. Тумачење резултата добијених истраживањем 

 Попис коришћене литературе (сачињен према упутству) 

 Иако поштовање ове структуре није стриктно у погледу поднаслова - јесте у погледу садржаја 

семинарског рада. Лако је из наведеног закључити да је овде у првом плану методолошки оквир, 

а не дескриптиван садржај истраживања (који онда у већини студентских радова, нажалост, 

потпуно потисне сваки методолошки захтев). 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 Семинарски рад стандардног квалитета подразумева коришћење неколицине библиографских 

јединица, односно књига и научних чланака. 

 Постоји мноштво добрих наслова који се могу пронаћи на интернету, али, као што је познато, 

„интернет-садржаји“ су веома различитог квалитета, па нису у једнакој подесни за академску 

употребу. Процену употребљивости неког написа врши сам кандидат, при чему је један од 

поузданијих показатеља већ и чињеница да је рад ауторизован. Дакле, најбоље је користити научне 

часописе и књиге, како у штампаном тако и у електронском облику. 

 Књиге, чланке и интернет садржаје треба наводити на неки од начина који су представљени у 

литератури за испит. 

 

ПРЕДАЈА РАДОВА: 

 Будући да писање рада подразумева познавање целокупног наставног градива, најекономичније је да 

се оно обави уочи полагања другог дела градива. 

 Радови се могу предати најкасније 72 сата пре термина одржавања испита у датом испитном року. 

 Документ треба да буде приређен у латиничном писму, искључиво у програму Microsoft Word, а његов 

назив мора да има следећи облик: „s“ – скраћеница за семинарски рад, „M“ – скраћеница за назив 

предмета, „su“, „ns“ или „bu“ – скраћеница места студирања, Презиме и име (без интерпункције). На 

пример: „sМns Petrovic Petar“. 

 На првој страници рада, испод имена и презимена кандидата и броја индекса треба да стоји активна 

адреса електронске поште студента. 

 Радови се предају искључиво у електронском облику и то преко система Еphorus. Упутство за предају 

радова налази се на основној страници Обавештења на сајту Економског факултета:  

 http://www.ef.uns.ac.rs/obavestenja/opsta_obavestenja/2017-12-21-uputstvo-za-elektronsku-

predaju-seminarskih-diplomskih-i-master-radova.pdf 

 Због проширених рокова предаје радова, информација о прихваћености рада, односно о 

задовољавању услова његове неплагираности добија се почев од термина одржавања испита. 
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