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Сврха писања семинарског рада
Семинарски рад представља самосталну стручну обраду изабране теме у оквиру
наставног предмета. Писањем семинарских радова студенти треба да, поред проширења
теоријског знања, овладају и вештинама потребним за писање захтевнијих и обимнијих
радова, попут специјалистичких односно мастер радова који их очекују у наставку
школовања.

Обавезни елементи семинарског рада


НАСЛОВНА СТРАНА



САДРЖАЈ



УВОД



ОБРАДА ТЕМЕ



ЗАКЉУЧАК



ЛИТЕРАТУРА

Форма семинарског рада
Дужина рада: најмање 10, највише 16 страна.
Формат текста: А4
Маргине: Normal (све по 2,5 cm)
Проред у тексту: 1,5
Фонт: Times New Roman
Величина фонта: текст 12, наслови у тексту великим словима 14, поднаслови у
тексту малим словима 14, фусноте 10.
Семинарски рад се једнострано штампа и спирално коричи.
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Избор теме семинарског рада
Тему семинарског рада студент бира у договору са предметним наставником.

Прикупљање и припрема литературе
Након одабира теме семинарског рада, студент приступа прикупљању литературе
тј. наслова књига, уџбеника, научних и стручних чланака који обрађују предметну
материју рада.
Потрагу за литературом студент започиње у библиотеци Високе школе за
економију и управу у којој се налазе референтни наслови за студијске програме који се
остварују у школи.
Претрагу потребних наслова књига из других библиотека најлакше је учинити
преко сајта Виртуелне библиотеке Србије1 користећи COBISS (Кооперативни онлајн
библиографски систем и сервиси) где са једног места имате приступ у више од 200
библиотека у Србији. На насловној страни сајта у поље за претрагу унесите наслов дела
који вам је потребан (назив књиге, име или презиме аутора..) и добићете списак свих
објављених дела под тим насловом која се налазе у билиотекама широм Србије. Кликом на
изабрани наслов добићете све информације укључујући и списак библиотека у чијим се
фондовима налази изабрано дело, као и то да ли је примерак слободан за позајмицу.
Без одласка у библиотеку, део потребне литературе можете пронаћи и на интернету
и то посредством специјализованих сајтова који нуде бесплатно преузимање књига у
електронском облику укључујући и наслове стручне литературе. У такве сајтове спадају
Open Library2, Project Gutenberg3, Free-Ebooks.net4, bookboon.com5 (специјализован за

1

http://www.vbs.rs/cobiss/
https://openlibrary.org/
3
http://www.gutenberg.org/
4
https://www.free-ebooks.net/
5
https://bookboon.com/
2
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наслове из области економије, маркетинга, менаџмента, предузетништва, права,
финансија..), Internet Archive6 и слични.
Научне и стручне чланке најлакше је претражити помоћу сервиса Српски цитатни
индекс7 (SCIndeks). У Српском цитатном индексу реферишу се домаћи категоризовани
научни часописи, њих око 250 са близу 100.000 радова. Претрагу чланака је могуће
тражити помоћу наслова, сажетака и кључних речи, имена аутора чланака и аутора
цитираних референци. Све већи број чланака доступан је у виду пуног текста у PDF
формату. На насловној страни SCIndeks-а одаберите опцију ''Часописи''. Појавиће вам се
списак свих реферисаних часописа. Ако се испред назива часописа налази PDF иконица у
том часопису је могуће преузети чланке у пуном тексту.
Због непостојања језичке баријере вредно је напоменути и Портал хрватских
научних часописа ''Хрчак''.8 У питању је портал који окупља хрватске научне и стручне
часописе. Тренутно је индексирано више од 480 часописа са готово 200.000 чланака. У
питању су часописи отвореног приступа где је могуће преузети чланке у PDF формату.
Претрага се врши уношењем назива чланка или кључних речи.
У остале најпопуларније академске претраживаче научних и стручних чланака
спадају још и Google Scholar9, Academia.edu10, ResearchGate11, Microsoft Academic
Search12, Mendeley13 и за студенте ове Високе школе нарочито битан сајт RePEc14
(Research Papers in Economics), који представља највећу online базу радова из области
економије.
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https://archive.org/
https://scindeks.ceon.rs/
8
https://hrcak.srce.hr/
9
https://scholar.google.com/
10
https://www.academia.edu/
11
https://www.researchgate.net/
12
https://academic.microsoft.com/
13
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
14
http://repec.org/
7
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Цитирање

За цитирање извора користимо Чикаго стил (Chicago Manual of Style), стил за цитирање
који се често користи за цитирање извора из економије.
За навођење извора користити фусноте.15

Цитиране изворе у фуснотама наводити према следећим форматима:

Књига
Име презиме, Наслов (Место издања: издавач, година издања), број стране на којој се
налази цитат.
ПРИМЕР:
Небојша Жарковић, Осигурање (Београд: Висока школа струковних студија за економију и
управу, 2013), 56.
Уколико књига има два или три аутора навести све ауторе и у фуснотама и на крају рада у
списку литературе. Уколико књига има четири или више аутора, тада у фусноти навести
само првог аутора са скраћеницом ''и др.'' док је у списку литературе пожељно навести све
ауторе именом и презименом.
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НАПОМЕНА: Величина фонта у фуснотама је 10. Фонт Times New Roman.
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Зборник радова
Уколико је у питању зборник радова са научног скупа или конференције, или зборник
радова о некој одређеној теми, као аутор се наводи уредник, тако што се после имена и
презимена додаје скраћеница ''уред.''
Име презиме, уред. Наслов (Место издања: издавач, година издања), број стране на којој се
налази цитат.
ПРИМЕР:
Маријана Видас-Бубања, уред. Како привући страни капитал (Београд: Институт
економских наука, 2000), 112.

Чланак из научно-стручног часописа
Име презиме, ''Наслов чланка'', Наслов часописа годиште, број (година изласка): број
стране на којој се налази цитат.
ПРИМЕР:
Синиша Варга, ''Пореска државна помоћ у праву Европске уније'', Правно-економски
погледи 7, 2-3 (2016): 18.

Чланак из зборника радова
Име презиме, ''Наслов чланка,'' у Наслов зборника, уред. име презиме (Место издања:
издавач, година издања), број стране на којој се налази цитат.
ПРИМЕР:
Саша Мијалковић, ''Карактеристике и доминантна обележја савременог организованог
криминалитета,'' у Организовани криминалитет, изазов XXI века, уред. Жељко Бјелајац и
Мина Зиројевић (Нови Сад: Правни факултет за привреду и правосуђе, 2012), 58.

Чланак из недељног или месечног магазина
Име презиме, ''Наслов чланка,'' Наслов магазина, месец и година изласка, број стране на
којој се налази цитат.
ПРИМЕР:
Радмило Марковић, ''Живот на кредит,'' Време, април 2018, 2
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Чланак из новина
Име презиме, ''Наслов чланка,'' Наслов новина, дан, месец и година изласка.
ПРИМЕР:
Маријана Авакумовић, ''Државни чиновници напредоваће по учинку,'' Политика, 29.
01.2019.

Интернет извори
Име и презиме аутора (уколико постоји), Назив прилога, ''наслов сајта'', датуп приступа
страници, URL адреса.
ПРИМЕР:
Закон о лобирању као противтежа корупцији, ''Друштво лобиста Србије'', 29.01.2019.,
http://www.drustvolobistasrbije.org/aktuelnosti/119.html.

Слике, табеле, графикони
Изнад слике, графикона или табеле у тексту навести редни број, затим назив
односно опис онога што је на слици, табели или графикону.
Испод прилога обавезно навести извор.
ПРИМЕР:
Слика 1. Организација тржишта Београдске берзе

Извор: https://www.belex.rs/trzista_i_hartije/organizacija_trzista
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ПРИЛОЗИ
Прилог 1.

НАСЛОВНА СТРАНА
Прилог 2.

САДРЖАЈ
Прилог 3.

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ
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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ЕКОНОМИЈУ И УПРАВУ
БЕОГРАД
(Times New Roman, Bold, величина слова 16)

СЕМИНАРСКИ РАД ИЗ ПРЕДМЕТА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
(Times New Roman, величина слова 16)

НАЗИВ ТЕМЕ
(Times New Roman, Bold, величина слова 20)

МЕНТОР:
Име и презиме

СТУДЕНТ:
Име и презиме
(број индекса)

Београд, година израде
(Times New Roman, величина слова 12)
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САДРЖАЈ
(Times New Roman, Bold, величина слова 18)

УВОД (Times New Roman, Bold, величина слова 14) ......................................................................страна
1. НАСЛОВ ПОГЛАВЉА (Times New Roman, Bold, величина слова 14) ...................страна
1.1. Наслов подпоглавља (Times New Roman, величина слова 12) ......................................страна
1.2. Наслов подпоглавља (Times New Roman, величина слова 12) ......................................страна
2. НАСЛОВ ПОГЛАВЉА (Times New Roman, Bold, величина слова 14) ...................страна
2.1. Наслов подпоглавља (Times New Roman, величина слова 12) ......................................страна
2.2. Наслов подпоглавља (Times New Roman, величина слова 12) ......................................страна
3. НАСЛОВ ПОГЛАВЉА (Times New Roman, Bold, величина слова 14) ..................страна
3.1. Наслов подпоглавља (Times New Roman, величина слова 12) ......................................страна
3.2. Наслов подпоглавља (Times New Roman, величина слова 12) ......................................страна
4. ЗАКЉУЧАК (Times New Roman, Bold, величина слова 14) ..............................................страна
5. ЛИТЕРАТУРА (Times New Roman, Bold, величина слова 14) ........................................страна

НАПОМЕНА:
Уколико се у раду, као саставни део текста налазе одређени прилози (документи,
правилници, уредбе и слично), наводе се у посебној рубрици ПРИЛОЗИ након
Литературе.
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ЛИТЕРАТУРА
(Times New Roman, Bold, величина слова 18)

Књиге, монографије, уџбенике, приручнике наводити:
Презиме, име. Наслов. Место издања: издавач, година издања.
(Times New Roman, величина слова 12)

Чланке из научно-стручних часописа наводити:
Презиме, име. ''Наслов чланка'', Наслов часописа годиште, број (година изласка): стране на
којима се налази чланак.
(Times New Roman, величина слова 12)

Чланке из зборника радова наводити:
Презиме, име. ''Наслов чланка.'' У Наслов зборника, уред. име презиме, стране на којима се
налази чланак. Место издања: издавач, година издања.
(Times New Roman, величина слова 12)

Чланке из недељног или месечног магазина наводити:
Презиме, име. ''Наслов чланка.''Наслов магазина, број (година изласка): стране на којима се
налази чланак.
(Times New Roman, величина слова 12)

Чланке из новина наводити:
Презиме, име. ''Наслов чланка.'' Наслов новина, датум изласка.
(Times New Roman, величина слова 12)

Интернет изворе наводити:
Презиме, име аутора, Назив прилога, ''Наслов сајта'', датуп приступа страници, URL
адреса.
(Times New Roman, величина слова 12)

ПРИМЕР:
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''Каректеристике

и

доминантна

обележја

савременог

организованог криминалитета.'' У Организовани криминалитет, изазов XXI века,
уред. Жељко Бјелајац и Мина Зиројевић, 53-79. Нови Сад: Правни факултет за
привреду и правосуђе, 2012.
9. Устав Републике Србије, ''Службени гласник РС'', бр. 98/2006.

Напомене:
 Списак литературе нумерисати
 У списку литературе искључиво наводити дела која су коришћена у раду, са
потпуним подацима о библиографској јединици
 Интернет

изворе

наводити

са

пуном

URL

адресом

(ПРАВИЛНО:

https://www.nbs.rs/internet/latinica/90/90_7/monetarna_politika_I_2018.pdf )

 Уколико се наводи чланак из електронског Online научно-стручног часописа и
уколико чланак поседује DOI број (DOI – Digital Object Identifier) довољно је
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навести DOI број уместо URL адресе. Уколико не поседује DOI број, навести URL
адресу.
 Страни извори се не преводе на српски језик, већ се наводе у оригиналу, на језику
на ком су писани и објављени
 По правилу, списак коришћене литературе треба бити наведен по азбучном одн.
абецедном реду. Најлакши начин је употреба иконице ''Sort'' где ће вам сам Word
аутоматски ''сложити'' сву коришћену литературу по абецедном реду.
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