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Е - каталог 
Библиотека Економског факултета је од новембра 2018. године постала 

део библиотечко-информационог система COBISS.SR. Циљ приступања 
је повезивање са библиотекама у Србији, чиме се корисницима 

обезбеђује приступ информацијама и документима на једном месту. 

 
 

Електронски каталог библиотеке доступан је 24 сата дневно, 7 дана у 
недељи. У било које доба корисници библиотеке могу да приступе 

каталогу, претраже га по разним критеријумима и резервишу жељену 

публикацију. 
 

Захтев за претраживање који обликујемо треба да буде што прецизнији 
имајући у виду наше потребе при претраживању грађе. 

 

Претрага се врши према наслову, аутору, издавачу, години издања, 
кључним речима и др. 

 

Помоћ код претраживања електронских каталога 
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Узајамни е-каталог библиотека у Србији COBISS+  

(претраживање библиотечке грађе у библиотекама у Србији) 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Е-каталог библиотеке Економског факултета  
(претраживање библиотечке грађе у библиотеци Економског факултета) 
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Поред основног претраживања, онлајн каталог 
се може претражити и путем изборног и 
командног претраживања, чиме вам се отварају 
опције за унос већег броја параметара. 



Пример 1: Техником изборног претраживања 

пронађите све књиге аутора Бранислава 
Боричића, које су изашле у периоду од 2010 до 
2015. године, чији наслов почиње са 

„Математика“. 



Пример 2: Техником изборног претраживања 

пронађите све чланке аутора Вељка 
Мијушковића, који су изашли 2018. године. 



Пример 3: Техником изборног претраживања 

пронађите све публикације на тему „Еконимика 
предузећа“, које су изашле у периоду од 2010 до 
2020. године. 

Напомена: Када желите да претражите публикације на одређену тему, 
из падајућег менија изаберите Кључне речи или Предметна одредница, 
а поред напишите задати појам.   



Како резервисати изабрану грађу? 

Да би студенти могли да резервишу грађу од куће, потребно је да се 

учлане у библиотеку. Своје податке (скенирана прва страна 

индекса; адреса становања, контакт телефон, имејл адреса) 
послати на мејл: olivera.jevtic@ekof.bg.ac.rs или доћи лично у 

библиотеку.  Приликом учлањења добиће шифру која им је 

неопходна за електронску резервацију књига и коришћење сервиса 

(Мој COBISS). 

 

Након претраживања базе као резултат добија се списак књига и 

њихов статус (слободно – ван библиотеке, слободно – за читаоницу, 
слободно – условно – ван библиотеке – посебан третман). Књига, 
поред које стоји слободно – условно – ван библиотеке – посебан 

третман, се налази код професора Економског факултета. За те 

књиге морате доћи лично у библиотеку да поручите. Након 

резервације, биће вам послат мејл да преузмете књигу. 
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Како резервисати изабрану грађу? 



 
E-тезе - дигитални 
репозиторијум докторских 
дисертација одбрањених на 
Универзитетима у Србији 
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E-тезе 

http://eteze.bg.ac.rs/
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Пример: Пронаћи докторску дисертацију 

аутора Младена Стаменковића на тему 
статистике. 



Пример: Пронаћи докторску дисертацију 

аутора Младена Стаменковића из области 
статистике. 



Претрага 
библиотечких 
сервиса 
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Претраживање на КоБСОН порталу могуће је обавити 

према речи у наслову часописа или књиге, области, ISSN 

или ISBN броју публикације.  Већина часописа је у пуном 

тексту доступна од 1997. године, док су ранија годишта 

доступна до нивоа абстракта. Приступ пуном тексту 

дозвољен је искључиво у библиотеци Економског 

факултета преко aкадемске мреже. Доступно је: 

 

- око 35.000 наслова страних научних часописа у пуном 

тексту 

 

 - преко 160.000 наслова књига 

 

- неколико индексних база података (Web of Science, 

Scopus…) 

 

 

КоБСОН сервиси 

https://kobson.nb.rs/servisi.124.html
https://kobson.nb.rs/servisi.124.html


 

 

Претрагу можете обавити и код куће, важно је само да након извршене 
претраге, одаберете наслове које одговарају вашој теми и да ту листу 
пошаљете на мејл: olivera.jevtic@ekof.bg.ac. Поред сваког наслова, 
морате послати и имена аутора, наслов часописа, као и годину издања. 

mailto:olivera.jevtic@ekof.bg.ac
mailto:olivera.jevtic@ekof.bg.ac
mailto:olivera.jevtic@ekof.bg.ac
mailto:olivera.jevtic@ekof.bg.ac


 

 

Претрага електронских часописа 

* поље Сервиси означава скуп претплаћених издавача часописа који су 
доступни у пуној форми, али и друге индексне базе података научних 
публикација. 



 

 

Кликом на неки од од понуђена три сервиса, можете приступити часопису. 



 

 

Претрага електронских књига 

Исти поступак је и када претражујете књигу. 

  

Нпр. тражите књигу која у свом наслову има реч economic, отвориће вам 

се дугачак списак, а са десне стране имате линкове сервиса преко којих 

можете да приступите доступној књизи.  



Google Scholar је слободно доступан веб претраживач 

који нуди једноставан начин претраживања научне 

литературе. С једног места се могу потражити радови из  

широког спектра научних дисциплина из различитих 

извора: рецензирани радови, књиге, сажеци и чланци 

издати од стране академских издавача и др.  

 

 

У зависности од теме која вас интересује, можете лако 

претражити ову базу од куће и пронаћи одговарајући 

чланак или научни рад који би вам помогао у писању. 

 

 

Google Scholar 

https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/
https://scholar.google.com/


 

Напредно претраживање вам омогућава да сузите 

претрагу тако што ћете поред наслова или термина који 

изучавате, написати аутора, издавача или годину. 

 

Након што извршите претрагу, код радова који су 

доступни у електронском облику, са десне стране ће бити 

приказани линкови ка пуном тексту. 

Напомена: Уколико датом тексту можете приступити само са 
КоБСОН-а, обратите нам се мејлом. 



Цитирање и библиографски алати 
(Zotero) 
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Библиографски алати  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

- програми и сервиси који омогућавају сакупљање и чување 

литературе у електронском облику на једном месту, бољу 

организацију и лакши приступ до референци и текстова; 

 

- приликом писања рада можемо аутоматски, без 

прекуцавања, генерисати библиографију коришћених радова, 
коју потом једноставно можемо да уређујемо на различите 

начине и у различитим стиловима цитирања;  

 

- поред комерцијалних, нпр. EndNote, имамо и бесплатне 

библиографске алате - Mendelеy, Zotero... 



Zotero 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Инсталирати и програм и конектор! 



 

 
 
Zotero може да увезе следеће библиографске  
формате:  

 

o Zotero RDF 
 
o CSL JSON 

 
o BibTeX 

 
o BibLaTeX 
 

o RIS 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
Како рад који сте пронашли на интернету, сачувати у 

електронском облику на једном месту – Zotero! 

 

Одаберимо неки рад који смо пронашли на Google Scholar-у. 
 

 

 
 

 
 
 

 

Потребно је да програм Zotero буде отворен, потом експортујте фајл 
са екстензијом bib, а он ће аутоматски бити сачуван у вашој 
виртуелној библиотеци. 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

Неке базе у којима су индексирани радови, захтевају да 
фајл са екстензијом bib, прво сачувате на рачунару, па 
да потом експортујете метаподатке у Zotero библиотеку. 



Корак 1: Обележите један или више радова и након тога, кроз  

опцију Create bibliography from item, одаберите одређени стил 

цитирања, онако како сте договорили са ментором. 

 

Корак 2: Отворите нови Word документ и прекопирајте референце 

које сте одабрали (ctrl + v) 



 
 
Можете посебно направити фолдер где ћете 
складиштити све што сте користили за израду рада. 
 
 

 
 



 

 
 
 

ctrl + a 

Word > ctrl + v 



 

 
Експорт метаподатака лако се може извршити и из различитих база 
података и извора информација, са сваког сајта издавача 

електронских књига и часописа, PHAIDRA, Scopus, Web of Science.... 
 

 
Детаљније информације о овом цитатном алату, могу да се пронађу 
на сајту Универзитетске библиотека „Светозар Марковић“ и  Секције 

библиотекара и књижничара. 

Напомена 
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За сва додатна питања, дођите лично у  
библиотеку или нам се јавите. 

  

 
Оливера Јевтић         olivera.jevtic@ekof.bg.ac.rs 

Марина Милошевић  marina.milosevic@ekof.bg.ac.rs 
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