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УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ СЕМИНАРСКИХ И ЗАВРШНОГ РАДА НА 

ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПУТЕМ СИСТЕМА TURNITIN 

 

У овом документу су дата ближа упутства везана за проверу самосталности израде 

семинарских и завршног рада на Основним академским студијама на Економском 

факултету. Према постојећем програму, семинарски рад се вреднује са 2 ЕСПБ и и 

студент може да га пријави из предмета који је претходно положио.
1
 Завршни рад 

се вреднује са 4 ЕСПБ и предаје се након завршетка испита предвиђених 

Студијским програмом. 

 

Дозвољен обим преклапања је 25% за семинарске и завршне радове на Основним 

академским студијама. Уколико постоји већи обим преклапања од дозвољеног, 

наставник може да процени на основу добијеног извештаја да ли је неки извор 

екстензивно коришћен (преписан). Уједно, наставник даје даље инструкције везане 

за побољшање текста како би били испуњени сви критеријуми самосталности 

израде рада.  

 

Студент има право да преда и радну верзију рада у договору са професором. 

Финална форма рада обавезно пролази кроз проверу. 

 

Саставни део овог упутства чине и Критеријуми и процедуре провере 

самосталности истраживачког рада студента на основним академским 

студијама које је усвојила Наставна комисија. 

 

УПУТСТВО ЗА ОТВАРАЊЕ НАЛОГА И ПРЕДАЈУ СЕМИНАРСКИХ И 

ЗАВРШНОГ РАДА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

 

 

Критеријуми и процедуре провере самосталности истраживачког рада 

студента на основним академским студијама 

 

А) Семинарски рад 

 

 

Процедура и правила провере самосталности истраживачког рада студента у 

изради семинарског рада су дефинисани на основу Правилника о начину и 

поступку израде и одбране семинарског рада на основним академским студијама. 

 

Критеријум: % преклапања текста у обиму до 25%.  

 

Напомена: Текст рада под знацима навода, текст наведен уз позив на коришћени 

извор литературе, препознатљиви термини и синтагме, као и наведени извори на 

списку литературе саставни су део утврђеног преклапања. Изузетци су научне 

критике и полемике код којих проценат директног цитирања може бити и већи. 

                                                 
1
 Семинарски рад I (1 ЕСПБ) може се пријавити и бранити од наредне школске године након што 

нови предлог Студијског програма буде акредитован. 
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Процедура: 

 

1. Студент предаје семинарски рад у електронској форми посредством система 

Ephorus уз позив на јединствену адресу електронске поште наставника или 

сарадника. Наставник или сарадник може да захтева достављање прве 

(радне) верзије рада у електронској форми како би самостално извршио 

прелиминарну проверу коришћењем софтвера Ephorus и дао даља упутства 

кандидату. 

2. Наставник или сарадник добија извештај о проценту преклапања текста. 

Провера се врши поређењем текста искључиво са доступним изворима у 

релевантним базама за област економије, пословног управљања и 

статистике, и односи се на текстове на српском језику. Порука се креира 

аутоматски путем система. Администратор базе (председник Наставне 

комисије) има увид у резултате спроведене провере семинарског рада.  

3. Наставник или сарадник проверава природу преклапања и доноси закључак 

о прихватљивости рада према утврђеним критеријумима. 

4. Уколико рад није прихватљив наставник или сарадник даје препоруку за 

унапређење рада. Исправљен рад пролази исту процедуру провере у систему 

Ephorus. 

5. Након потврде да се ради о самосталном раду студента, наставник одређује 

Комисију за одбрану рада и у договору са студентом утврђује термин 

одбране рада.  

6. Студент предаје рад наставнику у писаној форми у потребном броју 

примерака. Након завршене одбране наставник предаје извештај о 

семинарском раду у Служби за дипломе уз изјаву студента да је рад сачинио 

самостално. 

 

Б) Завршни рад на основним академским студијама 

 

Процедура и правила провере самосталности истраживачког рада студента у 

изради завршног рада на основним студијама дефинисани су на основу Правилника 

о изради завршног рада на основним и дипломским академским студијама: 

 

Критеријум: % преклапања текста у обиму до 25%.  

 

Напомена: Текст рада под знацима навода, текст наведен уз позив на коришћени 

извор литературе, препознатљиви термини и синтагме, као и наведени извори на 

списку литературе саставни су део утврђеног преклапања. Изузетци су научне 

критике и полемике код којих проценат директног цитирања може бити и већи. 

 

Процедура: 

 

1. Студент предаје завршни рад у електронској форми посредством система 

Ephorus уз позив на јединствену адресу електронске поште наставника. 
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Наставник може да захтева достављање прве (радне) верзије рада у 

електронској форми како би самостално извршио прелиминарну проверу 

коришћењем софтвера Ephorus и дао даља упутства кандидату. 

2. Наставник добија извештај о % преклапања текста. Провера се врши 

поређењем текста искључиво са доступним изворима у релевантним базама 

за област економије, пословног управљања и статистике, и односи се на 

текстове на српском језику. Порука се креира аутоматски путем система. 

Администратор (председник Наставне комисије) има увид у резултате 

спроведене провере завршног рада.  

3. Наставник проверава природу преклапања и доноси закључак о 

прихватљивости рада према утврђеним критеријумима. 

4. Уколико рад није прихватљив наставник даје препоруку за унапређење рада. 

Исправљен рад пролази исту процедуру провере у систему Ephorus. 

5. Након потврде да се ради о самосталном раду студента, наставник одређује 

Комисију за одбрану рада и у договору са студентом утврђује термин 

одбране рада. Рок за одбрану рада не може бити краћи од недељу дана, нити 

дужи од три недеље од дана предаје рада. 

6. Студент предаје рад у писаној форми у служби за дипломе у потребном 

броју примерака са пратећом документацијом за заказивање одбране 

завршног рада. Део документације је и изјава студента да је рад сачинио 

самостално. 

 

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА 


