
 
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ЕСЕЈА 

 

1. Циљеви израде есеја:  

• упознавање студента са одређеном облашћу научне дисциплине кроз 
детаљнију разраду једне теме из те области; 

• припрема студента за писање самосталних радова: семинарског рада, 
стручног рада, завршног рада и сл. Студенту се пружа прилика да 
савлада основе самосталног писаног рада, форму и стил писања. 

2. Тема есеја: 
• обрада сазнања из литературе; 
• практичан проблем уочен у литератури или пракси. 

Тема есеја може бити обрађена на два начина: 
• студент може да прикупи, обради, структурира и презентира сазнања 

из литературе релевантна за тему његовог рада; 
• студент може да примени знање стечено обрадом литературе и 

покаже како се неки конкретан проблем може решити. Он то може 
учинити анализом примера из праксе или литературе, обрадом 
задатка, емпиријским истраживањем или на неки други практичан 
начин. 

3. Садржај есеја 
 
Есеј обухвата: насловну страну, садржај, увод, обраду теме рада, закључак, 
литературу. 

Насловна страна  садржи основне податке као што су: Универзитет у Београду, 
Економски факултет, есеј из (назив предмета), наслов рада, име кандидата и 
број индекса, име наставника или сарадника који руководи израдом рада, место, 
месец и годину израде.     

У садржају  се наводе основни делови рада, као и бројеви страна на којима се ти 
делови налазе. 

У уводном делу рада се презентира предмет, циљ и значај теме. 

У централном делу рада студент обрађује тему рада. Приказују се теоријски 
(основне дефиниције) и практични (илустративни примери, по правилу 
оригинални) резултати који се односе на задату тему. Тај део текста треба да 
буде сачињен од више логичних целина означених одговарајућим насловима и 
поднасловима. 

Закључак садржи сумирана основна сазнања до којих је студент дошао кроз 
израду рада. 

Студент наводи литературу коју је користио при изради рада 
(азбучним/абецедним редом по презименима аутора), са потпуним подацима о 
библиографској јединици. Студенти прве и друге године основних академских 
студија дужни су да приликом израде свог рада користе најмање један извор 
који не спада у обавезну наставну литературу прве и друге године. Студенти 
треће године основних академских студија дужни су да користе најмање три 
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извора који не спадају у обавезну наставну литературу. Пожељно је коришћење 
извора на страним језицима, као и кредибилних извора доступних на интернету. 
При томе, у некредибилне изворе на интернету спадају приватни веб сајтови, 
форуми, друштвене мреже као и сајтови који константно могу мењати садржину 
презентованих информација. 

Стил писања рада мора бити у складу са уобичајеним стандардима академског 
писања. 

. Форма есеја 4
 
Дужина есеја је најмање 5, а највише 10 страна. 

Формат текста: А4 (210x297 мм), маргине све по 2.5 cm, проред 1, фонт Times 
New Roman 12. Када се предаје финална верзија рада коју је прихватио 
наставник/сарадник рад мора бити штампан и повезан, али не и укоричен. 

имерку. Рад се предаје у једном пр

Референце (цитирање): 

• Навођење извора: користити фусноте или ендноте. 
• Навођење извора у литератури, фусноти или ендноти: презиме и прво 

слово имена аутора, (година издања), назив дела (књига: italic, а ако 
је у питању часопис или зборник радова назив чланка пише се 
нормалним словима, а назив часописа, односно зборника italic 
стилом), место издања: издавач, број стране на којој се у часопису 
или зборнику чланак налази. 

Књига: 

ic Policy in the Age of Globalisation. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press. 

Више аутора и чланак у часопису:

parative 
Economics , 55 (2), pp. 385-400. DOI: 10.1111/j.1477-9552.2004.tb00102.x  

Радни папир:

? (IMF Working Paper WP/03/189), Washington 
D.C.: International Monetary Fund 

Интернет извор:

86. Retrieved from 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01475967 

Acocella, N. (2005). Econom

Bailey, A., Balcombe, K., Thirtle, C. & Jenkins, L. (2005). ME Estimation of Input 
and Output Biases of Technical and Policy Change in UK. Journal of Com

Chami, R., Fullenkamp C. & Jahjah S. (2003). Are Immigrant Remittance Flows a 
Source of Capital for Development

Demekas, D.G., Horvath, B., Ribakova, E. & Wu, Y. ( 2007). Foreign direct 
investment in European transition economies - The role of policies. Journal of 
Comparative Economics, 35 (2), 369-3
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Слике, табеле: 
 

• Слике и табеле у тексту имају своје бројеве и називе. 
• Навођење извора испод слика и табела - наводи се цео извор: презиме 

и прво слово имена аутора, (година издања), назив дела, место 
издања: издавач, број стране на којој се у извору слика или табела 
налази. Користи се фонт Times New Roman 10. 

 

5. Поступак израде и одбране есеја 
 
Студент и наставник, односно сарадник, договарају се око теме рада, а затим 
наставник (сарадник) одобрава тему. 

Након завршетка рада, студент предаје рад наставнику у електронској форми 
(преко адресе http://student.ephorus.com). Рад се тестира у програму за проверу 
оригиналности рада (плагијата). Начин и поступак провере оригиналности рада 
прописује Наставна комисија. Након потврде да се ради о самосталном раду 
тудента, наставник (сарадник) прихвата рад. с

 
Након завршетка рада и прихватања од стране наставника (сарадника), студент 
један примерак рада у папирној форми предаје наставнику (сараднику) уз изјаву 
да је рад сачинио самостално.  

Одбрана рада уследиће по правилу недељу дана након предаје рада. 

Студент је дужан да изради и одбрани рад у току семестра у коме је тема 
одобрена. У супротном губи право на одбрану есејског рада ради прикупљања 
поена из предиспитних обавеза на предмету. . 

Есеј се оцењује давањем поена до максималног износа поена предвиђених за 
урађени есеј у складу са структуром поена предиспитних обавеза датом у 
Инфопакету предмета. 

 

Одступање од приложеног упутства за израду есеја као и утврђени плагијат 
тестирањем у програму за проверу оригиналности рада, повлачи за собом 
санкције у форми неприхватања рада као и покретања дисциплинских 
мера у  плагијата.   случају
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