
УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ СЕМИНАРСКОГ РАДА 

САДРЖАЈ СЕМИНАРСКОГ РАДА: 

Семинарски рад садржи: насловну страну, садржај, увод, текст, закључак, литературу. , 

Насловна страна треба да садржи основне податке као што су: Универзитет у Београду, Економски 
факултет, Београд, СЕМИНАРСКИ РАД ИЗ (НАЗИВ ПРЕДМЕТА), наслов рада, име кандидата и број 
индекса, име наставника који руководи израдом рада, место и датум израде. 

Следи садржај у коме су наведени основни делови кроз које је структуриран семинарски рад 
(поднаслови) као и бројеви страна на којима се ти делови налазе. 

У уводном делу семинарског рада треба увести читаоца у тему, презентирати значај теме и разлог због 
кога је одабрана баш та тема као и преглед текста који следи. 

У главном делу семинарског рада обрађује се тема рада. Он садржи приказ теоријских (основне 
дефиниције) и практичних (илустративни примери, по правилу оригинални) резултата који се односе 
на задату тему. Тај део текста треба да буде структуриран кроз више логичних целина означених 
одговарајућим насловима и поднасловима. 

На крају рада налази се закључак у коме се понављају основна сазнања до којих се дошло кроз израду 
семинарског рада. 

Затим следи литература која је коришћена при изради рада (абецедним редом по именима аутора, са 
потпуним подацима о библиографској јединици). Кандидат је дужан да приликом израде свог рада 
користи најмање три извора који не спадају у обавезну уџбеничку литературу на редовним 
студијама на Економском факултету у Београду. Посебно је пожељно коришћење извора на страним 
језицима као и Интернет сајтова. Стил писања мора бити у складу са уобичајеним стандардима 
академског писања. 

ФОРМА СЕМИНАРСКОГ РАДА: 

Дужина рада: најмање 10 – највише 15 страна 

Формат текста: А4 (210x297mm), маргине све по 2,5 cm, проред 1, фонт Times New Roman 12. 

Рад мора бити штампан и повезан, али не и укоричен. 

Рад се предаје у једном примерку. 

Референце (цитирање)

• Навођење извора: користити фусноте или ендноте. Уколико се користе фусноте на крају рада је 
обавезна литература. 

• Навођење извора у литератури, фусноти или ендноти: Презиме, Прво слово имена., (година 
издања), Назив дела (књига: italic; ако је часопис или зборник радова у питању назив чланка се 
пише нормалним словима, а назив часописа односно зборника italic словом), место издања: издавач, 
број стране на којој се у часопису или зборнику чланак налази 

• Пример за књигу  

1. Драгишић, Д., Илић, Б., Медојевић, Б., Павловић, М., (2004), Основи економије, Београд: 
Економски факултет 

2. Kolodko, G., (2000), From Shock to Therapy – The Political Economy of Postsocialist Transformation, 
Oxford University Press: London 

• Пример за зборник 

1. Pelević, B., (2003), South Eastern Europe and the New Dynamics in European Integration, in 
Economic Cooperation in South Eastern Europe: Transition Progress and Accession to European Union, 
Belgrade: Faculty of Economics Belgrade, pp. 111-122 

2. Бајић, В., (2003), Придруживање Србије и Црне Горе Европској унији – један поглед на 
макроекономске ефекте, у Лопандић, Д., Бајић В. (ред.), Србија и Црна Гора на путу ка 
Европској унији - зборник радова, Београд: Институт друштвених наука, стр. 54-61 

• Пример за часопис 

1. Wallerstein, I., (2000), Globalization or the Age of Transition? A Long-Term View of the Trajectory of 
the World System, International Sociology, June 2000, Vol 15(2), pp. 251–267 
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2. Стаменковић, С., Ковачевић, М., Савин, Д., Николић, И., Вучковић, В., (2004), Привредни развој 
– куда даље?, Економски анали, бр. 160, јануар-март 2004, стр. 30–52 

• Пример за Интернет адресу 

1. Глигоров, В., (2004), Србија и Црна Гора: стање и предлози реформи, 
http://www.emins.org/dokumenti/040402gligorov.pdf, стр. 37 

2. Dollar, D., (2001), Globalization, Inequality and Poverty since 1980, Washington DC: World Bank, 
http://www.worldbank.org/research/global, pp. 36-37 

Слике, табеле 

• Означавање слика и табела у тексту: наводи се број слике (табеле), а затим и назив слике 
или табеле. 

• Навођење извора испод слика и табела - наводи се цео извор: Презиме, Прво слово имена., 
(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 

• Пример за слику 

Слика 1 - Учешће продаје у иностранству у укупној продаји предузећа (%) 
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Извор: IMF, (2001), World Economic Outlook – The 
Information Technology Revolution, October 2001, IMF: 
Washigton D.C., p. 126 

• Пример за табелу 

Табела 1 – Кретање Gini коефицијента у Србији у периоду 1990–2002 

 
 1990 1993 1994 2000 2001 2002 

Gini коефицијент 0,39 0,44 0,31 0,31 0,28 0,28 

Извор: Стаменковић, С., Ковачевић, М., Савин, Д., Николић, И., Вучковић, 
В., (2004), Привредни развој – куда даље?, Економски анали, бр. 160, 
јануар-март 2004, стр. 46 
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