
Шта је мастер рад и како 
треба да изгледа? 



Циљеви и садржина завршног рада 
 • Израда завршног рада представља обавезан део дипломских академских 

студија.  
•  Завршни рад је стручни рад у којем студент самостално обрађује 

одређену тему из образовно-научног поља студијског програма који је 
уписао, а у складу са стандардима дефинисаним овим правилником. 

• Мастер рад омогућава интегрисање и примену знања и вештина стечених 
током мастер студија.  

•  Израдом мастер рада студент развија академске вештине; продубљује 
знање из одређене научне диспиплине; стиче компетенције потребне за 
писање научног рада, које укључују способност формулисања 
истраживачких питања, планирања и спровођења научног истраживања, и 
тумачења добијених резултата; оспособљава се да прати позитивна 
сазнања у науци и да их примењује у свом раду.  

• Студент пријављује тему завршног рада из области студијског програма 
(смера, модула) који је уписао. Тема треба да је у складу са циљевима и 
исходима студијског програма (смера, модула) на ком кандидат студира.  
 
 



КАКО И ОДАКЛЕ 
ПОЧЕТИ? 

ОДРЕЂИВАЊЕ 
ПОДРУЧЈА 

ИСТРАЖИВАЊА 



ZAŠTO RADITE 
KONKRETNO 

ISTRAŽIVANJE? 

• Jasno formulisani ciljevi 
istraživanja Vam pomažu da 
donesete druge odluke u vezi sa 
istraživanjem i da shvatite da li je 
istraživanje vredno izrade, 
odnosno koja je vrednost koja iz 
njega proizlazi. 

• Pomažu u razumevanju 
OPRAVDANOSTI sprovođenja 
istraživanja (doktorske disertacije 
doktorskoj komisiji, ili finansijeru 
istraživanja zašto bi trebalo da 
vam odobri budžet).  



CILJEVI 
ISTRAŽIVANJA 

LIČNI CILJEVI 

PRAKTIČNI 
CILJEVI 

INTELEKTUALNI 
(ŠKOLSKI) 



LIČNA KOMPONENTA 
CILJEVA 

• Istraživanje će biti mnogo 
lakše ukoliko izaberete temu 
koja vas lično interesuje, u 
odnosu na situaciju kada 
vam je tema nametnuta. 
 

• ŠTA VAS MOTIVIŠE DA 
RADITE OVO ISTRAŽIVANJE? 



INTELEKTUALNA 
(ŠKOLSKA) 

KOMPONENTA CILJEVA 

• Morate voditi računa da ono što je vama 
interesantno ne mora biti ni od kakvog 
značaja za naučnu zajednicu, u 
teorijskom i praktičnom smislu. 

• Zato vaše lične ciljeve morate preispitati 
sa aspekta važnosti za akademsku 
javnosti. 

• Ključno: motivacija za razumevanjem 
nečega – uvid u fenomen, razotkrivanje 
šta se događa i zašto se nešto događa, ili 
davanje odgovora na pitanje na koje 
prethodna istraživanja nisu uspela da 
daju odgovor. 

   



PRAKTIČNA 
KOMPONENTA 

• Sprovodljivost 
• Istraživanje 

kome se vidi 
izvodljivost i 
kraj. 



КАКАВ 
МАСТЕР РАД 

ЖЕЛИМ : 
ВРСТЕ 

МАСТЕР 
РАДОВА 



ODNOS PREMA POSTOJEĆOJ TEORIJI 
• TESTIRANJE TEORIJE 
• IZGRADNJA (FORMULISANJE) TEORIJE 

 CILJEVI 
ISTRAŽIVANJA 

KONCEPTUALNI 
OKVIR 

ISTRAŽIVAČKA 
PITANJA 

METOD VALIDNOST METOD 

Pokazujete da ste ,,uradili domaći zadatak’’ i informisali se o dosadašnjim 
saznanjima u toj oblasti  -  jedino takav pristup je akademski rigorozan i korektan. 



KONCEPTUALNI OKVIR 

Pre nego što započnete 
istraživanje, morate dobro da 

uradite ,,domaći zadatak’’ 
odn da dobro poznajete 
teoriju iz koje vaša tema 

potiče.  

To podrazumeva da morate 
dobro da pročitate literaturu i 
da prepoznate područja koja 
nisu obrađena, fenomene i/ili 

odnose koji su nedorečeni i 
neobjašnjeni. 



KONCEPTUALNI 
OKVIR 

ŠTA  SE DEŠAVA SA 
FENOMENOM KOJI 

ISTRAŽUJETE? 

• Sistem koji čine koncepti, pretpostavke, 
očekivanja, verovanja i teorije u oblasti 
koju istražujete, koje čine informacionu 
osnovu za vaše stavove. 
 

• Još se naziva i TEORIJSKI OKVIR ili 
KONTEKST 
 

• OD KLJUČNOG ZNAČAJA 
 

• Funkcija – pruža informacije za sve ostale 
elemente i pomaže da odredite adekvatan 
dizajn istraživanja 

• Definiše NEISTRAŽENU OBLAST, PITANJE 
NA KOJE DO SADA U TEORIJI NIJE 
PONUĐEN ODGOVOR  
 



Pristup: 

• Ne sme biti isključivo deskriptivan, 
već KRITIČKI  

• Deskripcija – u redu u kontekstu 
PREGLEDA literature. 

 
Izvor 

 
Područje 

 
Istraživački metod 

 

 
Rezultati i zaključci istraživanja 

 
 (1991) 

 
Transfer tehnologije u 
strategijskim alijansama 
  

Teorijsko 

 
Problemi sa učenjem u alijansama i izostanak učenja posledica su neadekvatnog 
angažovanja menadžera na planiranju i obezbeđenju uslova za učenje. 
 

 
 (1991) 

 
Konkurentnost i učenje kroz 
međunarodna strateška 
partnerstva 

 
Empirijsko 

 
Nivo učenja koji će kroz alijansu biti dostignut u mnogome zavisi od razloga zbog 
kojih je alijansa formirana i da li je učenje viđeno kao jedan od ciljeva koje putem 
alijanse treba postići.  
 
Partneri mogu imati konkurentske ciljeve jedan u odnosu na drugog.  
 
Različite forme znanja su istovremeno i različitog nivoa transparentnosti, pa tako 
asimetrično učenje potiče iz asimetrične dostupnosti različitih formi znanja 
partnerima.  
 

 
e (1991) 

Interkompanijske razlike, 
organizaciono učenje i 
dugovečnost u globalnim 
strategijskim alijansama   

Teorijsko 

 
Identifikovanje potencijalnih važnih razlika koje postoje između preduzeća koja ulaze 
u alijansu i analiza njihovog uticaja na učenje i trajnost alijansi. 
 

 
 (1993) 

 
Učenje kroz strategijske alijanse 

Teorijsko 

 
U alijansama je bitno održati fleksibilnost, jer su alijanse neizvesni poslovni 
poduhvati putem kojih organizacije mogu da eksperimentišu sa novim tehnološkim, 
organizacionim i marketinškim strategijama. 
 
Prvorazredni cilj formiranja alijansi je učenje o tehničkim i tržišnim parametrima, ali 
istovremeno dolazi i do učenja o tome kako raditi u alijansam, što povećava 
komptencije u upravljanju alijansama.  

 
on (1993) 

 
Učenje, poverenje i tehnološka 
kooperacija 

Empirijsko 

 
Tehnološka kooperacija preduzeća praćena je neizbežnim problemima interpersonalne 
prirode. 
Prevazilaženje tih problema može se postići izgradnjom poverenja koje karakterišu 
zajednički interesi, organizaciona kultura koja je otvorena prema okruženju (učenju), 
kao i informisanost zaposlenih u vezi sa statusom i ciljem saradnje. 

 
, Crossan 
 

 
Učenje u zajedničkim 
ulaganjima 

Empirijsko 

 
Konceptualni okvir za izučavanje organizacionog učenja u zajedničkim ulaganjima.  
Kao ključni elementi učenja identifikovani su: menadžersko učenje, podela i 
integracija menadžerskog znanja u organizacioni kontekst, institucionalizacija učenja i 
odnos između učenja i performansi.  
 

ry, Oxley, i 
man (1996)  

Strategijske alijanse i transfer 
znanja u preduzećima 
 

Teorijsko 

 
Alijanse koje su zasnovane na principu vlasništva su efektivnije od ugovornih u 
situacijama kada je potrebno izvršiti transfer kompleksnih rešenja (sposobnosti). 
 



Pristup: 
• Ne sme biti isključivo deskriptivan, već KRITIČKI  
• Deskripcija – u redu u kontekstu PREGLEDA literature. 
 
 
 
• Ali, nakon toga mora doći odgovarajuća ANALIZA koja pokazuje da ste 

RAZUMELI 
• Šta nedostaje prethodnim istraživanjima (npr. etički problem) 
• Kakve kontradiktornosti ili praznine postoje u dosadašnjim istraživanjima 
 

ŠTA VAŠE ISTRAŽIVANJE NUDI NOVO? 
KOJI SU ORIGINALNI  DOPRINOSI  VAŠEG  PRISTUPA 

PROBLEMU? 
DAJE VAM PROSTOR DA PRONAĐETE SVOJE MESTO. 

 
Izvor 

 
Područje 

 
Istraživački metod 

 

 
Rezultati i zaključci istraživanja 

 
 (1991) 

 
Transfer tehnologije u 
strategijskim alijansama 
  

Teorijsko 

 
Problemi sa učenjem u alijansama i izostanak učenja posledica su neadekvatnog 
angažovanja menadžera na planiranju i obezbeđenju uslova za učenje. 
 

 
 (1991) 

 
Konkurentnost i učenje kroz 
međunarodna strateška 
partnerstva 

 
Empirijsko 

 
Nivo učenja koji će kroz alijansu biti dostignut u mnogome zavisi od razloga zbog 
kojih je alijansa formirana i da li je učenje viđeno kao jedan od ciljeva koje putem 
alijanse treba postići.  
 
Partneri mogu imati konkurentske ciljeve jedan u odnosu na drugog.  
 
Različite forme znanja su istovremeno i različitog nivoa transparentnosti, pa tako 
asimetrično učenje potiče iz asimetrične dostupnosti različitih formi znanja 
partnerima.  
 

 
e (1991) 

Interkompanijske razlike, 
organizaciono učenje i 
dugovečnost u globalnim 
strategijskim alijansama   

Teorijsko 

 
Identifikovanje potencijalnih važnih razlika koje postoje između preduzeća koja ulaze 
u alijansu i analiza njihovog uticaja na učenje i trajnost alijansi. 
 

 
 (1993) 

 
Učenje kroz strategijske alijanse 

Teorijsko 

 
U alijansama je bitno održati fleksibilnost, jer su alijanse neizvesni poslovni 
poduhvati putem kojih organizacije mogu da eksperimentišu sa novim tehnološkim, 
organizacionim i marketinškim strategijama. 
 
Prvorazredni cilj formiranja alijansi je učenje o tehničkim i tržišnim parametrima, ali 
istovremeno dolazi i do učenja o tome kako raditi u alijansam, što povećava 
komptencije u upravljanju alijansama.  

 
on (1993) 

 
Učenje, poverenje i tehnološka 
kooperacija 

Empirijsko 

 
Tehnološka kooperacija preduzeća praćena je neizbežnim problemima interpersonalne 
prirode. 
Prevazilaženje tih problema može se postići izgradnjom poverenja koje karakterišu 
zajednički interesi, organizaciona kultura koja je otvorena prema okruženju (učenju), 
kao i informisanost zaposlenih u vezi sa statusom i ciljem saradnje. 

 
, Crossan 
 

 
Učenje u zajedničkim 
ulaganjima 

Empirijsko 

 
Konceptualni okvir za izučavanje organizacionog učenja u zajedničkim ulaganjima.  
Kao ključni elementi učenja identifikovani su: menadžersko učenje, podela i 
integracija menadžerskog znanja u organizacioni kontekst, institucionalizacija učenja i 
odnos između učenja i performansi.  
 

ry, Oxley, i 
man (1996)  

Strategijske alijanse i transfer 
znanja u preduzećima 
 

Teorijsko 

 
Alijanse koje su zasnovane na principu vlasništva su efektivnije od ugovornih u 
situacijama kada je potrebno izvršiti transfer kompleksnih rešenja (sposobnosti). 
 



CILJEVI 
ISTRAŽIVANJA 

KONCEPTUALNI 
OKVIR 

ISTRAŽIVAČKA 
PITANJA 

METOD VALIDNOST METOD 

ŠTA VAŠE ISTRAŽIVANJE NUDI NOVO? 
KOJI SU ORIGINALNI  DOPRINOSI  VAŠEG  PRISTUPA 

PROBLEMU? 
DAJE VAM PROSTOR DA PRONAĐETE SVOJE MESTO. 



КАКО 
БИРАМ 
ТЕМУ И 
МЕНТОРА 



• Ментор може бити сваки наставник Економског 
факултета који је учествовао у реализацији наставе 
на студијском програму (смеру, модулу), у звању 
доцента, ванредног или редовног професора, 
односно који се налази на списку предавача на 
предмету који је студент одслушао и положио, а 
који покрива област израде мастер рада.  

• Ментор мора водити рачуна о томе: да иста или 
слична тема није одобрена у претходне две године, 
што је омогућено приступом списку одобрених 
тема на веб сајту Факултета; да тема рада буде у 
складу са његовом ужом научном и истраживачком 
облашћу.  

• Сви наставници мастер академских студија у 
обавези су да понуде до пет истраживачких области 
за које су релевантни као потенцијални ментори. За 
сваку истраживачку област наставник је дужан да 
постави до две референце (монографија, уџбеник, 
научни рад). Списак истраживачких области и 
референци наставника биће доступан студентима и 
представља полазну основу за потрагу ментора.  

• Један наставник може бити ментор у једној 
школској години ограничени број пута. Максималан 
број одобрених тема од стране наставника-ментора 
у току школске године је лимитиран на максимално 
12, како би се обезбедио квалитет праћења и 
сарадње са кандидатима који пријављују и раде на 
мастер тези. Ментор и надлежна служба прате 
оптерећеност наставника по овом основу.  
 

 



КАКО ДА 
НАПИШЕМ РАД 
СТРУКТУРА РАДА, 
ЦИТИРАЊЕ 
ЛИТЕРАТУРЕ И 
ТЕХНИЧКА 
УПУТСТВА ЗА 
ПИСАЊЕ И 
ПРИПРЕМУ 
ТЕКСТА 



СТРУКТУРА 

Мастер рад треба да има следеће обавезне делове:  

1. корице;  

2. насловну страну;  

3. наслов;  

4. апстракт и кључне речи на српском језику;  

5. апстракт и кључне речи на енглеском језику;  

6. изјаву о академској честитости (оригиналности мастер рада);  

7. садржај;  

8. увод;  

9. поглавља;  

10. закључак;  

11. литературу;  

Поред тога, мастер рад може имати и: 

1. страницу са захвалницом и/или посветом;  

2. студентску биографију ; 

3. попис коришћених скраћеница са значењем;  

4. попис слика, графика;  

5. попис табела;  

6. прилоге.  



НАСЛОВ 

• Бирати речи 
• Пробати 
• Не прекратко 
• Не предугачко  



АПСТРАКТ 

ИСТРАЖИВАЧКО ПИТАЊЕ:  

МОТИВАЦИЈА (ЗАШТО):  

ПОДАЦИ - МЕТОДОЛОГИЈА:  

РЕЗУЛТАТИ:  

ДОПРИНОС:   

КЉУЧНЕ РЕЧИ: 



Форма 

Садржај 

УВОД 

1. Наслов поглавља 

1.1 Поднаслов првог реда 

1.1.1 Поднаслов другог реда 

1.1.2 .......... 

1.2 Поднаслов првог реда 

1.2.1 Поднаслов другуг реда 

1.2.2 ...... 

2 Наслов поглавља 

2.1 ....... 

...... 

3.1 ....... 

...... 

ЗАКЉУЧАК 

Литература   

Списак слика 

Списак табела 

Прилози 



Садржај 

УВОД 

1. Наслов поглавља 

1.1 Поднаслов првог реда 

1.1.1 Поднаслов другог реда 

1.1.2 .......... 

1.2 Поднаслов првог реда 

1.2.1 Поднаслов другуг реда 

1.2.2 ...... 

2 Наслов поглавља 

2.1 ....... 

...... 

3.1 ....... 

...... 

ЗАКЉУЧАК 

Литература   

Списак слика 

Списак табела 

Прилози 

• Увод на јасан и концизан начин описује тему рада, предмет рада, истраживачке 
циљеве и проблеме (односно истраживачка питања), методе прикупљања и анализе 
података, хипотезе, структуру и садржај рада. Препоручени обим увода је од 3 до 5 
страница. 

• Средњи део рада састоји се од поглавља и подпоглавља одговарајућих наслова. 
Поглавља представљају релативно самосталне, логичне целине које обрађују 
поједине делове мастер рада и приказују резултате. У случају постојања емпиријског 
истраживања, посебно поглавље или поглавља се посвећују конкретном 
истраживању. Истраживање се описује детаљно, водећи рачуна о коректности 
навођења свих поступака које је истраживач користио. Овај део рада треба да садржи 
општи приказ истраживања; опис узорка и/или опис коришћене методе; 
презентирање резултата; дискусију. Препоручени обим средњег дела рада је од 40 до 
70 страница.  

• Закључак представља финални део рада у коме студент износи одговоре на 
постављена истраживачка питања на прецизан, концизан и у резултатима 
истраживања утемељен начин. У закључку се дају препоруке и предлози мера за 
унапређење у смислу праваца за будућа истраживања или препорука за праксу. У 
закључку се не износе нова сазнања, нови подаци или информације. Овде се не 
наводе нови извори и не упућује на литературу. Препоручени обим закључка је од 2 
до 5 страница. Практичан савет студентима је да када се прочита само Увод и 
Закључак читаоцу треба потпуно да буде јасно чиме се рад бави, коју тему истражује, 
која питања отвара, на који начин је истраживање спроведено, каква је структура 
рада и до којих је закључака истраживање довело.  

• Литература обухвата све изворе који су коришћени у раду. Не наводе се радови или 
документи који се у раду не цитирају, нити они на које се у раду не упућује. Редослед 
навођења литературе зависи од система/стила цитирања и мора доследно пратити 
текст мастер рада.  

• Прилози су анкетни упитници, обрасци, извођења, табеле, графици и допунски 
докази и израчунавања и слично, коришћени при изради мастер рада. Прилажу се на 
крају рада (у потпуности или у деловима). Означавају се редним бројевима и 
насловом (нпр. Прилог 1: Израчунавање Ђини коефицијента; Прилог 2: Анкетни 
упитник). 

 



Цитирање литературе 



Шта је мастер рад и 
како треба да изгледа 
 
- Питања и одговори -  
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