
Упутство за пријаву и презентацију приступних радова  

 

Поштоване колегице и колеге  

 

Приступни рад је обавезан самостални истраживачки рад студента, што спада у предиспитну 

обавезу. Самостално предлажете тему рада која треба бити индикативног наслова (уз ово 

упутство ћете добити и презентацију како се пишу научни радови, контролну листу за писање 

радова према IMRaD методологији, и неколико примјера урађених приступних радова).  

 

Непходно је да предложите жељену тему истраживачког рада на начин да ме контактирате 

приватно преко Google Classroom-a или мејлом. Kaда вам одобрим тему, сљедећи корак је да 

ми пошаљете предложену структуру рада. Након одобрења структуре рада, крећете у 

прикупљање литературе и писање рада.  

 

Када будете писали рад, водите рачуна да правилно цитирате и да не користите нити један 

податак, број или чињеницу коју је неко други написао, а да то не наведете. Провјеравамо 

сваки написани пасус преко Googla и софтвера за откривање плагијата. Посебно обратите 

пажњу да не преузимате дефниције са неауторизованих интернет сајтова, попут Wikipedie, и 

уопште дефиниције са сајтова, већ искључиво из рецензираних научних радова и књига, или 

са званичних сајтова респектабилних организација, као што су Свјетска банка, Међународни 

монетарни фонд, или часописа као што су Entrepereneur https://www.entrepreneur.com/, The 

Economist https://www.economist.com/.  

 

Прочитајте техничко упутство за израду стручних и научних 

https://ef.unibl.org/dokumenti/82Uputstvo_za_izradu_strucnih_i_naucnih_radova.pdf које 

ће вам дати одговоре у вези цитирања и техничке обраде текста. Ако желите да цитирате 

харвардским моделом, шаљем вам упутство за харвардско цитирање, или ако ћете цитирати 

користећи APA стандарде, прочитајте упутства на http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-

content/uploads/APA-stil-navo%C4%91enja-izvora-pravila.pdf, 

http://metodologijamentus.weebly.com/uploads/5/1/9/7/51973983/4._apa.pdf и 

https://apastyle.apa.org/. 

 

 Можете потражити и новије радове или књиге на сљедећим сајтовима:  

 

http://gen.lib.rus.ec/  

https://sci-hub.st/  

https://www.semanticscholar.org/  

http://ideas.repec.org/  

https://doaj.org/  

http://www.plosone.org/  

http://www.sciencedirect.com/  

http://onlinelibrary.wiley.com/advanced/search/results  

http://lib.freescienceengineering.org/  

https://ef.unibl.org/dokumenti/82Uputstvo_za_izradu_strucnih_i_naucnih_radova.pdf
http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/APA-stil-navo%C4%91enja-izvora-pravila.pdf
http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/APA-stil-navo%C4%91enja-izvora-pravila.pdf
http://metodologijamentus.weebly.com/uploads/5/1/9/7/51973983/4._apa.pdf
https://apastyle.apa.org/


http://booksc.org/  

http://en.bookfi.org/  

http://en.wikibooks.org/  

http://www.economics-ejournal.org/  

http://www.tandfonline.com/  

http://www.sciencedirect.com/  

http://www.sciedupress.com  

 

Увод можете написати као да пишете стручни рад или да посебно раздвојите најбитније 

елементе уводног дијела у форми болдираних поднаслова (Проблем истраживања, Предмет 

истразивања, Циљеви истраживања, Хипотезе истраживања, Методе истраживања, Очекивани 

резултати истраживања). Више преферирам да увод напишете без посебног раздвајања 

битних питања у форми поднаслова, али да у самом тексту читалац може да закључи шта је 

проблем и предмет истраживања, који су циљеви истраживања и хипотеза/е од које полазите. 

На крају увода пишете: У првоме дијелу обрадили смо.... У другоме дјелу представили смо.... У 

трећем дијелу рада образложили смо...  

 

Увод треба да садржи до 10% садржаја рада, али не више од 1 до 1,5 странице. Савјетујем вам 

да у самом уводу пишете о значају проблема истраживања и разлозима због којих пишете рад. 

У првом дијелу, кроз преглед литературе објашњавате основне теоријске спознаје о проблему 

истраживања, тј. шта су други аутори писали о томе (теоријско-респективни дио рада). 

Уколико радите и конкретно истраживање, у аналитичко-експерименталном дијелу 

неопходно је описати методе истраживања, ограничења истраживања и представити 

резултате истраживања. У Дискусији представљате најбитније резултате вашег истраживања 

и поредите их са резултатима сличних истраживања. Наводите значај вашег истраживања у 

ондосу на резултате других истраживања. У Закључку покрећете дискусију која на крају мора 

да потврди или одбаци хипотезу/е и са пар питања "изазивате" пажњу читалаца за будућа 

истраживања.  

 

Можда вам се сада све чини компликовано, али када прочитате Упутсво за израду научних и 

стручних радова, биће вам све јасније. Прву радну верзију рада ми пошаљите најкасније 10-

так дана прије испитног рока на који буде жељели да изађете, како би сте имали вемена за 

евентуалне корекције.  

 

Када вам потврдим да рад садржи минимум тражених критерија, имаћете право изласка на 

усмени завршни испит на којем ћете, осим презентације приступног рада, имати још два 

питања са списка испитних питања из Силабуса предмета. У прилогу, шаљем вам пар 

приступних и научних радова. Ако вам буде требала помоћ, немојте се устручавати да ме 

контактирате или да дођете на консултације.  

 

С поштовањем  

 

Проф. др Саша Петковић 

http://www.sciencedirect.com/

