
САДРЖАЈ СЕМИНАРСКОГ РАДА 

Семинарски рад садржи: насловну страну, садржај, увод, текст, 

закључак, литературу и прилоге. 

Насловна страна треба да садржи основне податке као што су:Висока пословна школа у 

Лесковцу, НАЗИВ ПРЕДМЕТА, СЕМИНАРСКИ РАД, наслов рада/тема,име кандидата и 

број индекса, име професора и место, месец и годину израде. 

Следи садржај у коме су наведени основни делови од којих је сачињен семинарски рад 

(поднаслови) као и бројеви страна на којима се ти делови налазе. 

Резиме представља сажето приказивање садржине читавог рада. Дужина текста резимеа је 

200 - 250 речи. Резиме садржи и кључне речи (5 – 6) које асоцијативним својствима указују 

на суштину рада. Кључне речи се наводе по опадајућој значајности са лева на десно, или 

по азбучном редоследу почетног слова. 

У уводном делу завршног рада треба увести читаоца у тему (описати проблем 

истраживања),презентирати значај теме и разлог због кога је студент одабрао да обради 

баш ту тему, као и преглед текста који следи. 

У главном делу завршног рада студент обрађује тему рада. 

Главни део рада 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 сачињен од више логичних целина означених одговарајућим 

насловима и поднасловима. 

На крају рада налази се закључак у коме се понављају основна сазнања до којих је 

студент дошао приликом израде семинарског рада. 

Затим следи литература коју је кандидат користио при изради рада (азбучним редом по 

презимену аутора са потпуним подацима о библиографској јединици). 

Под изворима литературе подразумевају се сви публиковани извори: књиге, 

чланци, интернет сајтови, компанијски извештаји итд. 

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

3. ФОРМА СЕМИНАРСКОГ РАДА 

Дужина рада: најмање 30, највише 50 страна. 

Формат текста: А4 (210x297 мм), маргине све по 2 цм, проред 1,5, фонт Times New Roman 

12,ћирилична тастатура. Рад мора бити штампан и повезан. 

Цитирање и литература 

Навођење извора могуће је на два начина: 

1. коришћењем фуснота на крају странице или енднота на крају поглавља, а 

библиографске податке у тексту и у библиографији/литератури треба наводити 

према Turabian and Chicago Styles Citations. 

Преузети са сајта: http://www.chicagomanualofstyle.org 
2. позивањем на литературу директно у тексту, уз навођење у загради презимена, 

почетног слова имена, године и стране, уз примену APA Style Citations. 

Преузети са сајта: http://www.lib.berkeley.edu/instruct/guides/apastyle.pdf 
Слике, табеле 

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

слике или табеле. Означавање слика врши се испод слике, а означавање табела изнад 

табеле. Користи се фонт Times New Roman 10. 

• Навођење извора за слике и табеле: презиме, прво слово имена, година издања, број 

стране на којој се у извору слика или табела налази. Користи се фонт Times NewRoman 10. 

 


