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ПРЕДГОВОР

Поштоване колеге и колегинице, овај приручник је замишљен као
додатна литература при изради семинарских и завршних радова на Факултету
политичких наука Универзитета у Бањој Луци. Сматрамо да би било најбоље да
га користите као подсјетник на оно што сте некада знали и(ли) путоказ ка ономе
што још увијек не знате, а не као свеобухватну или обавезујућу процедуру
за израду семинарских или завршних радова. Такав подухват увелико би
превазишао наше првобитне амбиције, ограничене на писање приступачног,
прегледног и прагматичног водича, који би поред научно-стручног, указивао
и на шири академски контекст израде семинарских и завршних радова. У том
правцу, поред уобичајених савјета и упутстава која се односе на методологију
научно-истраживачког рада и академско писање у друштвеним наукама,
садржајем приручника су обухваћене и одређене (не)формалне смјернице за
понашање у околностима које су непосредно повезане са израдом семинарских
и завршних радова (избор ментора, пријаву и одбрану завршних радова,
и сл.). Нажалост, наведене околности су понекад битније од ваших личних
и(ли) квалитета Вашег семинарског или завршног рада, па их требате имати у
виду.
Представљени савјети и упутства која се односе на методологију научноистраживачког рада и академско писање у друштвеним наукама настали су
кроз синтезу наших и искустава релевантних домаћих и страних аутора, чија
смо научна и(ли) наставна дјела користили као изворе. Ако осјетите потребу
да консултујете наведене изворе, потрагу за њима олакшаће Вам спискови
препоручене литературе који се налазе на крају сваког поглавља.
Неформалне смјернице за понашање у околностима које су непосредно
повезане са израдом семинарских и завршних радова такође су настале на
основу наших искустава, али и искустава наших студената, као и неписаних
правила академског бонтона. С друге стране, формалне смјернице за претходно
наведене околности су преузете из важећих подзаконских аката Факултета
политичких наука Универзитета у Бањој Луци. Поменуте подзаконске акте
можете пронаћи на крају приручника.
Надамо се да ће вам овај приручник бити од помоћи. Такође, надамо се
6

да ћете нам указивати на недоречености и(ли) недостатке у његовом садржају,
како бисмо га могли побољшати.
Аутори
Бања Лука, јун 2018. године
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1. ПОЈАМ И ВРСТЕ
АКАДЕМСКИХ
РАДОВА

У стручној литератури не постоји општеприхваћена класификација
радова које пишу припадници академске заједнице (студенти, сарадници,
наставници, научни истраживачи). Основни разлог за наведено стање треба
тражити у постојању различитих критеријума који се могу користити при
њиховој класификацији (контекста у којем се рад пише, циљева који се желе
постићи писањем рада, врсте публикације у којој се рад објављује, праксе
успостављене у појединим научним областима, и сл.), али у обзир треба узети и
ограничену могућност једнозначног одређења радова који могу бити повезани
са вишеструким обиљежјима унутар истог или различитих критеријума
класификације (Kleut, 2008, str. 94).
У контексту претходно наведеног, и појам „академски рад“ може бити
схваћен у ширем и ужем значењу. У ширем значењу појам „академски радови“
односи се на све радове припадника академске заједнице који настају током
њихових образовних и научно-истраживачких активности (Шуваковић, 2010,
стр. 17), а у ужем реферише на радове који се пишу због испуњавања обавеза
на I и II циклусу студија (Kleut, 2008, str. 94; Gačić, 2001, str. 19):
Шире значење
1. Радови које пишу студенти
да би испунили предвиђене
наставне обавезе
2. Стручни радови
3. Научно-стручни радови
4. Научни радови

Академски радови
Уже значење
1. Семинарски рад
2. Есеј
3. Реферат
4. Завршни рад на I циклусу студија
5. Завршни рад на II циклусу студија

Табела 1: Класификација академских радова
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Због специфичне намјене овог приручника условно ћемо прихватити уже
значење појма „академски рад“, а у наредним потпоглављима представићемо
наведене врсте радова који су обухваћени поменутим значењем.
Стручни радови су усмјерени ка представљању и(ли)
унапређењу праксе у оквиру одређене професије, а
засновани су на постојећим научно-стручним сазнањима.
С друге стране, научни радови представљају крајњи
резултат научно-истраживачких активности и као такви
теже ка новим и оригиналним сазнањима и/или
практичним рјешењима.

1. 1. Семинарски рад
Семинарски рад је краћи стручни рад у којем студент самостално
обрађује задану тему из одређене области студија. Израда семинарског рада
је стандардна обавеза на високошколским установама у сврху проширивања
и продубљивања знања из подручја предмета, односно области из којег се
израђује (Tkalac Verčić, Sinčić Ćorić, Pološki Vokić, 2010, стр. 209).
Кроз семинарски рад студент треба да покаже способност промишљања
и закључивања о одабраној или додијељеној теми, те да је адекватно обради
на теоријском и/или емпиријском нивоу. Када се семинарски рад обрађује
на теоријском нивоу, од студента се очекује да истражи што ширу стручну
литературу из неког ужег стручног подручја и да тaко стечена сазнања
систематизује у раду. Када се семинарски рад обрађује на емпиријском нивоу,
од студента се очекује да поред теоријског аспекта који описује тему и поље
рада, истражи и анализира неко стручно подручје у пракси (на примјер:
анализира одређену друштвену групу, политичку партију, маргиналну групу или
организацију, истражи мишљење релевантне групе испитаника и слично). Тема
семинарског рада често укључује задатак да се опише како нешто функционише
или да објасни узроке и посљедице одређеног феномена. У семинарском раду,
да би се било шта успјешно објаснило, неопходна је јасна и ограничена тема,
подаци о теми који превазилазе здраворазумске претпоставке и тврдње и
јасна експланаторна стратегија. Потребно је фокусирати се на објашњење, а
не на сопствени став или емоције поводом теме (Fulwiler, 2002, стр. 84). За
објашњење се користи материјал са предавања, те остала доступна литература,
која се интерпретира научним језиком, у зависности од студентовог претходног
знања и године студија. Поред тога, да би се поткријепила објашњења,
потребно је адекватно цитирати (погледати шесто поглавље Приручника које
се бави техничким аспектима писања рада).
Осим тога, семинарски рад показује да студент зна да пронађе и
користи се адекватном литературом, а уколико је у питању емпиријски рад,
да познаје основе спровођења примарних истраживања (Tkalac Verčić, Sinčić
Ćorić, Pološki Vokić, 2010, стр. 209). Такође, кроз семинарски рад, студент учи
правила и усавршава начин израде стручног, а касније и завршног рада.
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Израда семинарског рада се, у основи, може подијелити на сљедеће

фазе:
•

•
•
•
•
•

након што се договори тема рада, студент израђује прелиминарни
садржај рада (сажетак онога што ће се истраживати, у неколико
реченица), те уколико га одобри ментор, односно предметни
наставник, представља основу даљег рада;
прикупљање адекватне литературе и израда семинарског рада;
предаја прве верзије семинарског рада ментору на увид;
уважавање примједби и приједлога ментора на рад, односно: дорада,
измјена, избацивање дијелова и слично;
израда завршне верзије рада;
предаја једног примјерка рада ментору (Tkalac Verčić, Sinčić Ćorić,
Pološki Vokić, 2010, стр. 209-210).

Семинарски рад се најчешће састоји од сљедећих дијелова:
1. насловна страница (назив универзитета, назив високошколске
установе, назив предмета у оквиру којег се израђује рад, назив рада,
име и презиме студента, име и презиме ментора, мјесец и година
садржај;
израде);2.
3. увод;
4. разрада теме;
5. закључак;
6. попис кориштене литературе;
7. попис слика (уколико су у раду кориштене);
8. попис табела (уколико су у раду кориштене);
9. прилози (уколико их има).
Препоручени обим семинарског рада је око 6000 ријечи (приближно
15 страница), не рачунајући у то насловну страну, садржај, попис литературе
и прилоге. Такође, обим семинарског рада се може посебно договорити са
предметним наставником.

1.2. Есеј и реферат
Поред семинарског рада, током студија студенти могу добити задатак да
напишу есеј (као дио предиспитних или испитних активности), посебну врсту
академског рада, који истовремено представља и прозну врсту. У том смислу,
од студента се очекује да у есеју представи властита размишљања о одређеној
теми, а критеријум њиховог оцјењивања није само приказани ниво научностручне рефлексивности, већ и књижевно-умјетнички дојам који остављају
на читаоца. Иако попут свих осталих академских радова морају посједовати
основну структуру (увод, разраду и закључак), у есеју се не наводе садржај,
кориштена литература, критички осврти и напомене (Gačić, 2001, str. 22).
10

Уобичајени обим есеја се креће од једне до шест, а у рјеђим случајевима и до
десет страница текста.
Реферат је стручни извјештај о одређеној теми, који поред писмене,
подразумијева и усмену форму представљања – излагање. По форми и начину
израде наликује на семинарски рад, с тим да је краћег обима (од четири до осам
страница) и не подразумијева образлагање методолошког оквира предузетог
истраживања (Gačić, 2001, str. 22).

1. 3. Завршни рад на I циклусу студија
Завршни или дипломски рад на првом или додипломском циклусу
студија, је опширнији стручни рад у којем студент самостално и у писаном
облику обрађује одабрану тему (Tkalac Verčić, Sinčić Ćorić, Pološki Vokić, 2010,
стр. 211). Дипломски рад подразумијева видљив напредак у методолошком
и аналитичком приступу раду у односу на семинарски рад (Тодоровић,
Шијаковић, Марић, 2007, стр. 8). Осим што продубљује знање студента из
научне области или дисциплине у оквиру које га израђује, он такође служи
да систематизује и демонстрира стечена знања и методе рада које је студент
усвојио у току додипломског студија. Кроз овај завршни рад, студент доказује
свој ниво промишљања и закључивања, те приступа теми и теоријски
и емпиријски (Tkalac Verčić, Sinčić Ćorić, Pološki Vokić, 2010, стр. 211).
С теоријске стране, од студента се очекује да прикупи значајну и
адекватну литературу и из ње систематизује теорије, чињенице, налазе
и слично. С емпиријске стране, од студента се очекује да о одабраној
теми истражи помоћу верификованих метода истраживања, те прикупи
примарне податке (уколико је то могуће), или да изведе анализе на
основу секундарних, већ доступних података. Због посебних захтјева који
одређују кредибилност неког друштвеног истраживања, а који се огледају
у познавању адекватних метода и њихове досљедне примјене, дешава се
да се истраживање није могуће провести на методолошки исправан начин:
студент нема довољно знања о новим методама, нема довољно времена за
детаљно истраживање или му оно изискује велика материјална средства.
У тим ситуацијама, када се жели позвати на емпиријске податке, важно је
потражити резултате других истраживања, која су проводиле институције
или истраживачи, а која су једнако важна и употребљива као секундарни
извор.
На овај начин, студент доказује способност критичког одабира
литературе, њено разумијевање, способност закључивања о неком теоријском
проблему. У овој врсти рада, студент треба да покаже разумијевање друштвених
појава и процеса на основу експланаторних модела који потичу из потврђених
научних теорија. Тема се често поставља као питање на које студент тражи
одговор на основу неке од теорија или неколико њих. Уколико се студент у
завршном раду бави неким феноменом, неће превише истраживати о самом
феномену нити давати предност његовом описивању, већ ће студент читати
о претпостављеној теорији и могућностима њеног утицаја на разумијевање
феномена којим се бави у раду (Oregon State University, н.д., стр. 4).
Тема завршног рада на првом циклусу студија се одређује у
консултацијама и договору са ментором. Најбоље полазиште је да студент
предложи тему из области која му је блиска или занимљива, те коју би желио
додатно да истражи. Као тема завршног рада не би требало да се користи:
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назив предмета, поглавље у књизи и пречесто обрађивано подручје (Oregon
State University, н.д., стр. 4.).
Структура и начин израде завршних радова ће бити детаљно описани у
наредним, посебним поглављима овог приручника.

1. 4. Завршни рад на II циклусу студија
Завршни рад на другом циклусу студија (тзв. мастер рад), је рад у којем
постдипломски студент самостално у писаном облику обрађује одабрану тему
у сврху стицања титуле мастера/магистра� Tkalac Verčić, Sinčić Ćorić, Pološki
Vokić, 2010, стр. 214).
Мастер рад је самосталан рад у комe студент обрађује одабрану тему
примјеном научних метода и техника, те доказује да је савладао наставни план
и програм студија, стекао потребно знање и оспособио се за његову примјену.
Студент у мастер раду треба да пружи доказе да се успјешно служи методама
у стручном или научном раду, у излагању резултата истраживања, као и да
је способан да изводи закључке на основу тако изведених истраживачких
задатака. „Резултати у мастер раду треба да представљају допринос:
•

систематизацији научних или стручних задатака и постојећих решења
за одређену област;
• решавању актуелног научног или стручног задатка који је постављен
као циљ рада“ (Универзитет у Београду. Факултет политичких наука,
н.д., стр. 1).
Завршни рад на другом циклусу студија требао би садржавати научни
и друштвени допринос. Овакав рад треба да, у оквиру научне дисциплине
којој припада, исказује теоријско и/или емпиријско промишљање, те примјену
научне методологије израде рада и као такав, изводи закључке који ће
унаприједити постојећа сазнања у оквиру своје дисциплине и науке.
Такође, често се препоручује објављивање резултата и закључака
завршног рада на другом циклусу студија, у виду научног или стручног чланка
у стручном часопису, како би се подијелили са широм јавности и струком, те на
тај начин проширили домен научног доприноса.

Препоручена литература
Gačić, M. (2001). Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih
raдоva. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
Policijska akademija.
Клеут, М. (2008). Научно дело од истраживања до штампе. Нови
Сад: Академска књига.
Шуваковић, У. (2010). Академско писање у друштвеним наукама.
Београд: Досије.
Tkalac Verčić A., Sinčić Ćorić D., Pološki Vokić N. (2010). Priručnik za
metodologiju istraživačkog rada – Kako osmisliti, provesti i opisati
znanstveno i stručno istraživanje. Zagreb: M.E.P. d.o.o.
�На основу Уредбе о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних звања
„Службени гласник Републике Српске“ број 111/09, након завршетка другог циклуса студија на
студијским програмима Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, могуће је стећи
сљедећа звања: магистар новинарства, магистар комуникологије, магистар социологије, магистар
социјалног рада, магистар политикологије, магистар међународних односа.
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2.КАКО ИЗАБРАТИ
ТЕМУ И МЕНТОРА
ЗАВРШНОГ РАДА

Врста академског рада предодређује кораке везане за избор теме и
ментора. По том питању, за студенте је најмање захтјеван семинарски рад.
Почетком семестра предметни наставник/сарадник студентима нуди списак
тема везаних за силабус дотичног предмета, а на њима је да у складу са
властитом заинтересованошћу и(ли) потребним предиспитним обавезама
изаберу одређену тему. Током израде семинарског рада улогу ментора
преузима предметни наставник/сарадник код којег је студент одабрао неку од
понуђених тема.
Процес избора теме и ментора завршних радова на I и II циклусу
студија представља далеко озбиљнији изазов, јер поред активнијег научностручног ангажмана, од студената захтијева и упућеност у шири контекст
околности битних за израду стручног рада, али и наставак њиховог образовања
или професионалне каријере (упознатост са одговарајућим прописима,
расположивост и личну једначину потенцијалног ментора, могућност додатне
специјализације за одређену ужу научну област, наставак школовања у
иностранству, заснивање радног односа итд.). С обзиром да не постоје
суштинске разлике између активности везаних за избор теме за завршне радове
на I и II циклусу студија, као и ментора за њихову израду, у наставку излагања
их нећемо посебно описивати, али ћемо указати на одређене специфичности
карактеристичне за оба процеса.
13

Приликом избора теме и ментора за завршни рад студент се може наћи
у једној од сљедећих ситуација:
1. није пронашао потенцијалног ментора, а нема ни идеју о томе на шта
би се односила тема његовог рада,
2. пронашао је потенцијалног ментора, али он из неког разлога није
спреман да му пружи помоћ при избору теме,
3. успио је да пронађе потенцијалног ментора који му предлаже или
намеће тему из одређене уже научне области за коју је стручан,
4. има одређену идеју о ужој научној области и проблему који би
истраживао, као и ментора који је спреман да му помогне у 		
формулисању теме завршног рада.
Без панике! Ријетки су студенти који немају проблеме при избору
теме и ментора за израду завршног рада (ситуација описана под 4. тачком).
У том контексту, понудићемо Вам упутства и(ли) савјете за превазилажење
неповољне ситуације у којој се налазите. Запамтите, избор теме и ментора
завршног рада није непремостива препрека, већ једно ново искуство, које
у зависности од Вашег залагања и креативности, може представљати добру
основу за квалитетан завршни рад. Кренимо редом!

2.1. Немате тему, немате ментора
Стекли сте услов да пријавите тему завршног рада, али не знате одакле
бисте почели. Да ли прво требате трагати за потенцијалним ментором или се
пак требате посветити избору теме завршног рада? У идеалним околностима
ова дилема не би постојала. Ви бисте унапријед знали не само ко ће Вам бити
ментор, већ и тему Вашег завршног рада. У стварности, наведено питање
збуњује већину студената, јер им обје опције изгледају подједнако битне.
Сматрамо да се не ради о суштинском проблему, већ о само дјеломично
различитим путањама, које већи дио пута воде ка истом циљу. Можда трагање
за потенцијалним ментором изгледа као лакша путања, јер ћете од самог
почетка на располагању имати „искусног водича“, али већ смо указали да то
не мора бити случај (ситуација са „незаинтересованим ментором“). С друге
стране, чак и ако без проблема пронађете потенцијалног ментора спремног да
Вам помогне у одређивању теме завршног рада то аутоматски не значи да ћете
добити „готову тему“. Већина потенцијалних ментора очекује студенте који већ
имају оквирну идеју о могућој теми њиховог завршног рада.
Ако се осврнемо на претходно наведено произилази да редослијед
избора теме и ментора и није толико битан, јер су у питању активности које
се међусобно условљавају и надопуњују. Далеко је важније да се упознате
са неким општим смјерницама везаним за избор теме и ментора завршног
рада, јер их у зависности од околности у којима се налазите увијек можете
прилагођавати Вашим тренутним потребама.
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Како изабрати тему завршног рада? Савјетујемо Вам да учините сљедеће:
1. Одаберите ужу научну област, односно наставни предмет који спада у ту
област, а дио је курикулума првог/другог циклуса студија. При избору требате
водити рачуна о сљедећим критеријумима: Ваша заинтересованост за одређену
ужу научну област/наставни предмет, Ваше познавање одређене уже научне
области/наставног предмета, доступност литературе за одређену ужу научну
област/наставни предмет, значај одређене уже научне области/наставног
предмета за наставак Вашег школовања или заснивање радног односа, Ваш
став о предметном наставнику/потенцијалном ментору. Сваки од претходно
наведених критеријума је од изузетног значаја не само за избор теме и ментора,
већ и за све остале кораке везане за успјешну израду и одбрану завршног
рада, па их из тог разлога немојте схватати олако. Никада се немојте ослањати
искључиво на један од претходно наведених критеријума, већ увијек тежите ка
што обухватнијој синергији међу њима!
2. Након избора одређене уже научне области/наставног предмета слиједи
фаза у којој одређујете уже подручје Вашег интересовања, а затим унутар њега
трагате за научним проблемима (научни/истраживачки проблем је уочена
празнина, недостатак или противрјечност у постојећем научном знању) који би
могли бити потенцијални основ за Ваше истраживање. Наравно, успјех у том
задатку увелико зависи од Вашег познавања уже научне области/наставног
предмета. У том смислу, чим се одлучите за одређену ужу научну област/
наставни предмет требали бисте да започнете са првим прегледом доступне
литературе, како бисте обновили и проширили Ваше знање, те маркирали
научне проблеме које би могли да истражујете за потребе свог завршног рада.
Будите критички настројени, али и радознали и отворени за нове идеје! Ово је
фаза brainstorming-а – спонтаност и креативност се подразумијевају!
Током тог процеса покушајте се фокусирати на сљедеће моменте, јер
они могу бити изузетно битни при горе поменутoj маркацији научних проблема:

• присјетите се наставних јединица које су Вам биле изузетно занимљиве
•

•
•
•
•

током предавања и вјежби,
осврните се око себе, јер се потенцијални проблеми за истраживање
налазе свуда око нас (за њих можете да сазнате путем медија, можете
да их препознате и упознате кроз разговор са другим људима, битан
су дио Вашег и[ли] животног искуства Вама блиских људи и сл.)
проблематизујте актуелност класика у области коју желите да
истражујете,
фокусирајте се на актуелне научне расправе у области Вашег
интересовања,
покушајте одредити неко подручје или проблем који нису
обрађивани на предавањима и вјежбама, а предмет су проучавања
уже научне области/наставног предмета који сте изабрали,
ако сте друштвено ангажовани, покушајте свој активизам сагледати
из научно-стручне перспективе, јер сте се током тих активности
сигурно сусретали са појавама и процесима које би вриједило
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истражити,

• разговарајте са колегама студентима, али и са сарадницима и

наставницима који су спремни да Вам помогну, јер њихово мишљење
о Вашим идејама може да Вам буде од велике користи.

3. Ако сте успјели да одредите уже подручје Вашег интересовања и научни
проблем који би жељели да истражујете, требали бисте посјетити факултетску
библиотеку како бисте установили које теме из те уже области су већ биле
предмет истраживања додипломских/дипломских радова Ваших старијих
колега (одбрањени завршни радови су доступни у факултетској библиотеци).
Наведена посјета је битна из неколико разлога:

•
•

•

да се не бисте довели у ситуацију да изаберете тему коју је неко од
Ваших колега са факултета већ истраживао, што није дозвољено, па
би морали да трагате за новом темом,
да бисте стекли представу о специфичностима везаним за техничке
аспекте израде завршног рада (изглед корица и насловне стране,
изглед стране на којој се наводи садржај рада, писање текста и избор
фонта, начин цитирања кориштене литературе и др.),
да бисте провјерили да ли неки од одбрањених завршних радова који
спадају у област Вашег интересовања могу да Вам буду од користи
у контексту нових идеја, избора литературе и других активности
битних за избор теме Вашег рада.

4. Вријеме је да изаберете тему Вашег завршног рада! Путем графичког приказа
присјетићемо се досадашњих избора које сте морали предузети да бисте дошли
у прилику да одредите тему Вашег завршног рада:

Приказ 1: Фазе процеса избора теме завршног рада
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Већина студената нема потешкоћа приликом избора уже научне
области/наставног предмета и подручја интересовања које желе да истражују,
што је и разумљиво имајући у виду да су то општа мјеста. Нешто мањи број
студената има потешкоће при проналажењу научног/истраживачког проблема,
док убједљиво највећи број студената муку мучи са одређивањем теме завршног
рада. Ако изостане адекватна помоћ ментора, за многе од њих тај се задатак
претвара у тешко премостиву препреку. Нашли сте се у сличној ситуацији? Не
очајавајте! Сигурно постоји разлог, или сплет разлога, због којег нисте у стању
да одредите тему Вашег завршног рада.
Размислите о сљедећем:

• да ли дољовно познајете подручје интресовања/научни проблем који
•
•
•

сте изабрали, односно да ли сте континуирано продубљивали своје
знање о њему,
да ли познајете одговарајуће методолошке смјернице битне за
успјешно одређивање теме Вашег завршног рада,
да ли сте престроги према себи, јер је избор теме завршног рада
процес који може да траје и неколико мјесеци, чак и ако сте му се у
потпуности посветили (зато на вријеме почните са потрагом),
ако сте напорно радили на одређивању теме, а нисте имали успјеха,
можда бисте требали на неко вријеме да „дигнете руке од тога“ и
посветите се неким активностима које Вас опуштају (дружењу са
пријатељима, бављењу спортом или неким другим обликом физичке
активности, слушању музике, читању белетристике, путовањима и
сл), јер су оне добар окидач за фамозни „аха-доживљај“ – моменат
надахнућа/инспирације који омогућава рјешење проблема са којим
сте суочени.

Осврнимо се на горе поменуте методолошке смјернице. Из методолошке
перспективе процес писања завршног рада може да се посматра као врста
специфичног истраживачког пројекта. У том смислу, избор теме завршног
рада представља други корак при концептуализацији Вашег истраживања,
односно процес прелиминарног одређења предмета истраживања. Предмет
истраживања је увијек заснован на одређеном истраживачком питању или
питањима.
Концептуализација је процес осмишљавања предстојећег
истраживачког пројекта, а њене фазе су: парадигматско
и теоријско заснивање истраживања, избор предмета
истраживања, одређење научних и друштвених циљева
истраживања, постављање хипотеза и избор одговарајућих
истраживачких метода и техника.
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Размислите о питањима која се могу поставити у оквиру научног
проблема којег сте препознали, јер на тај начин издвајате и ограничавате
одређене аспекте проучаване појаве међу којима ћете изабрати предмет
истраживања Вашег завршног рада. При том требате водити рачуна и о
одређеним захтјевима везаним за адекватну формулацију назива теме/
прелиминарног одређења предмета истраживања:
•
•
•
•
•

будите конкретни и прецизни,
избјегавајте везнике који не наглашавају везе на које се односе,
избјегавајте хомониме и синониме,
избјегавајте сложене реченице,
водите рачуна о складу између стварног садржаја и утврђеног назива
теме (Милосављевић и Радосављевић, 2003, стр. 403).

5. Ако већ нисте, сада је крајње вријеме да ступите у контакт са потенцијалним
ментором! При томе морате имати на уму одређена неписана правила
академског бонтона:

•

•
•

•
•

•
•

•

пожељно је да претходно најавите свој долазак, јер ће те на тај начин
најлакше уговорити мјесто и вријеме састанка са потенцијалним
ментором, односно омогућићете му додатно вријеме да размисли о
прихватању предложеног менторства (ако их већ не посједујете, број
телефона или e-mail адресу потенцијалног ментора можете добити у
Студентској служби или преузети са сајта факултета),
потенцијалног ментора можете потражити и лично у његовом
кабинету током термина предвиђених за консултације,
приликом успостављања контакта са потенцијалним ментором
немојте бити нестрпљиви, насртљиви и(ли) неучтиви, јер такво
понашање може бити разлог да Ваш приједлог о менторству буде
одбијен,
на први састанак са потенцијалним ментором дођите добро
припремљени, јер је то најбоља препорука за прихватање менторства,
током разговора будите спремни на сугестије и критике, јер су оне
саставни дио (пред)менторског рада, али их при том немојте пасивно
прихватати, већ тежите ка томе да браните властите ставове (наравно,
под условом да можете да их аргументујете),
ако Вам нешто у аргументацији потенцијалног ментора није јасно,
немојте се устручавати да тражите појашњење,
ако потенцијални ментор одбије Ваш приједлог о менторству не
пропитујте његове разлоге за такву одлуку, већ га замолите да Вас
посавјетује о могућим алтернативама у погледу избора теме и(ли)
другог ментора,
ако током разговора са потенцијалним ментором закључите да он и
није претјерано заинтересован за сарадњу (или оцјените да га не
видите у улози Вашег ментора из неког другог разлога), али да ће Вам
ипак изаћи у сусрет, добро размислите да ли желите таквог ментора
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(ако схватите да не желите, учтиво се захвалите на разговору уз
оправдање да више нисте сигурни да ли сте изабрали адекватну тему
за истраживање и да морате о томе још размислити, па му обавезно
накнадно јавите да сте одустали од поменуте теме).

2.2. „Незаинтересовани ментор“
Ако сте се одлучили да прво контактирате потенцијалног ментора за
израду Вашег завршног рада, па да у договору са њим изаберете одређену тему
за истраживање, можете се наћи у ситуацији да Ваш приједлог за менторство
буде прихваћен, али уз изостанак очекиване помоћи везане за избор теме.
Оставимо ли по страни могућност да сте стварно изабрали наставника који је
из неког разлога неодговоран према прихваћеној улози ментора (у том случају
најбоље би било да му се захвалите на дотадашњој сарадњи и кренете у потрагу
за новим ментором), у обзир би требали узети и сљедеће околности:
•

•

ако на први састанак са ментором дођете неспремни или од
њега искључиво захтијевате да Вам предложи „готову тему“ за
истраживање, он може помислити да сте Ви незаинтересовани, те
у том контексту инсистирати да покажете иницијативу и дођете са
конкретнијим приједлогом за сарадњу (што подразумијева одабир
одређеног подручја интересовања унутар уже научне области за коју
је ментор стручан, консултовање релевантне литературе о изабраном
подручју интересовања, те маркирање одређених научних проблема
унутар изабраног подручја интересовања),
уколико сте на изабраног ментора оставили добар утисак током
студирања постоји могућност да он од Вас очекује да се докажете и
кроз самосталан избор теме Вашег завршног рада, јер сматра да сте
за то и више него способни.

Морате водити рачуна о томе да избор и формулација теме истраживања
изискује одређени интелектуални напор чак и за Вашег ментора, јер стручност
у одређеној ужој научној области не подразумијева да сте оспособљени да
„избацујете готове теме као из рукава“, већ да то можете урадити, али након
одређеног периода који сте провели у размишљању о наведеном задатку.
Наравно, извјесно је да ће већина ментора тај задатак сигурно обавити далеко
квалитетније и брже него Ви, али тако добијена тема за истраживање је његово
интелектуално власништво, које може, а и не мора да Вам уступи. Утолико, ако
сте убјеђени/подразумијевате да је менторова дужност да Вам понуди „готову
тему“ Вашег завршног рада у заблуди сте. Такво очекивање је знак академске
некултуре.
Ако се нађете у ситуацији да Вас ментор уважава, јер сматра да сте
способни да самостално изаберете (а можда и формулишете) тему завршног
рада, немојте га разочарати, већ прионите на посао у складу са смјерницама
које смо Вам препоручили у прошлом потпоглављу. Ако током тог процеса
наиђете на одређене проблеме или недоумице слободно се за помоћ обратите
ментору, јер то нужно не значи да сте недорасли постављеном задатку, већ да
се налазите у својеврсној „стваралачкој кризи“ коју ћете најлакше пребродити
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уз помоћ његових савјета. Наставник који одговорно схвата улогу ментора
увијек ће имати разумијевања за Ваше потребе, али његово повјерење морате
оправдати и наградити властитим трудом (који ће он знати да препозна и
цијени), јер је то основни предуслов за вашу успјешну сарадњу!

2.3. Ментор који предлаже или намеће тему
Пронашли сте ментора спремног за сарадњу, али он Вам предлаже
или намеће тему завршног рада. У таквој ситуацији морате водити рачуна о
сљедећем:
•
•

•

•

да ли је понуђена тема занимљива за истраживање,
да ли истраживање понуђене теме превазилази Ваше интелектуалне
капацитете и(ли) расположиве ресурсе (доступну литературу,
временске рокове, материјална средства и др.),
менторовим мотивима да Вам понуди тему (за њега је то уобичајена
пракса, имали сте успјешну сарадњу у прошлости, предлаже Вам
учешће у истраживачком пројекту чије резултате можете користити
за потребе израде свог завршног рада, нуди Вам могућност наставка
сарадње након дипломирања и сл.),
имате ли алтернативу, тј. неког другог потенцијалног ментора којег
бисте могли замолити за сарадњу.

Немојте се залијетати! Прихватите предложену тему само под условом
да сте добро промислили о горе поменутим ставкама. Ово је можда најбржа
опција за „избор“ теме завршног рада, али није нужно и најбржа опција за
његову израду. Добићете „готову тему“, али како до ње нисте дошли властитим
трудом, накнадно ћете морати да се упознајете са научним проблемом, односно
предметом истраживања на основу којег је она формулисана. У том смислу,
веома је битно да Вам је понуђена тема занимљива (јер је то један од основних
предуслова за успјешну израду завршног рада у што краћем року), али да бисте
то са сигурношћу знали ипак морате посједовати одређено предзнање о њој.
Такође, посједовање одређеног предзнања о предложеној теми је основни
предуслов за адекватну процјену интелектуалних и свих других захтјева
везаних за њено истраживање, односно израду завршног рада. Чак и у случају
да ментор адекватно процјењује Вашу личну једначину, те Вам у складу са њом
предлаже одговарајућу тему, сматрајући да би Вам она могла бити интересантна
и не претјерано/одговарајуће захтјевна, Ви се у то можете увјерити тек током
самог истраживања.
Због претходно наведеног било би добро да предложену тему не
прихватате на прву (чак и ако сте у том тренутку апсолутно сигурни да Вам
предложена тема одговара), већ да замолите ментора да Вам остави одређено
вријеме да размислите о његовом приједлогу, вријеме које ћете искористити
како бисте обновили или проширили своје знање о дотичном научном
проблему/предмету истраживања. Након што то учините обратите се ментору
да му саопштите Вашу одлуку. У том правцу, можете да учините сљедеће:

•

прихватите његов приједлог у првобитној форми,
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•
•
•
•

захтијевате одређене корекције везане за сам предмет истраживања
и(ли) формулацију теме (наравно, опет под условом да такве захтјеве
можете ваљано аргументовати),
не прихватите његов приједлог уз молбу да Вам предложи другу тему
(ову опцију користите само у случају да имате адекватно образложење
зашто сте одбацили првобитно предложену тему),
не прихватите његов приједлог уз прекид даље сарадње (до којег
може доћи на Вашу, али и менторову иницијативу),
наставите даљу сарадњу, али уз Ваш активнији ангажман при избору
и формулацији нове теме.

У случају да Вам ментор намеће тему, односно оставља Вам избор
да прихватите предложену тему или да прекинете даљу сарадњу, посебну
пажњу обратите на мотиве због којих је прихватио улогу Вашег ментора.
У том контексту, размислите да ли је ментор прихватио сарадњу са Вама из
алтруистичких или егоистичких побуда. У првом случају он улогу ментора
схвата као професионалну обавезу засновану на пружању несебичне помоћи
млађим колегама при њиховом научно-стручном усавршавању и напредовању,
док у другом менторство првенствено доживљава као прилику за реализацију
властитих циљева и(ли) доказивање супериорности у односу на штићенике.
Аргументовано наметање теме не мора нужно бити знак менторовог егоизма,
иако може бити мач са двије оштрице. Наиме, ментор Вам може отежати израду
завршног рада из најнесебичнијих разлога (нпр. погрешном процјеном Ваше
личне једначине), али то је ризик који прихватате ако активно не учествујете у
избору теме за истраживање.

Никада немојте идеализовати свог ментора, чак и ако
сматрате дао он то заслужује, јер то може да штети
квалитету вашег професионалног односа.

Менторово инсистирање на избору између прихватања предложене
теме или прекида даље сарадње, поготово ако није попраћено убједљивим
објашњењем, за Вас увијек треба представљати позив на додатни опрез. Ако
се при првом сусрету са ментором нађете у сличној ситуацији, односно нисте
сигурни у природу његових мотива, немојте се устручавати да затражите
додатно вријеме за размишљање о прихватању понуђене теме (између осталог,
до вашег наредног сусрета можете покушати ступити у контакт са старијим
колегама/колегиницама који су при изради завршног рада сарађивали са
Вашим ментором, како бисте се из прве руке информисали о њиховим утисцима
везаним за поменуту сарадњу). Уколико Вам ментор одбије наведени захтјев,
сматрамо да бисте требали одустати од даље сарадње с њим, јер његов однос
према Вама није у складу са неписаним правилима академског бонтона.
Споменимо и праксу везану за постојање спискова тема за завршне
радове, са којих према личном нахођењу или савјету ментора можете изабрати
тему за свој рад. Без обзира да ли је тај списак устројен од стране једног или
групе наставника, ако се одлучите да изаберете тему са њега увијек настојте да
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се прво упознате са научним проблемом/предметом истраживања на основу
којег је формулисана тема која представља Ваш потенцијални избор, да се не би
довели у ситуацију да напречац изаберете тему која Вам из неког разлога ипак
неће одговарати. Такође, приликом избора теме са списка требате имати на уму
да поједини наставници олако схватају израду поменутих спискова, па умјесто
да уложе одређени интелектуални напор како би изабрали и формулисали
адекватне теме за истраживање, том задатку приступају ноншалантно,
избацујући теме упитног квалитета „као из рукава“. Ако изаберете/прихватите
тако устројену тему, немојте бити изненађени ако се нађете у ситуацију да Вам
њена пријава буде оспорена током расправа на сједницама наставно-научних
тијела факултета.

2.4. Имате тему, имате ментора
Пажљивим читањем претходних потпоглавља могли сте увидјети
да је избор теме завршног рада процес који карактеришу очекивани, али и
неочекивани моменти. Из те перспективе, најбитнији предуслов за успјешан
избор теме, али и даљу израду раду, представља квалитет сарадње између
Вас и ментора. Поменута сарадња би требала бити заснована на међусобном
личном уважавању, односно на савјесном прихватању одговорности и обавеза
које носе прихваћене улоге ментора и штићеника.
Ако имате идеју о могућој теми Вашег завршног рада, као и ментора
спремног да Вам несебично помогне у њеној формулацији, али и даљем
процесу израде рада, идете у правом смјеру. Труд који сте уложили да бисте
уочили одређени научни проблем/предмет истраживања за ментора није само
знак да уважавате њега лично, већ да уважавате и основне постулате научноистраживачке и академске етике. Како не бисмо понављали оно што је речено
у претходним потпоглављима, али и због убјеђености да ћете кроз дијалог са
„заинтересованим ментором“ превазићи све недоумице и проблеме везане за
избор/формулацију теме поглавље ћемо окончати подсјећањем на опште/ научноакадемске вриједности на којима би требало почивати Ваше дјеловања током
претходно наведене, али и свих осталих етапа процеса израде завршног рада:
•
•
•
•
•
•
•
•

марљивост,
интелектуална радозналост,
(само)критичност,
стрпљивост,
упорност,
досљедност,
(интелектуално) поштење,
(интелектуална) скромност.
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3. ПРОНАЛАЖЕЊЕ,
КОРИШТЕЊЕ И
ПРЕГЛЕД СТРУЧНЕ
ЛИТЕРАТУРЕ
Након што студент дефинише тему с ментором, креће његов пут
прикупљања материјала за израду рада. Сам процес прикупљања литературе
студенту ће много “рећи” о теми на којој ће радити: уколико је већи дио
литературе на страном језику, то је знак да се у домаћој научној заједници мање
бавило том темом; уколико нема емпиријских података о одређеној теми на
домаћим просторима, то значи да недостаје истраживања у нашем окружењу,
те да је свако ново сазнање на дату тему добродошло. Наравно, говоримо о
научним истраживањима, а не о другим облицима истраживачких пракси (нпр.
медијске анкете, анкете на друштвеним мрежама, расправе на блоговима и
слично). Дакле, почетни кораци у избору литературе обухватају консултовање
са ментором и другим наставницима из дате области, који ће дати упутства о
књигама и радовима из истраживане области.
„Преглед литературе је аналитички резиме претходног рада везаног за
изабрану тему. Потребно је повезати читање неколико категорија, теоријских
и емпиријских и идентификовати постојеће дебате у оквиру ових радова“ (Department of Sociology. Faculty of Arts and Sciences, 2009, стр. 18).
Кроз преглед поглавља литературе, стиче се увид у то који су утицаји
и чији рад је обликовао постојећа знања и то ће уједно бити оријентир за
теоријску основу и категоријални инструментариј у сопственом писању.
Једноставније речено, претходни радови обогатили су научни и стручни
вокабулар који ће се користити приликом дискутовања унутар одређене теме.
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Кориштење управо тог вокабулара ће помоћи студенту да докаже своју тезу,
односно да објасни своја открића.
Потребно је одвојити времена за проналазак литературе, према
утврђеним параметрима и кључним ријечима. Такође, уз то треба водити рачуна
о релевантности и ауторитету извора. Поред ментора и основне литературе из
уџбеника са предавања, потребно је посјетити библиотеку и ослонити се на
друге ауторе из дате области.
Такође, развој технологије је довео до потражње за академским онлајн
читањем и објављивањем. С друге стране, ово отежава разликовање стручне
литературе од популарне. То уједно и отежава и смањује мјерење квалитета.
Управо зато је важно цитирање, као јавно указивање на то шта аутор сматра
академском, стручном литературом. „Под литературом се подразумијевају сви
књижевни производи, објављени и необјављени. Оно што је онда неопходно је
да се успостави квалитет књижевних производа“ (White, 2011, стр. 194).
У прикупљању података за израду стручног рада, међу првим
изазовима је раздвајање употребљивих од неупотребљивих података, тј.
стручне од нестручних извора. Употребљавати се могу само научне чињенице,
односно „научно утврђено сазнање о реалним чињеницама“ (Милосављевић и
Радосављевић, 2003, стр. 463).
Потребно је разликовати популарну од научне и стручне литературе.
Дневне новине, часописи и магазини који се баве општим темама, намијењени
су широкој публици. Академска литература, писана је од стране стручњака у
одређеном пољу и намијењени су првенствено одређеној струци и особама из
дате научне области (Greene, Lidinsky, 2012, стр. 125).
Научни извори података су сва дјела настала коришћењем метода
научних истраживања. Извори података се дијеле на теоријске – оне које чине
фонд верификованих научних сазнања о одређеној области и хипотетичкоемпиријски – она која су тек у фази хипотезе која се истражује или су резултат
емпиријског истраживања, али још нису постала саставни дио теорије (Greene,
Lidinsky, 2012, стр. 467). Извори се могу различито класификовати, али је
за нас значајно класификовање по предметности садржаја. Милосављевић
и Радосављевић (2003) су извели калификацију извора у истраживању
политичких појава, а која се може примјенити и шире у друштвеним наукама,
обзиром да су „ближе спецификације повезане и условљене предметом
истраживања и анализом садржаја извора“ (стр. 467).
Извори података (документи) углавном су лоцирани у:
•

•
•
•
•
•
•

библиотекама, научним и другим – Универзитетске библиотеке
располажу тзв. централним каталогом, а народне каталогом, односно
прегледом „обавезног примјерка“, у који улазе и многа интерна
издања;
научним архивима;
архивима;
статистичким заводима;
судским регистрима;
пореским књигама;
катастарским књигама;
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•
•

личној преписци, биљешкама, дневницима и сл.;
у специјалним базама података на интернету (Милосављевић и
Радосављевић, 2003, стр. 462-463).

Такође, кроз студиј на Факултету политичких наука, у оквиру
методолошких курсева (предмета и области), студенти ће савладати адекватне
методе и технике истраживања, које ће им послужити у прикупљању сопствених
података.
Подаци у друштвеним наукама су подијељени у двије категорије:
квалитативне и квантитативне податке. Најједноставније речено,
квалитативни подаци се односе на податке који су изражени првенствено
ријечима, док квантитативни подаци мјере податке нумеричким вриједностима
(Massengill, 2009, стр. 19).
Уколико студент у изради рада користи квалитативне методе, онда
ће прикупљати податке самостално кроз, првенствено, анализу садржаја
прикупљених текстуалних извора, и/или методе посматрања, интервјуа и
слично. Уколико студент одлучи да у изради рада користи квантитативне
методе, то укључује статистичке анализе које се најчешће раде кроз адекватне
програме, као што су SPSS или његову лакше доступну копију – PSPP. За
анализу кроз ове и сличне програме, неопходно је – или прикупити податке
(примарни подаци) – или користити већ постојеће базе података (секундарни
подаци).
Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци у свом саставу
има Институт за друштвена истраживања који посједује базе података из
претходних истраживања и пројеката, а које су доступне студентима ФПН-а
бесплатно на страници Института . У зависности од теме и области истраживања,
подаци из ових истраживања Института могу бити употребљени у самосталном
раду студента. Када се користе ови и слични секундарни подаци, студент је
обавезан да назначи извор података, односно да адекватно цитира извор.
Библиотеке посједују каталоге који олакшавају претрагу. Народна
и универзитетска библиотека Републике Српске (www.nub.rs) посједује и
неколико различитих електронских каталога за претрагу потребне литературе,
који су организовани као и већина сличних каталога.

Приказ 2: Страница за претраживање базе подазака НУБ РС
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Поред тога, НУБ РС посједује и дигиталне збирке (дигитализоване књиге, старе и
ријетке књиге, завичајне књиге, новине и часописи) које се могу претраживати
електронски. Приликом претраге електронског каталога Библиотеке, постоје
три могућа начина претраживања: основно, изборно и командно.
Уколико претрага електронских каталога не даје жељене резултате,
увијек се треба ослонити на претрагу Абецедног каталога књига у самој
Библиотеци (на каталошким листићима смјештеним на међуспрату Библиотеке).
Уколико студент не зна аутора или наслов књиге или часописа, може претражити
електронске каталоге Библиотеке по предметним одредницама или кључним
ријечима. У томе могу помоћи библиотекарски информатори који претражују
Библиотеци доступне изворе по заданим темама (за матурске, семинарске,
дипломске, магистарске радове, докторске дисертације и сл.). Такође, студент
може лично претражити Стручни каталог књига објављених до 1998. године,
који се налази на међуспрату Библиотеке, а у којем су наслови сложени по
областима које су истакнуте на ладицама.
Такође, постоји систем који на једном мјесту омогућава претрагу
библиотека широм Републике Српске. У питању је платформа COBISS
(Кооперативни онлајн библиографски систем и сервиси). Овдје ћемо упутити
само на детаље који се тичу претраге ове базе, значајне за студенте. Чланице
ове платформе из Републике Српске су 17 библиотека и то омогућава да се
у сваком моменту провјери да ли нека од ових библиотека има тражену
литературу. Претраживање библиографско-каталошких база података
прилагођени су различитом степену знања корисника (основни, изборни и
командни начин претраживања). Основни начин претраживања омогућује
претраживање ријечима или синтагмама, а резултати су уређени према значају.
Ако библиотека има аутоматизовану позајмицу грађе с програмском опремом
COBISS, COBISS/OPAC обезбјеђује информацију о доступности појединог примjерка (да ли је грађа слободна или позајмљена, рок враћања).

Приказ 3: Страница за претраживање COBISS.RS
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Међу литературом у друштвеним наукама, предност имају књиге из
разлога што се у академском писању претпоставке изводе ab initio, дакле,
формирају се и излажу заједно са доказима који поткрепљују полазиште и
аргументе. Приликом тражења литературе, осим књига, студент ће наићи
и на друге врсте извора: приказе књига, поглавља у новим издањима
књига (едитованим књигама), чланке у (научним и стручним) часописима,
тзв. „ридере“ и скрипте приређене од стране наставника из дате области,
специјализоване рјечнике препоручене у области у којој студент истражује.
Постоји низ обиљежја који утичу како ће се хијерархијски вредновати одређени
типови научних публикација. Овдје нећемо говорити о тим обиљежјима, али
ће пирамида у наставку помоћи да студент схвати неопходност кориштења
различитих врста извора при изради академских радова.

Приказ 4: Вредновање научних публикација на основу
пирамиде публикација (Екснер, 2016).
Препоручује се кориштење извора који нису старији од 10 година, у противном
студент износи застарјеле податке3. Из тог разлога су важни стручни и научни
часописи, јер садрже најскорија истраживања из поља у којем се објављују.
У њима се објављују посљедња сазнања, најновија истраживања и слично.
Такође, значајни су јер листа референци (извора) у часописима може да упути
на друге изворе из исте области (Henning, Gravett, Rensburg, 2005, стр. 28). У
њима студент проналази различита виђења аутора на исту тему и то употпуњава
�Ово се не односи на књиге и друге изворе засноване на историографском приступу.
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његов рад и његове погледе на одређену тему.
		
Од студента се очекује да ове различите изворе користи правилно
и уравнотежено. Није довољно прочитати на интернету, коме је знатно лакше
приступити и у претрази пронаћи о теми коју истражујемо. Селективно читање
из енциклопедија, Википедије или уопште претраге на Гуглу, корисно је само
да се надогради већ утврђено знање, стечено из поузданих извора. Међутим,
такав материјал се не може користити у цитирању или као извор, из разлога
што није прошао кроз процес рецензије од стране аутора из предметне области
(Rao, Scanock, Krishnan, 2007, стр. 39). Такође, искушењу тражења извора на
интернету треба одољети и из разлога што су најчешће новији чланци и базе са
ограниченим приступом, те нису доступни комплетни научни и стручни чланци.
Уколико је нужно да се студент користи интернетом, у претрази за референтним
изворима је важно посјећивати само поуздане интернет странице. То значи, да
се студент треба ослонити на стручне електронске часописе, који су прошли
процес рецензије, оне који су препоручени на интернет страницама академских
институција и других стручних установа, које је препоручио ментор или други
професор (Henning, Gravett, Rensburg, 2005, стр. 29). Релевантност странице,
односно њена намјена, може се користити и кроз посматрање адресе (URL),
гдје се према наставцима може закључити о типу интернет странице (Fulwiler,
2002, стр. 138). Сваки од наставака указује на потенцијалну пристрасност на
страници: .com и .biz странице најчешће продају нешто; .coop и .pro можда
се баве продајом, али можда више промовишу јавну добробит; .mil и .org су
непрофитне, али свака се бави промоцијом и одбраном одређеног става; .edu,
.gov, .museum и .net би требало да буду објективне и непристрасне, али ипак
треба да се пажљиво приступа информацијама са ових страница и .info и .name
могу да буду било чији.

.biz – businesses
.com - commercial
.coop - credit unions and rural co-ops
.edu - educational
.gov - government institutions
.info - information, open to public
.museum - accredited museums worldwide
.mil - military
.name - second-level names
.net - news and other networks
.org - nonprofit agency
.pro - professionals
Taкoђe, кoд кoриштeњa извoрa сa интeрнeтa, пoстoje рaзличитe нaучнe бaзe,
кoje пружajу рaзличитe пoдaткe: нeкe упућуjу нa рaдoвe, нeкe су цитaтнa и
библиoгрaфскa бaзa пoдaтaкa – зaвиснo oд нaмjeнe и пoтрeбa пoсjeтилaцa.
Mнoгe oд oвих бaзa зaхтиjeвajу прeтплaту, aли пoстoje и бaзe сa бeсплaтним
приступoм. Taкaв je Google Scholar. Oвa плaтфoрмa je пoкрeнутa у нoвeмбру
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2004. гoдинe и функциoнишe кao клaсичaн интeрнeт прeтрaживaч Гугл. Унутaр
oвe бaзe je мoгућe прoнaћи eлeктрoнскe дoкумeнтe из мнoштвa рaзличитих
извoрa. Нaпрeднo нaучнo прeтрaживaњe, кoмe сe мoжe приступити прeкo
пaдajућeг мeниja, кojи сe нaлaзи сa дeснe стрaнe пoљa зa прeтрaгу, oмoгућaвa
финиjу прeтрaгу кoja сe зaснивa нa кључним ријeчимa, имeнимa aутoрa,
нaслoвимa чaсoписa и врeмeнским пeриoдимa. Oвaj сeрвис je бeсплaтaн,
aли њeгoв нeдoстaтaк je у тoмe штo су пoдaци o њeгoвoм oбиму нeдoступни
jaвнoсти. Нeпoзнaтo je кojи врeмeнски пeриoд je пoкривeн, кoje су дисциплинe
oбухвaћeнe, a кoрисницимa нису дoступнe ни листe oбухвaћeних чaсoписa
(Eksner, 2016).
Често се поставља питање: колико је извора неопходно да садржи
један стручни рад? Ово најчешће варира и зависи од инструкција и захтјева
ментора на раду. Такође, број извора зависи и од теме која се обрађује и врсте
стручног рада (нпр. рад (есеј) који се израђује у области социјалног рада или
политикологије, а који се односи на одређену јавну политику, уредбу или неки
други документ, може изискивати да се користи само основни текст који је тема
рада, док семинарски рад из социологије у области девијантних група може
садржати око 30 извора). Стога, важно је пратити инструкције ментора о томе
колика је норма у појединој области или дисциплини, а уколико је шира тема у
питању, могуће је водити се и сљедећом формулом:

Број ријечи/200 = Број извора
На примјер, уколико пишете рад од 2000 ријечи, биће потребно минимално 10
извора (Rao, Scanock, Krishnan, 2007, стр. 41).
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4.ИЗРАДА ПРИЈАВЕ
ЗАВРШНОГ РАДА

Пријава завршног рада је документ који има процедурални и научностручни значај. У процедуралном смислу, предавањем пријаве завршног
рада у студентску службу факултета покрећете први у низу од неколико
институционализованих механизама који ће водити ка њеном прихватању,
корекцији или одбацивању. У научно-стручном смислу, поменути документ
представља мање или више детаљну скицу теоријско-методолошког оквира
истраживања које планирате реализовати за потребе израде свог завршног
рада. У потпоглављима која слиједе детаљно ћемо описати процедуралне
и научно-стручне захтјеве које морате испоштовати приликом израде
пријаве завршног рада на I и II циклусу студија Факултета политичких наука
Универзитета у Бањој Луци.

4.1. Изглед и садржај пријаве завршног рада на I 		
циклусу студија
Изглед пријаве завршног рада на I циклусу студија стандардизован је
кроз форму прописаног обрасца, који можете преузети у Студентској служби
за први циклус студија нашег факултета. Образац за пријаву завршног рада се
састоји из двије подцјелине:
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•
•

дио пријаве који попуњава кандидат/киња, а потписују кандидат/
киња и ментор,
дио пријаве који попуњава секретар/ка, а потписује руководилац/
тељица студијског програма.

У дијелу пријаве који самостално попуњава кандидат/киња неопходно
је навести тражене податке, уз обавезан потпис ментора/ке и кандидата/киње.
Претходно поменути дио прописаног обрасца садржи сљедеће елементе:
•
•
•
•
•
•

име и презиме студента/киње,
кућну адресу и број телефона,
назив теме завршног рада,
датум предаје пријаве,
потпис ментора/ке,
потпис кандидата/киње.

На основу наведених елемената, могуће је закључити како израда
пријаве теме за завршни рад на I циклусу студија има претежно процедуралноформалан карактер, јер од кандидата/киње захтијева да наведе само један
научно-стручни податак – назив теме завршног рада, односно да обезбиједи
потпис ментора/ке као потврду о прихватању менторства и научно-стручној
релевантности предложене теме. Сматрамо да се успјешна реализација та два
захтјева подудара са смјерницама које смо Вам представили у поглављу овог
приручника везаном за избор теме и ментора завршног рада.

4.2. Изглед и садржај пријаве завршног рада на II 		
циклусу студија
Према члану 3. Правилника о пријави и изради мастер рада на
Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци пријава мастер
рада обухвата сљедеће документе:
приједлог назива теме и сагласност ментора,
образложење теме мастер рада,
биографске податке о кандидату.
Изглед и начин попуњавања поменутих докумената стандардизован је
кроз форму образаца прописаних члановима 3. и 4. горе поменутог правилника.
Наведене обрасце можете преузети лично (у Студентској служби за други и
трећи циклус – канцеларија 211) или путем интернета (са сајта факултета –
падајући мени Факултет, опција Документи). Прописани обрасци везани
за приједлог назива теме и сагласност ментора (Образац 1) и биографске
податке о кандидату (Образац 3) имају процедурално-формални карактер и у
том контексту сматрамо да њихов садржај не требамо додатно образлагати.
Прописани образац за образложење теме мастер рада (Образац 2) представља
стандардизовану форму коју морате поштовати приликом израде идејне скице
•
•
•
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Вашег будућег истраживања. У том смислу, научно-стручни захтјеви везани за
„попуњавање“ наведеног документа заврјеђују низ методолошких појашњења
која би вам могла бити од велике помоћи.

4.2.1. Образложење теме мастер рада
Милосављевић и Радосављевић наводе низ специфичности које
карактеришу методолошки формат идејне скице:
•

•

•

•

израда идејне скице је фаза концептуализације истраживања која
слиједи након парадигматско-теоријског заснивања истраживања,
избора теме за истраживање и израде истраживачког задатка,
она представља разрађену општу замисао теоријско-методолошког
оквира и потребних ресурса на основу којих ће се вршити даље
планирање и реализација истраживања,
у складу са горе наведеним, идејна скица служи као оријентир
истраживачу, али и осталим заинтересованим странама (нпр.
наручиоцима истраживања, научно-наставним органима факултета,
широј научној заједници)⁴ ,
изражену потребу за стандардизацијом садржаја и обима идејне скице
због квалитетније и ефективније комуникације на релацији између
истраживача и осталих заинтересованих страна (Милосављевић и
Радосављевић, 2003, стр. 404-5).

Члан 4. Правилника о пријави и изради мастер рада на Факултету
политичких наука Универзитета у Бањој Луци, односно прописани образац за
образложење теме мастер рада који је на њему заснован, треба разумијевати
у контексту претходног пасуса. Наиме, чланом 4. поменутог правилника
стандардизовани су садржај и обим методолошког формата идејне скице,
односно одређени су нужни услови којих се морате придржавати током израде
овог документа.
Обим образложења теме мастер рада не би требао да прелази десет
куцаних страница текста, а оптималан обим наведеног документа је око седам
куцаних страница текста (фонт Times New Roman, величина фонта 12, проред
1.5, поравнање пасуса уз обе маргине).
Прописани образац образложења теме мастер рада садржи сљедеће
елементе:
• назив теме завршног рада,
• одређење предмета истраживања,
• циљеве истраживања,
• хипотетички оквир истраживања,
4 Из академске перспективе, можемо да говоримо о оријентационо-контролној функцији идејне
скице, јер она треба да послужи и као доказ о научно-стручној оспособљености кандидата који
пријављују тему завршног рада, односно као доказ о пропедеутичким квалитетима и научностручним критеријумима њихових ментора.
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• основне методе и технике истраживања,
• научну и друштвену оправданост истраживања,
• списак основне литературе
Прије детаљнијег осврта на горе поменуте елементе, навешћемо неколико
општих смјерница које би вам могле бити од користи при изради образложења
теме мастер рада:
•
•

•
•

прије и током израде поменутог документа консултујте релевантну
методолошку литературу која је посвећена наведеној проблематици,
ако имате неке недоумице везане за израду поменутог документа
обратите се ментору, односно неком другом наставнику или
сараднику за којег сматрате да би вам могао бити од помоћи при
њиховом разјашњавању,
идејна скица је минималистички методолошки формат, због тога више
водите рачуна о томе шта и како, а не колико ћете написати,
имајте у виду да ће већи дио поменутог документа бити уврштен у
садржај Вашег мастер рада као поглавље посвећено методолошком
оквиру истраживања.

4.2.1.1. Назив теме мастер рада
У једном од претходних потпоглавља навели смо захтјеве који стоје у
основи адекватне формулације назива теме завршних радова. Овом приликом,
горе поменуту листу захтјева надоградићемо сљедећим констатацијама и
сугестијама:
•

•

•
•
•
•

•

на основу предложеног назива теме мастер рада чланови надлежних
наставно-научних тијела стичу први утисак о научно-стручним
компетенцијама кандидата и квалитету менторског рада, односно
доносе закључке о осталим елементима достављеног образложења
тема мастер рада,
неадекватно формулисан назив теме мастер рада представља
један од најчешћих разлога због којих надлежна наставно-научна
тијела доносе одлуке о корекцији или одбацивању достављеног
образложења теме мастер рада,
водите рачуна о врсти и распореду ријечи које употребљавате при
формулацији назива теме мастер рада,
назив теме мастер рада заснивајте на кључном појму или појмовима
који се односе на предмет истраживања,
придјеви су веома захвалан и атрактиван дио назива теме мастер
рада,
избјегавајте називе тема састављење од дугих низова именица које
су повезане приједлозима и(ли) везницима, а као потенцијалну
алтернативу користите глаголске именице,
тежите ка краћим и општијим формулацијама назива теме мастер
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•

•

•
•

рада,
при формулацији назива теме на почетак назива ставите појмове
који указују на Ваш допринос предмету истраживања, а у позадину
оне који се односе на сам предмет истраживања,
назив теме мастер рада немојте оптерећавати додавањем
непотребних или чинити нејасним самосталним кориштењем мање
познатих скраћеница,
поднаслов користите само ако додатно прецизира предмет или начин
истраживања у односу на наслов,
избјегавајте постављање питања у наслову или поднаслову теме
(опширније у: Lebrun, 2007, стр. 103-117).

4.2.1.2. Одређење предмета истраживања
Наслов теме мастер рада представља најопштију замисао предмета
истраживања, док одређење предмета истраживања треба разумијевати као
конкретизацију те замисли. Наведена конкретизација предмета истраживања
реализује се у два корака:
1. теоријским одређењем предмета истраживања,
2. операционалним одређењем предмета истраживања.
С обзиром да формат идејне скице не захтијева детаљну разраду горе
наведених корака, потрудићемо се да Вам предочимо најосновније методолошке
захтјеве које морате испоштовати приликом израде овог дијела образложења
теме.
При изради теоријског одређења предмета истраживања морате тежити
не само ка утврђивању постојећег, већ и стицању новог научног сазнања. У том
контексту, можемо издвојити сљедеће елементе теоријског одређења предмета
истраживања:
1. реферисање на постојеће научно сазнање;
•

•

провјерено научно сазнање о предмету истраживања у оквиру
релевантне науке/научне дисциплине и(ли) сродних наука/научних
дисциплина – појмови и теорије на којима, кроз њихово прихватање,
поређење или критику, заснивате приступ одабраном предмету
истраживања,
непровјерено научно сазнање о предмету истраживања – резултати
научних истраживања, најчешће емпиријских, који још увијек нису
верификовани и(ли) адекватно теоријски утемељени.

2. претпоставке о могућностима за стицање новог научног сазнања;
•

емпиријско/искуствено сазнање о предмету истраживања – ненаучно
сазнање које примјеном одговарајућих научних метода (индукције
и генерализације, систематизације, класификације и аналогије),
36

те повезивањем са постојећим научним сазнањем, постаје основ
за одређење предмета истраживања који претходно није научно
проучаван,
• непостојеће сазнање о предмету истраживања – конструисање
вјероватних претпоставки о предмету истраживања, насталих као
резултат научне имагинације истраживача утемељене на претходно
наведеним облицима сазнања (Милосављевић и Радосављевић,
2003, стр. 416-419).
Како поменуте претпоставке о могућностима за стицање новог научног
знања имају првенствено хеуристички значај, њих требате наводити искључиво
у случају да планирате реализацију истраживања које има хеуристичке
претензије.
Хеуристика је научна дисциплина која проучава могућности
за откривање нових спознаја, чињеница и рјешења.
Операционалним одређењем предмета истраживања прецизирате шта
конкретно истражујете. Суштински, пред Вама је задатак да појмове и теорије
представљене у теоријском одређењу предмета истраживања, тј. постојеће
научно сазнање о предмету истраживања на које сте реферисали (номинални
ниво), повежете са конкретним одређењима појава и процеса које ћете
истраживати (операционални ниво). У том правцу, потребно је да обратите
пажњу на сљедеће ставке:
•

•
•
•

коначно димензионирање садржаја предмета истраживања и његове
чиниоце – шта се конкретно подразумијева под формулацијом
назива теме мастер рада, те функције, везе и односе битних дијелова
предмета истраживања,
временско одређење предмета истраживања – период постојања
предмета истраживања обухваћен истраживањем,
просторно одређење предмета истраживања – просторна локација
предмета истраживања,
дисциплинарно одређење предмета истраживања – научну
дисциплину или дисциплине у оквиру којих ће се предмет истраживати
(Милосављевић и Радосављевић, 2003, стр. 421-424).

Још једном ћемо нагласити да се од Вас не очекује детаљна разрада горе
поменутих ставки, већ минималистички устројен концептуално-теоријски оквир
(двије-три стране куцаног текста по наведеним стандардима), који на адекватан
начин представља, конкретизује и специјализује предмет истраживања.
Из те перспективе, а у складу са предметом истраживања и планираним
истраживачким приступом, горе наведене ставке требате разрадити на такав
начин и у тој мјери да потенцијалним читаоцима докажете да сте упознати са
релевантним теоријским приступима и(ли) емпиријским подацима о предмету
истраживања, односно да сте у могућности да их представите/користите као
основ на коме ћете заснивати остале елементе образложења теме мастер
рада (циљеве, хипотетички оквир, методе и технике, научну и друштвену
оправданост истраживања). Како бисмо Вам додатно приближили улогу и
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значај концептуално-теоријског оквира за даље пројектовање истраживања
навешћемо неколико учесталих метафора помоћу којих се описује значење
поменуте синтагме:
•
•

•

•

концепутално-теоријски оквир као „рефлектор“ – у смислу да је
фокусиран на одређени скуп појмова/теорија,
концептуално-теоријски оквир као аналитички „објектив“ – зато
што из специфичне перспективе усмјерава анализу и разумијевање
доступних података и односа међу појавама,
концептуално-теоријски оквир као „скела“ – јер представља
(привремену) структуру на коју се ослањамо при грађењу
аргументације којом доказујемо оправданост истраживања,
концептуално-теоријски оквир као „постоље за сортирање“ – зато
што олакшава систематичну категоризацију и организацију података
(Research and Writing Manual for Master’s Theses, 2012-13, стр. 40).

4.2.1.3. Циљеви истраживања
Циљеви истраживања представљају задатке које истраживач планира
да реализује током истраживања, односно резултатима истраживања. Ако
бисмо одређење предмета истраживања поистовјетили са мање или више
детаљном мапом неког подручја (постојеће сазнање о том подручју), онда
би циљеве истраживања могли да посматрамо као истраживачеве планове
усмјерене ка одређењу жељеног нивоа и начина повећања детаљности
поменуте мапе (провјере постојећег и[ли] стицања новог сазнања о том
подручју), односно очекиване практичне импликације таквог подухвата. У
контексту претходно наведеног, разликујемо научне и друштвене/примјењене
циљеве истраживања.Научни циљеви указују на ниво научног сазнања који ће
се остварити реализацијом истраживања:
•
•
•
•

•

научна дескрипција – описивање појава и процеса (развоја,
структура, функција, односа, веза, својстава, дјеловања, итд.);
научна класификација и типологија – рашчлањивање и сврставање
појава и процеса на основу одређених критеријума;
научно откриће – ново сазнање о својствима и односима појава и
процеса;
научно објашњење – уочавање и кориштење општих правилности
(принципа, теорија, закона) при указивању на међусобну повезаност
појава и процеса;
научно предвиђање – што тачнија прогноза промјена и развоја
одређених појава и процеса.

Друштвени или примјењени циљеви указују на практичну корист која
ће бити остварена реализацијом истраживања. Требате имати у виду како
наведена „практична корист“ може да се односи и на допринос научном
сазнању у областима теорије и методологије.
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Наведимо још неколико општих смјерница које ће Вам бити од помоћи при
формулисању циљева истраживања:
•
•
•

•

•

•
•
•

•

научна дескрипција је најнижи, а научно предвиђање највиши ниво
научног сазнања;
што је научно сазнање о предмету истраживања оскудније, научни
циљеви истраживања су нужно нижи;
у складу са претходном ставком, у зависности од постојећег научног
сазнања о предмету истраживања могуће је поставити један или
више научних циљева (уколико истражујемо нову појаву или процес
можемо тежити само ка дескрипцији, док у случају већ истраживаних
појава и процеса нужно стремимо и ка вишим нивоима научног
сазнања);
постављени научни циљеви имају обавезујући карактер, утолико што
се морају остварити на наведеним нивоима научног сазнања (могућа
су одступања у смислу да смо остварили виши ниво научног сазнања
од оног или оних које смо навели, али не и обрнуто);
научни циљеви морају бити формулисани у складу са одређеним
аспектима предмета истраживања, доступним ресурсима за
реализацију истраживања, те научно-стручним квалификацијама
истраживача (не смију бити прешироко постављени и[ли] нереални);
разликујемо неколико облика научног објашњења (каузално,
функционално, структурално, телеолошко итд);
практична употребљивост истраживања пропорционално је зависна
од постојећег научног сазнања о предмету истраживања;
на практичну употребљивост истраживања обрнуто пропорционално
утиче ниво општости предмета истраживања (што је ниво општости
предмета виши, практична употребљивост је нижа);
могуће је поставити један или више друштвених/примјењених
циљева истраживања (Милосављевић и Радосављевић, 2003, стр.
424-427).

4.2.1.4. Хипотетички оквир истраживања
Хипотезе представљају исказе о предмету истраживања које тек треба
провјерити. С обзиром да су комплементарне са циљевима истраживања,
њихов садржај може бити дескриптиван, сврставајући, објашњавајући или
предвиђајући (Сакан, 2005, стр. 77).
Искази су реченице у којима се износе истините или лажне
тврдње.
Није могуће преписати рецепт за успјешно откривање/постављање
хипотеза, јер поред когнитивне, волунтаристичке и искуствене, наведена
активност подразумијева и мање или више изражену креативну димензију
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личне једначине истраживача. То је видљиво и из класификације уобичајених
начина на који се хипотезе откривају и(ли) постављају:
•
•
•
•

интуитивно – непосредним увидом у међусобне односе појава и
процеса;
индуктивно – на основу исказа о појединачним случајевима, односно
нових емпиријских сазнања о предмету истраживања;
дедуктивно – на основу постојећег теоријског сазнања;
аналогијом – на основу увида у сличности између познатих и мање
познатих појава и процеса.

У том смислу, могуће је аргументовати како познавање и примјена
одговарајућих методолошких смјерница можда нису довољни, али јесту нужни
услови за израду квалитетног хипотетичког оквира истраживања. На основу
наведеног аргумента представићемо неке од поменутих смјерница за које
сматрамо да ће Вам бити од највеће користи.
При постављању хипотеза треба водити рачуна о изабраном
истраживачком приступу, који може бити квантитативни, квалитативни,
мјешовити или теоријски. Наиме, уобичајену метафору о реализацији научног
истраживања као линеарној путањи, односно једносмјерном слиједу етапа
које савлађујете једну по једну све до зацртаног циља (концептуализација,
операционализација, прикупљање података, сређивање и анализа података,
интерпретација прикупљених података, објављивање резултата истраживања),
треба узимати са резервом. Ако она и може да важи за квантитативна
истраживања, у којима је претходно детаљно пројектовање и планирање
реализације етапа цјелокупног истраживања не само могуће, већ и нужно,
њена примјена на остале истраживачке приступе није оправдана.За разлику
од квантитативних, квалитативна и теоријска истраживања врло често имају
нелинеаран ток (етапе у истраживању су начелно исте, али истраживач се по
потреби може вратити на неку од претходних етапа, што може водити не само
ка другачијој путањи, већ и новом циљу). Индуктивни карактер квалитативних,
односно спекулативни карактер теоријских приступа, истраживачу дозвољава
далеко већи степен слободе при пројектовању и реализацији истраживања.
Честа је пракса да се при пројектовању таквих истраживања уопште не израђује
хипотетички оквир, већ само постављају истраживачка питања. У том контексту,
а имајући у виду формалне захтјеве који се односе на садржај образложења теме
мастер рада, као и методолошка ограничења овог приручника, предложићемо
Вам да хипотетички оквир истраживања заснивате на оном критеријуму
класификације хипотеза који највише одговара истраживачком приступу који
сте одабрали.
Већина квантитативних истраживачких приступа у друштвеним наукама
засновани су на операционализацији постојећег теоријског сазнања, тј. имају
дедуктиван карактер. Сходно томе, постављање хипотетичког оквира при
пројектовању таквих истраживања најчешће се врши на основу критеријума
нивоа општости хипотеза. На основу наведеног критеријума хипотезе је
могуће класификовати на три (општа, посебне, појединачне) или два нивоа
(заснивајућа и разрађујуће). Општа или заснивајућа хипотеза поставља се
на нивоу (наслова) предмета истраживања, посебне на нивоу сегмената/
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чинилаца предмета истраживања, а појединачне или разрађујуће на нивоу
основних садржаја операционалног одређења предмета истраживања (Сакан,
2005, стр. 90).
Хеуристичка отвореност квалитативних и теоријских истраживања
погодна је за постављање хипотеза на основу критеријума њихове сазнајне
улоге (радна и помоћне хипотезе). Радна хипотеза представља исказ за који
се претпоставља да има оправдану и употребљиву сазнајну улогу у односу на
предмет истраживања. Током самог истраживања она може бити измијењена,
замијењена другом радном хипотезом или замијењена хипотетичким оквиром
заснованим на неком другом критеријуму класификације хипотеза. Помоћне
хипотезе се користе за надопуњавање претходно постављених хипотеза, а
у сврху истицања различитих аспеката и чинилаца предмета истраживања
(Шeшић, 1982, стр. 239-240).
Без обзира на одабрани истраживачки приступ, при постављању
хипотеза потребно је стремити ка одређеним методолошким критеријумима (на
основу којих је могуће извршити и процјену њиховог квалитета):
•
•
•
•

•
•

смјелост – степен оригиналности хипотезе;
провјерљивост – могућност потврђивања/верификације хипотезе;
једноставност – језичка прецизност и логичка разумљивост хипотезе;
претходна вјероватноћа – степен повезаности хипотезе са доступним
релевантним подацима на основу којих је могуће њено постављање,
али не и потврђивање;
објашњавајућа и предвиђајућа моћ – степен објашњавања претходно
необјашњених појава и увида у њихов будући развој;
сагласност с претходним знањем – процјена усклађености хипотезе
са научним знањем и метафизичким претпоставкама (Сакан, 2005,
стр. 143-159).

Такође, приликом постављања хипотеза потребно је поштовати одређена
методолошка правила:
• не смију бити уже или шире од предмета истраживања;
• требају бити развијене на свим нивоима општости на којима је
развијено операционално одређење предмета истраживања;
• требају бити у складу са наведеним научним и друштвеним/
примјењеним циљевима истраживања;
• морају бити емпиријски или теоријски провјерљиве (Милосављевић
и Радосављевић, 2003, стр. 428-429).

4.2.1.5. Основне методе и технике истраживања
Овај дио образложења теме мастер рада би требао да представља
кратак приказ начина на који ћете реализовати планирано истраживање. У том
правцу, од Вас се захтијева да у што краћим цртама наведете образложења
начина примјене научних метода и техника које ћете користити током
реализације истраживања.
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Имајте на уму да одабране методе и технике морају бити
усклађење са предметом, циљевима и хипотетичким
оквиром истраживања.
При том би било најбоље да образложења начина примјене одабраних
метода и технике не наводите стихијски, већ таксативно и по редосљеду који је
у складу са уобичајеном класификацијом на:
•

•
•

основне методе научног мишљења (анализа, апстракција,
специјализација, дедукција, синтеза, конкретизација, генерализација,
индукција);
општенаучне
методе
(хипотетичко-дедуктивна,
статистичка,
моделовање, аксиоматска, аналитичко-дедуктивна, компаративна);
методе за прикупљање података (испитивање [интервју, анкета и
тест], посматрање, експеримент, студија случаја, анализа садржаја
документа, фокус групни интервју, итд).

Поред одабраних метода и техника које су обухваћене представљеном
класификацијом неопходно је навести и образложења кориштених метода и
техника за анализу података. За квантитативна истраживања образложења
се наводе за технике статистичке методе (описни показатељи, дијаграми,
корелација, вишеструка регресија, факторска анализа, т-тестови, и др.), док се
за квалитативна истраживања образложења наводе искључиво за специфичне
методе и технике за анализу квалитативних података (тематска анализа,
наративна анализа, анализа дискурса, мапирање, конверзацијска анализа и
др.).
Приликом израде образложења употребе кориштених метода и
техника за прикупљање података немојте заборавити да представите и начин
узорковања. С обзиром да узорковање представља неоправдано запостављењу
или изостављену наставну цјелину/јединицу унутар већине домаћих уџбеника
из методологије друштвених наука укратко ћемо указати на одређене смјернице
које Вам могу помоћи при изради поменутог дијела образложења теме мастер
рада.
Начин узорковања зависи од изабраног истраживачког приступа.
Уколико спроводите квантитативно истраживање узорковање би требало
бити засновано на теорији вјероватноће (случајни узорак). С друге стране,
узорковање у квалитативним истраживањима није засновано на теорији
вјероватноће (намјерни узорак). Прије него што се детаљније осврнемо на
поменуте концепције узорковања, навешћемо одређења неколико кључних
појмова чије познавање је неопходно за њихово разумијевање:
•

•

популација или основни скуп – све јединице посматрања/елементи
основног скупа које повезује неко опште обиљежје (популација мора
бити појмовно, просторно и временски одређена - нпр. студенти
друге године Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци
академске 2016/17 године);
јединице посматрања или елементи основног скупа – појединачне
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•

•

•

•
•
•

појаве и(ли) процеси које припадају некој популацији/основном
скупу (појединци, групе, облици друштвеног дјеловања, медијске
поруке, итд.);
узорак – одређени број јединица посматрања (дио основног скупа)
на основу чијих се посматраних обиљежја доносе закључци о
обиљежјима популације којој припадају;
репрезентативни узорак – узорак који вјерно представља обиљежја
популације (репрезентативност узорка зависи од врсте узорка,
величине узорка и промјенљивости/варијабилности посматраног
обиљежја);
величина узорка – број јединица посматрања у узорку (обрнуто
пропорционална величини популације, а пропорционална
варијабилитету посматраних обиљежја популације);
посматрано обиљежје/варијабла – одређено својство које може
имати промјенљиве вриједности, а чијим се мјерењем утврђује степен
сличности/различитости између јединица посматрања;
оквир узорковања – операционално одређење популације, тј.
најпотпунији могући списак јединица посматрања неке популације
(најчешће заснован на постојећим базама података које се односе
на јавне евиденције, јавне исправе, телефонске именике, чланство у
организацијама, итд).

Приступ
узорковању заснован на теорији вјероватноће
подразумијева да све јединице посматрања одређене
популације имају унапријед познату шансу да постану дио
узорка. Досљедно придржавање наведеног принципа у
квантитативним истраживањима омогућава случајни избор
одређеног броја наведених јединица посматрања – формирање
узорка, мјерење посматраних обиљежја јединица посматрања
изабраних у узорак, односно извођење процјене о обиљежјима
популације засновано на уопштавању података добијених
спроведеним мјерењем. Иако разликујемо неколико врста
узорака који су заснована на теорији вјероватноће, сви се
формирају на основу исте процедуре:

ОДРЕЂИВАЊЕ
ПОПУЛАЦИЈЕ

ОДРЕЂЕЊЕ
ОКВИРА
УЗОРКОВАЊА

ОДРЕЂЕЊЕ
ВЕЛИЧИНЕ
УЗОРКА
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СПРОВОЂЕЊЕ
УЗОРКОВАЊА

Најчешће кориштене врсте узорака засноване на теорији
вјероватноће у друштвеним наукама су:

•

•

•

•

прости случајни узорак – све јединице посматрања унутар
популације/оквира узорковања имају једнаку шансу да
постану дио узорка (лутрија, табела случајних бројева,
специјализовани компјутерски програми за генерацију
случајних бројева);
систематски узорак – избор јединица посматрања
које постају дио узорка врши се на основу интервала
узорковања (количник броја јединица посматрања
обухваћених оквиром узорковања и броја јединица
посматрања обухваћених планираном величином узорка),
тако да се све јединице посматрања унутар оквира
узорковања прво насумично нумеришу редним бројевима,
а затим са тако устројеног списка од насумично изабраног
редног броја у узорак бирамо оне јединице посматрања
које су обухваћене претходно израчунатим интервалом
узорковања (нпр. популација/оквир узорковања од 600
студената, планирана величина узорка 200 студента,
интервал узорковања 3, сваки трећи студент од насумично
изабраног редног броја 10 са насумично устројеног списка
студената);
пропорционални
стратификовани
узорак
–
због
репрезентативности узорка популација се дијели на
специфичне потпопулације/стратуме, а затим се приступа
формирању узорка тако да се на основу планиране
величине узорка из сваког стратума простим случајним
или систематским узорковањем бира онај број јединица
посматрања који је у складу са процентуалним учешћем
стратума у популацији (нпр. критеријум стратификације је
полна припадност, утврђена процентуална заступљеност
мушкараца унутар дате популације је 48 %, а жена 52
%, у планирани узорак ће бити бирано 48 % јединица
посматрања из стратума мушкарци и 52 % јединица
посматрања из стратума жене);
групни или кластер узорак – кластери представљају
потпопулације сачињене од јединица посматрања које и
саме могу да се третирају као потпопулације, а узорковање
се врши простим случајним и(ли) систематским избором
у више етапа: из популације се бира одређени број
потпопулација, унутар тих потпопулација се бирају
јединице посматрања/нове потпопулације, и тако све до
жељеног нивоа узорковања (најчешће се користи када
су у питању географски распршене популације/јединице
посматрања; нпр. испитујемо квалитет живота становника
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Бања Луке, у првој етапи насумично бирамо одређени
број бањалучких насеља, у другој етапи унутар изабраних
насеља бирамо одређени број улица, у трећој етапи унутар
изабраних улица бирамо одређене адресе на којима ћемо
тражити потенцијалне испитанике).

Приступ узорковању који није заснован на теорији вјероватноће
подразумијева да се јединице посматрања бирају у узорак
на основу субјективне процјене истраживача. Наведена
процјена може бити заснована на истраживачевом претходном
знању и(ли) искуству, доступности јединица посматрања,
анализи примарних података, анализи секундарних података,
обавјештењима информаната и сл. За разлику од узорковања
заснованог на теорији вјероватноће, овај приступ узорковању
не карактерише линеарна процедура формирања узорка:

•
•
•
•
•
•

•

истраживачи најчешће не одређују оквир узорковања;
величина узорка се најчешће не планира унапријед, већ
се одређује током самог истраживања;
истраживачи најчешће не одређују оквир узорковања;
величина узорка се најчешће не планира унапријед, већ
се одређује током самог истраживања;
узорци су формирани од мањег броја јединица
посматрања;
јединице посматрања које се бирају у узорак нису
нужно репрезентативни, већ типични или нетипични
представници популације (током истраживања врши
се међусобно поређење обиљежја изабраних јединица
посматрања),
циљ узорковања није прикупљање података који се
могу уопштавати, већ података на основу којих је могуће
боље разумијевање појава и процеса.

Најчешће кориштене врсте узорака које нису засноване на теорији
вјероватноће у друштвеним наукама су:

•

•

пригодни узорак – сачињен је од јединица посматрања
које су лако доступне и(ли) спремне на сарадњу (нпр.
пролазника на улици који пристану да учествују у ТВ
анкети);
квотни узорак – попут пригодног, сачињен је од јединица
посматрања које су лако доступне и(ли) спремене на
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•

•

•

сарадњу, али уз претходно планирање броја јединица
посматрања из одређених потпопулација које ће бити
изабране у узорак (нпр. за потребе реализације ТВ анкете
у узорак ћемо бирати 5 пролазника старости од 20 до
29 година, 5 пролазника старости од 30 до 39 година, 5
пролазника старости од 40 до 49 година, 5 пролазника
старости од 50 до 59 година и 5 пролазника који су старији
од 60 година);
циљни узорак – истраживач бира типичне јединице
посматрања са одређеном специфичном намјером
заснованом на циљу/циљевима истраживања (нпр. за
потребе извођења фокус-групног или дубинског интервјуа
бирате испитанике који су стручњаци у некој области
друштвеног дјеловања, који посједују специфично животно
искуство, који су припадници маргиналних друштвених
група и сл.);
узорак девијантних или екстремних случајева – сличан
циљном узорку, с тим да се формира од јединица
посматрања које су на одређени начин нетипичне/
неуобичајене у односу на популацију којој припадају (нпр.
особе које су по први пут завршиле додипломски студиј
након напуњених 50. година живота);
узорак „грудве снијега“ – погодан за узорковање
различитих друштвених мрежа, формира се избором
одређеног броја испитаника који препоручују своје
познанике које би требало бирати у узорак, новоизабрани
испитаници препоручују своје познанике, и тако све до
избора довољног броја јединица посматрања у узорак (нпр.
ако желите да сакупљате животне приче емиграната из БиХ
ступићете у контакт са њих неколико, они ће Вас повезати
са својим познаницима који су такође емигрирали из БиХ и
тако све док не изаберете довољан број испитаника).

4.2.1.6. Научна и друштвена оправданост истраживања
У овом дијелу образложења теме мастер рада неопходно је да
представите очекивани допринос Вашег истраживања постојећем научном
сазнању и друштвеном дјеловању. Попут циљева истраживања, из којих
и проистичу, научна и друштвена оправданост истраживања (пресудно)
су условљене врстом планираног истраживања (теоријско, емпиријско,
примјењено). У том смислу, научни и(ли) друштвени допринос Вашег
истраживања може да буде више или мање изражен. При том требате имати
на уму да је и наука облик друштвеног дјеловања, тако да је свако научно
оправдано истраживање истовремено и друштвено оправдано. С друге стране,
постоје друштвено оправдана истраживања која нису научно оправдана (нпр.
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редован мониторинг одређене појаве или процеса).
Научни допринос Вашег истраживања може да буде хеуристички или
верификаторни, а остварује се на нивоу теорије и(ли) методологије
(Милосављевић и Радосављевић, 2003, стр. 442).
Друштвени допринос Вашег истраживања може да се огледа у нуђењу
рјешења за један или више друштвених проблема. Будите опрезни! Немојте да
Вас заведе општост синтагме „друштвени проблем“. Понуђено рјешење може
да се односи на критику или унапређење постојећег, као и заговарање новог
облика друштвеног дјеловања, без обзира на његов положај унутар друштвене
структуре (интерперсонални, групни, организациони и[ли] институционални
ниво), све док је оно у оквирима претходно наведених одређења предмета,
циљева и хипотетичког оквира истраживања.

4.2.1.7. Списак основне литературе
Списак основне литературе обухвата изворе података (научну и
стручну литературу) кориштену приликом израде облазложења теме мастер
рада. Кориштене изворе потребно је навести у складу са APA стилом, осим ако
сте са ментором договорили употребу неког другог система референцирања.
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5.ПИСАЊЕ
СЕМИНАРСКИХ И
ЗАВРШНИХ РАДОВА

Да ли изостављање предмета посвећених методологији израде
академских радова из већине курикулума студијских програма у БиХ и
окружењу сугерише висок ниво академске писмености међу студентима,
универзитетским наставницима и сарадницима, те научним истраживачима,
са поменутих простора? Управо супротно. У питању је структурални проблем
који се учестало манифестује не само на нивоу формалног, већ и неформалног
образовања, а самим тим и у пракси. У том контексту, редови који слиједе биће
усмјерени ка промоцији његовања културе академског писања као општег
и незаобилазног мјеста у научно-истраживачком и стручном образовању
академаца.
Писање академских радова је вјештина. У том смислу, иако можете
бити више или мање надарени за академско писање, за успјешно учење и
развој наведене вјештине пресудно је њено практиковање, а не таленат. Из те
перспективе писање семинарских радова можемо посматрати као припрему
за писање завршног рада на првом циклусу студија, писање завршног рада на
првом циклусу студија као припрему за писање мастер рада, а писање мастер
рада као припрему за писање осталих научних и(ли) стручних радова. Током
тог процеса студенти постепено усвајају, савлађују и(ли) развијају техничке,
ситуационе, етичке, језичко-стилске и структуралне аспекте писања академских
радова. Додатну и несебичну помоћ у том настојању требају/требали би да им
пружају наставници и сарадници.
Техничке аспекте писања академских радова засебно ћемо разматрати
у наредном поглављу. У овом поглављу, прво ћемо се осврнути на ситуационе,
етичке и језичко-стилске аспекте академског писања, јер њихово познавање
представља неопходан предуслов за израду свих врста академских радова,
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а затим ћемо се фокусирати на структуралне специфичности семинарских и
завршних радова.

5.1. Ситуациони аспекти академског писања
Под ситуационим аспектима академског писања подразумијевамо
утицај који на израду академског рада имају чиниоци повезани са непосредним
окружењем у коме се одвија процес израде академског рада и психофизичким стањима писца током израде академског рада: мјесто писања рада,
вријеме писања рада, техничку опрему која се користи приликом писања
рада, мотивацију за писање, концентрацију приликом писања, инспирацију
за писање, умор, поспаност, стрес итд. Иако појединачни и збирни утицај
наведених чинилаца на процес писања не можемо увијек и(ли) у потпуности
контролисати, познавање и практиковање сљедећих смјерница може Вам бити
од велике помоћи:
•

•
•
•

•

•

•

•

•

ако сте у могућности, за мјесто писања академског рада бирајте
просторију која ће Вам омогућити квалитетно, пријатно и донекле
изоловано радно окружење;
немојте привремено или трајно мијењати уобичајено мјесто писања
академског рада, осим ако то не можете избјећи;
вријеме писања академског рада треба схватати озбиљно не само
као макро, већ и микро ресурс;
вријеме писања академског рада као макро ресурс обухвата
цјелокупно расположиво вријеме за израду, одбрану и(ли)
објављивање академског рада, а као микро ресурс односи се на
расположиво вријеме за писање академског рада током једног дана;
без обзира да ли сте условљени одређеним роком или не, било би
пожељно да са писањем академског рада започнете чим се стекну
неопходни услови, односно најкасније након анализе података
прикупљених за потребе истраживања;
успјешно управљање расположивим временом за писање рада
на дневном нивоу зависи од многих чинилаца, а најважнији међу
њима су досљедно придржавање планираних дневних обавеза и
уважавање властитог биоритма;
техничка опрема коју користите за потребе писања рада (рачунар,
штампач, скенер, итд.) мора бити харвердски исправна и опремљена
одговарајућим софтвером, а од Вас се очекује ниво информатичке
писмености који омогућава несметано кориштење њених потенцијала;
програм за обраду текста који користите подесите тако да у што
краћим временским интервалима снима оно што сте написали, а
сваки пут након завршетка писања копије дотичног фајла поред
рачунара, похраните и на преносну меморију (USB, CD, DVD) и(ли)
пошаљите на властиту e-mail адресу;
мотивацију за писање академског рада црпите из жеље за академским
и професионалним успјехом, а подстичите ју повременим „наградама“
за успјешно завршене дијелове рада (у складу са Вашим склоностима
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•

•

•
•

•

и могућностима поменута награда може да буде било која активност
или предмет, нпр. излазак са пријатељима или омиљено јело);
не допустите да Вас демотивишу периоди „зурења у празну страну“,
односно вишечасовне или вишедневне стваралачке кризе, то су врло
уобичајени моменти приликом писања академског рада које можете
превазићи додатним истраживачким радом (читањем литературе,
анализом података, итд.) и(ли) опуштајућим активностима (читањем
белетристике, одласком у кино, рекреацијом или физичким радом, и
сл.);
током писања академског рада избјегавајте активности које Вас
могу деконцентрисати (слушање музике, читање oнлајн часописа,
кориштење интернет претраживача у сврхе невезане за израду
академског рада, кориштење друштвених мрежа, и сл.);
максимално користите периоде када сте инспирисани за писање, чак
и по цијену одгађања или одустајања од других планираних обавеза;
умор, поспаност и стрес су психо-физичка стања која морате
уважавати, а најбољи начин за њихову превенцију и превазилажење
нису психоактивне супстанце, већ рационално планирање и
кориштење расположивог времена за писање академског рада, те
квалитетан одмор;
избјегавајте истовремено писање више академских радова.

5.2. Етички аспекти академског писања
Под етичким аспектима академског писања подразумијевамо
вриједносни однос аутора академског рада према резултатима властитог
истраживања, односно резултатима истраживања других научника. У том
смислу, разликујемо два основна облика неетичког понашања истраживача –
аутора академског рада:
•
•

научну превару,
плагирање.

Синтагмом „научна превара“ означавамо свако измишљање и(ли)
прилагођавање резултата научних истраживања. Такође, наведени термин
може да се односи и на неетичко представљање резултата научних истраживања
(прикривање битних информација и[ли] наручиоца/спонзора истраживања).
Нужно треба указати и на најчешће разлоге за такво понашање истраживача –
аутора академског рада:
•
•
•
•

неодговарајуће пројектовано истраживање;
проблеми при реализацији истраживања;
идеолошка острашћеност;
тежња ка „научно увјерљивијој“ и(ли) „друштвено пожељнијој“
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•
•

аргументацији;
материјална корист;
притисак осталих заинтересованих страна (ментора, наручиоца
и[ли] спонзора истраживања, и др.).

Плагирање представља крађу интелектуалне својине других аутора/
научника. Манифестује се преузимањем дијелова радова (специфичних појмова,
синтагми, дијелова реченица, реченица, пасуса), података, методолошких
поставки, идеја и(ли) теорија, без реферисања на изворни материјал/извор.
Посебан облик плагирања је аутоплагирање, тј. ситуација у којој аутор поново
користи/“рециклира“ дијелове радова и(ли) идеје које је већ објавио, а да
се на њих уопште не позива. О техничким аспектима адекватног цитирања/
референцирања/навођења извора (у тексту рада и списку кориштене
литературе) биће више ријечи у дијелу Приручника посвећеном системима/
стиловима референцирања у друштвеним наукама. Овом приликом укратко
ћемо се осврнути на научно прихватљиве начине цитирања у тексту рада.
Цитирање је уобичајена пракса у академском писању, под којом се
подразумијевају стандардизовани начини за (ре)презентацију и идентификацију
дијелова радова, података, методолошких поставки, идеја и теорија преузетих
од других аутора. Основни разлози за цитирање су:
•
•
•
•
•
•
•

постављање парадигматских/теоријских оквира на основу којих ће
се вршити анализа и интерпретација података;
преузимање методолошких рјешења (модела, инструмената, и сл.);
аргументација изнијетих тврдњи;
међусобно поређење тврдњи различитих аутора;
критика тврдњи са којима се не слажемо;
одавање академског признања аутору изворног материјала;
упознавање читалаца са изворним материјалом.

Ако немате искуства у академском писању може Вам бити нејасно када
и како можете да користите цитат у тексту рада. У том контексту, Куба и Кокинг
наводе сљедеће савјете и правила:
•
•
•
•
•

сумирање или парафразирање/препричавање преузетог материјала
врши се путем валидних и концизних израза;
приликом писања увијек водите рачуна о равнотежи између
сопствених ријечи и преузетих цитата;
у тексту рада искључиво наводите цитате који су битни за оно што
желите да саопштите;
некада се цитати користе искључиво због указивања на специфичне
појмове, који се у том случају означавају знацима навода;
у одређеним околностима боље је да користите директно цитирање,
тј. да што краћи дио изворног материјала (до неколико реченица)
преузмете у форми оригиналног текста (ако Вам је поменути дио
изворног материјала изузетно битан за аргументацију, ако нисте у
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•
•

•

•

•

могућности да га адекватно парафразирате, ако је у питању извод из
интервјуа, и сл.);
правите разлику између краћих и дужих цитата;
приликом директног цитирања дио изворног материјала који
преузимамо (најчешће) преносимо без икаквих измјена и означавамо
га знацима навода;
измјене у оригиналном тексту цитата могуће је вршити због његовог
скраћивања (изостављање ријечи или реченица се означава са три
тачкице) или дјеломичног прилагођавања тексту Вашег рада (свака
додана ријеч унутар наводника мора бити стављена у заграду);
нетачне или политички некоректне дијелове изворног материјала
који цитирамо означавамо са рјечју „sic“ у загради (лат. „sic erat scriptum“/срп. „тако је написано“), јер на тај начин указујемо читаоцима
да смо текст или информацију пренијели у оригиналној форми, али
да је у питању грешка или да се не слажемо са тврдњом коју износи
аутор;
увијек је нужно навести извор цитата (Kuba i Koking, 2004, стр. 153157).

Ради илустрације, навешћемо и три примјера за најуобичајније начине
цитирања у академском писању:
1. директно цитирање цјелокупне реченице у тексту:
„У науци ништа није извјесно и ништа се не може доказати,
иако нам, наравно, научна настојања пружају најпоузданије
информације о свијету на које можемо претендовати“ (Гидeнс,
1998, стр. 46).
2. директно цитирање дијела реченице у тексту:
Иако истиче како немогућност постизања апсолутно извјесног
сазнања представља једну од темељних карактеристика
савремене науке, Гиденс (1998) ипак тврди да „научна настојања
пружају најпоузданије информације о свијету на које можемо
претендовати“ (стр. 46).

3. парафразирање/препричавање:
Указивање на неизвјесност савремених научних спознаја/
сазнања не мора нужно подразумијевати и одбацивање њихове
теоријске, емпиријске и(ли) практичне вриједности (Гидeнс,
1998).
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5.3. Језичко-стилски аспекти академског писања
Да ли академско писање у друштвеним наукама нужно мора бити
херметично и(ли) апстрактно? Реферишући на наведену проблематику познати
амерички социолог Чарлс Рајт Милс (Charles Wright Mills) је крајем педесетих
година прошлог вијека написао сљедеће редове:
Увјерен сам да ћете се сложити са тим да свој рад треба дати јасним и
једноставним језиком, колико год то, и то максимално, предмет књиге и
ваше мисли о томе предмету допуштају. Међутим, као што сте можда већ и
запазили, изгледа да је у друштвеним наукама преовладала пракса служења
гломазном и претенциозном прозом ... Чује се, у ствари, из разних, и то
ауторитативних, извора да „влада озбиљна криза писмености“ – криза која
се умногоме и на упадљив начин манифестује баш код научника који се
баве друштвеним наукама. Да ли је тај необични језик условљен чињеницом
да се дискусија води о дубоким и суптилним проблемима, концепцијама и
методама? (Rajt Mils, 1998, стр. 231-232).
Ако се заједно са Милсом сложимо да одговор на горе постављена
питања најчешће не треба тражити у сложености истраживаног предмета и(ли)
нужној употреби техничких термина, карактеристичних за одређену научну
дисциплину или школу мишљења унутар исте, већ у разликовању квалитетног
академског писања/„академске прозе“ од неумјереног и неоправданог
кориштења научног жаргона/„академске позе“ (Rajt Mils, 1998, стр. 233), онда
нашу пажњу можемо усмјерити ка језичким и стилским конвенцијама које ће
Вам помоћи да што јасније, једноставније, прецизније и сажетије напишете/
представите резултате истраживања. У том правцу, указаћемо на најбитније
формалне и структуралне аспекте академског стила писања.
На основу друштвене функције језика, тј. уобичајених начина употребе
језика у одређеним областима друштвеног дјеловања, Тошовић (1988)
разликује сљедеће функционалне стилове стандардног/књижевног језика:
разговорни/колоквијални, научни, књижевно-умјетнички, административни
и публицистички. Наведени функционални стилови међусобно се разликују
по специфичностима уочљивим на фонетско-фонолошком, морфолошком,
лексичком, синтаксичком, и(ли) семантичком нивоу језичке структуре. У том
смислу, специфичности научног функционалног стила у односу на стандардни/
књижевни језик и друге функционалне стилове најуочљивије су на лексичком
(научна терминологија) и синтаксичком нивоу (елементи реченичне структуре и
слијед реченица у тексту условљени су одговарајућим облицима и принципима
научног мишљења). Примаран облик појавности научног функционалног стила
је писмена форма, а према степену научности/прилагођености циљној публици
унутар њега је могуће разликовати три подстила: строго научни или академски
(циљна публика: стручњаци), научно-уџбенички (циљна публика: студенти,
ученици) и научно-популарни (циљна публика: лаици) (Tošović, 1988). У складу
са претходно реченим, академски или строго научни стил писања у стручној
литератури се најчешће поистовјећује са сљедећим формалним обиљежјима:
•
•

треба бити у складу са важећим правописом и граматиком
стандардног/књижевног језика на којем се пише научно дјело;
не смије бити претенциозан (уображен), прециозан (извјештачен),
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•
•

•
•
•

•
•

патетичан (страствен), емфатичан (заснован на наглашавању
одређених ријечи), бомбастичан (претјерујући), панегеричан
(похвалан), дијаболичан (клеветнички или негирајући), ироничан
(подсмијевајући), скептичан (сумњичав), полемичан (свадљив),
хиперкритичан, фамилијаран (присан), реторички (говорнички,
слаткорјечив, сликовит), и(ли) свечан;
заснован је на објективној и непристрасној анализи, а не на
субјективним убјеђењима и(ли) осјећањима;
користи терминологију науке/научне дисциплине којој припада
(у случају интердисциплинарних истраживања употребљава се
терминологија доминантне научне дисциплине, а уз њу се користе
одговарајући термини из других научних дисциплина);
не трпи произвољност, неодређеност и вишезначност термина и
језичких израза,
не трпи стилске фигуре, са изузетком компарације као поступка у
служби закључивања;
дозвољава употребу страних ријечи (ако не постоји одговарајући
термин у језику на којем се пише рад), нарочито ако су у питању
интернационални термини и изрази са стандардизованим/
прецизним значењем;
дозвољава понављање истих ријечи или исказа у сложеним
реченицама, ако то доприноси прецизности исказа;
одобрава употребу илустрација (фотографија, цртежа, скица, мапа,
шема, дијаграма, табела, и сл.) у ситуацијама када: надопуњавамо или
прецизирамо исказе, износимо аргументе доказивања или оповргавања,
приказујемо или описујемо неке појаве (њихове дијелове или својства),
квантитативно исказујемо претходно наведене ставке (Шeшић, 1982, стр.
22-24; Tošović, 1988, стр. 113; Šamić, 1990, стр. 101-104; Милосављевић
и Радосављевић, 2003, стр. 647-650).

Структурални аспекти академског стила писања односе се на три
основне стилске јединице: ријеч, реченицу и пасус.
Ријеч је скуп гласова или један глас који има одређено значење. Помоћу
ријечи саопштавамо мисли, осјећања, чињенице, обавјештења и друге поруке.
Оне представљају основне градивне елементе сложенијих синтаксичких
јединица – синтагми и реченица. С обзиром да ријечи поред основног могу
да имају и по неколико пренесених значења њихова једнозначна и прецизна
употреба представља нужан услов за јасноћу и прецизност наших исказа/
сложенијих синтаксичких јединица. Сходно томе, треба правити разлику између
ријечи, као језичког средства изражавања, појма, као мисли/идеје о битним
карактеристикама неке појаве, и термина, као ријечи која има мање или више
прецизно/прихваћено значење у оквиру неке научне дисциплине и која као
таква представља језички израз појма (Пeтрoвић, 1998, стр. 20-23). За разлику
од појмова, чија су значења мање или више константна у зависности од (не)
промјенљивости појава на које се односе и(ли) идеолошких/парадигматских
приступа истим, термини су ствар договора, па је битно напоменути да један
појам може бити изражен са више различитих термина (на разним језицима,
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у разним епохама, у оквиру разних идеологија или парадигми), односно да
се истим термином могу изражавати различити појмови (нпр. „инструмент“,
„демократија“ и сл.) (Марковић, 2002, стр. 29-30). Наведена одређења
послужиће нам као основ за проширивање и надограђивање формалних
обиљежја академског стила писања која се односе на одговарајуће кориштење
ријечи. У том правцу, навешћемо неколико сугестија и правила која ће Вам
бити од помоћи:
•

јасно и прецизно значење термина, али и свих других ријечи, могуће
је утврдити увидом у стручне рјечнике и(ли) лексиконе;
• поред основног и посредног значења (денотације и конотације),
ријечи имају и сугестивну снагу, асоцијативну вриједност, боју
и осјећајни тон, па их је и у том смислу потребно ускладити са
одговарајућим контекстом;
• при писању треба водити рачуна о разноликости ријечи, тј. избјегавати
понављање истих ријечи, граматичких облика, конструкција,
реченичних структура, у кратком размаку унутар текста;
• у научној прози нема мјеста за фамилијарне, колоквијалне и вулгарне
изразе (Šamić, 1990, стр. 105-109).
Реченица је скуп ријечи (или једна ријеч) са одређеним значењем
помоћу којег саопштавамо мисли, осјећања, чињенице, обавјештења и друге
поруке. Унутар њене структуре могуће је разликовати ријечи са специфичним
функцијама (тзв. реченичне дијелове): предикат, субјекат, објекат, атрибут,
апозицију и прилошке одредбе. Према Шамићу (1990), кохерентност реченичне
структуре, тј. логичан однос између реченичних дијелова, представља један од
најбољих показатеља разумљивости и прецизности реченице у научном тексту.
Наведени аутор упознаје нас и са најчешћим грешкама при конструкцији
реченичне структуре, али и међусобног односа реченица:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

реченица је двосмислена зато што није могуће утврдити на коју ријеч
се односи замјеница;
паралелне идеје нису изражене одговарајућим паралелним
граматичким конструкцијама;
током реченице није задржан исти субјект, глаголски облик (вријеме,
стање), лице, број и сл.;
спајање простих реченица различитих врста у једну сложену
реченицу;
непотпуне језичке конструкције које нарушавају кохерентност
реченице;
кохерентност реченице је нарушена и ако се некој ријечи да погрешно
мјесто у реченици;
погрешно постављени или изостављени знакови интерпункције;
учестала употреба простих реченица;
учестала употреба само краћих или само дужих реченица;
употреба предугих и(ли) запетљаних реченица (Шaмић, 1990, стр.
109-111).
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Пасус или параграф је дио текста састављен од низа реченица које
повезује једна цјеловита мисао или тема. Садржај пасуса може да се односи
на опис, нарацију, класификацију, поређење, аргументацију, изношење личних
ставова, објашњење, појашњење, доношење закључака, или друге облике (ре)
презентације научног мишљења.
Без обзира на врсту садржаја, квалитет пасуса утврђује се на основу
сљедећих критеријума:
•
•

•

јединства – све реченице унутар пасуса морају бити усмјерене ка
основној мисли или теми која се у њему развија;
кохерентности – сљед реченица унутар пасуса мора бити заснован
на одређеној вези (хронолошкој, узрочној, и сл.), која је јасна и
очигледна за потенцијалног читаоца;
истицања – важне идеје и термини унутар пасуса морају добијати
више простора у односу на оне мање важне (Šamić, 1990, стр. 112113).

Сходно томе, сви пасуси имају идентичну основну структуру, коју је
могуће представити на сљедећи начин:
•
•
•

прва реченица – најављује носећу мисао/тему пасуса;
сљедеће реченице – развијају носећу мисао/тему пасуса;
посљедња реченица – представља закључак и најављује нови пасус
(Boeglin, 2010).

Јединство и кохерентност структуре пасуса, поред адекватног уклапања
реченица, остварује се и кориштењем повезујућих ријечи (везника, приједлога,
и др.) и фраза (нпр. међутим, слично томе, такође, у том смислу, насупрот томе,
за разлику од, и сл.).
Дужина пасуса варира у зависности од простора потребног за
образлагање носеће мисли или идеје, али не би требала да прелази једну страну
куцаног текста или да га чини само једна реченица (уобичајена дужина пасуса
је између 1/4 и 2/3 стране куцаног текста). Такође, поменимо и да се почетак
новог пасуса означава увлачењем првог реда текста за пет до десет словних
мјеста удесно од лијеве маргине (један притисак на тастер Tab у програму Microsoft Word) или размаком од једног реда између пасуса (један притисак на
тастер Enter у програму Microsoft Word).

5.4. Структура семинарских и завршних радова
У најопштијем смислу, семинарски и завршни радови имају сличну
структуру, која се састоји из четири цјелине: уводног дијела рада (увода),
централног дијела рада (одређеног броја поглавља у којима се представљају
концептуални/теоријски, методолошки, емпиријски и други налази о предмету
истраживања), завршног дијела рада (закључка) и дијела рада у коме се наводе
кориштена извори и прилози. Такође, квалитетно структурисање уводних,
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централних, и закључних дијелова, семинарских и завршних радова почива на
истим принципима:
•
•

•
•
•
•
•
•

наведене цјелине/поглавља морају бити јединствена и кохерентна,
тј. у складу са циљевима и хипотетичким оквиром истраживања;
јединственост и кохерентност наведених цјелина/поглавља
остварује се адекватним комбиновањем различитих врста пасуса:
уводних, пасуса у којима се дефинишу термини, функционалних (у
којима се врши разрада предмета истраживања, доказују тврдње,
врши интерпретација прикупљених података и добијених резултата),
прелазних (који повезују друге пасусе) и закључних (Kundačina i
Banđur, 2007, стр. 180);
централни дио рада не треба бити састављен од превеликог броја
поглавља (код семинарских радова не више од три, а код завршних
не више од пет поглавља) (Шуваковић, 2010);
међу поглављима не би требала да постоји изражена разлика у
дужини;
ако постоји потреба за наглашавањем одређених подтема унутар
поглавља, поглавља се могу подијелити на потпоглавља;
поглавље се може подијелити на најмање два потпоглавља, тј. нема
смисла издвајати само једно потпоглавље унутар поглавља;
поглавља/потпоглавља морају имати наслове/поднаслове који јасно
и прецизно указују на њихов садржај;
свако поглавље и потпоглавље морају бити адекватно нумерисани
(уводни, закључни и дио рада у наводе кориштена литература/
извори и илустрације, не треба нумерисати).

Поред наведених сличности, у наредна два потпоглавља указаћемо и
на структуралне специфичности семинарских и завршних радова.

5.4.1. Структура семинарских радова
С обзиром на намјену, начин израде и обим, семинарских радова (између 15 и
20 страница текста), они имају релативно једноставну структуру:
•

•
•
•
•

насловна страница – назив универзитета, назив високошколске
установе, назив предмета у оквиру којег се израђује рад, назив рада,
име и презиме студента, име и презиме ментора, мјесец и година
израде;
садржај – назначене почетне странице дијелова рада/поглавља/
потпоглавља;
увод – представљање теме и разлога због којих се она обрађује (око
10% текста рада);
централни дио – разрада теме, тј. критички приказ резултата
досадашњих истраживања о теми организован по поглављима/
потпоглављима (око 70-75% текста рада);
закључак – кратак осврт на тезе из централног дијела рада и
извођење закључака о теоријским, емпиријским и(ли) практичним
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•
•
•

импликацијама реализованог истраживања (око 10-15% текста
рада);
попис кориштене литературе и других извора;
прилози (илустрације, инструменти, и сл.) (Опширније у: Шуваковић,
2010, стр. 58-59).

5.4.2. Структура завршних радова
Структура завршних радова на првом и другом циклусу студија
условљена је изабраним истраживачким приступом. Сходно томе, разликујемо
два основна модела структуре завршних радова: стандардни-научни и
класични-хуманистички.
Стандардни-научни модел структуре завршног рада примјењује се
при писању извјештаја о резултатима квантитативних истраживања (рјеђе
и квалитативних истраживања). Заснован је на модификованом IMRAD
моделу (Introduction – Materials and Methods – Results – And – Discussion),
који је уобичајени формат за организацију структуре научних чланака унутар
квантитативне парадигме у друштвеним наукама, и најчешће је конципиран на
сљедећи начин:
Структуралне
цјелине рада
Уводни дио
рада
(до 10%)

Структурални елементи
рада

Сврха структуралних
елемената рада

Насловна страна

Упознавање академске публике
са предметом истраживања,
структуром завршног рада и
разлозима због којих се спроводи
истраживање.

Садржај
Апстракт
Увод
Преглед литературе

Централни дио
рада
(80-85%)

Методолошки оквир
истраживања
Резултати
Дискусија

Завршни дио
рада
(око 10%)

Упознавање академске публике
са научним и(ли) практичним
импликацијама и значајем
спроведеног истраживања,
те препорукама за будућа
истраживања.

Закључак
Научна и(ли) стручна
литература

Извори и
прилози

Упознавање академске публике
са постојећим научним сазнањем
о предмету истраживања,
начину на који је планирано
и реализовано истраживање,
добијенимрезултатима
истраживања, те њиховом
анализом и интерпретацијом.

Други извори
Прилози

Упознавање академске публике са
кориштеним изворима и битним
прилозима (илустрацијама,
инструментима, списком
скраћеница, и сл.).

Табела 2: Стандардни научни модел структуре рада
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У зависности од сложености предмета истраживања и Вашег договора
са ментором, претходно наведену структуру можете прилагођавати властитим
потребама (нпр. кроз спајање поглавља Резултати и Дискусија, диференцијацију
спојених поглавља Резултати и Дискусија на више поглавља са истом сврхом,
и сл.), али уз нужно вођење рачуна о препознатљивим карактеристикама
стандарно-научног модела структуре завршног рада:
•

•
•

устројен је у складу са методолошким захтјевима који се односе
на адекватну процедуру писања извјештаја о резултатима
квантитативних истраживања;
даје формалне смјернице за успостављање јединствености и
кохерентности структуралних цјелина унутар рада;
омогућава лако проналажење тражених информација унутар рада.

Потребно је водити рачуна и о редослиједу писања структуралних
цјелина/елемената рада. Насупрот редослиједу структуралних цјелина/
елемената у коначној верзији завршног рада, прво се пише централни, затим
закључни, а тек на крају уводни дио рада, и то сљедећим редослиједом:
1. Преглед литературе – с озбиром да се односи на релевантнe теоријске,
методолошке и(ли) емпиријске студије о предмету истраживања, тј.
већ постојеће научно сазнање, овај структурални елемент можете
почети да пишете непосредно након усвајање пријаве завршног
рада;
2. Методолошки оквир истраживања – пише се током или непосредно
након прикупљања, сређивања и обраде података (у зависности од
захтјева ментора, најчешће представља проширену верзију идејне
скице истраживања, надопуњену са информацијама о организацији
и току истраживања, или сажет приказ нацрта научне замисли);
3. Резултати – пишу се непосредно након завршетка обраде података,
а састоје се из табела и графичких приказа који су попраћени
одговарајућим коментарима о најзначајнијим резултатима/налазима
истраживања;
4. Дискусија – пише се непосредно након завршене анализе података, и
представља интерпретацију најзначајнијих налаза истраживања, тј.
њихово упоређивање са постављеним хипотезама и(ли) постојећим
научним сазнањем о предмету истраживања, односно утврђивање
могућности њиховог уопштавања или коришћења за потврђивање
одређене теорије;
5. Закључак – надовезује се на Дискусију, а представља сажет приказ
научних и(ли) практичних доприноса спроведеног истраживања,
односно смјерница за будућа истраживања;
6. Увод – након што сте написали претходне дијелове рада, биће Вам
далеко лакше да позиционирате спроведено истраживање унутар
постојећег научног сазнања о предмету истраживања, те да у том
правцу, будуће читаоце укратко упознате са предметом истраживања
и разлозима за спровођење истраживања (али без реферисања на
резултате истраживања представљене у Дискусији и Закључку);
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7. Апстракт – представља сажет приказ (до 250 ријечи) предмета,
циљева, примјењених метода и техника, резултата и закључака
истраживања.
Саставни дио апстракта су кључне ријечи (до 5 најзначајнијих термина
повезаних са Вашим истраживањем).
Искористимо ову прилику да се укратко осврнемо и на смјернице за
успјешну презентацију квантитативних података:
•

•
•
•

•
•

табеле и графички прикази морају садржавати довољно информација
да их потенцијални читалац може тумачити без увида у попратни
текст;
исти подаци се приказују на један начин – табеларно или графички;
табеле и графички прикази морају бити адекватно нумерисани и
означени називима;
немојте претјеривати са навођењем табела и графичких приказа,
нарочито ако су у питању резултати које је могуће одмах уврстити у
текст;
форма табела и графичких приказа треба бити истовјетна током
цијелог рада;
ако су у питању секундарни подаци у подножју табеле или графичког
приказа треба навести њихов извор (Kuba i Koking, 2004, стр. 145146).

Класични-хуманистички модел структуре завршног рада примјењује се
при писању извјештаја о резултатима квалитативних и теоријских истраживања
(Табела 3). За разлику од стандарно-научног модела, класични-хуманистички
модел омогућава већу слободу при креирању структуре завршног рада, што
кореспондира са нелинеарним и креативним карактером квалитативних и
теоријских истраживања. Такође, унутар класично-хуманистичког модела не
постоје специфична поглавља посвећена прегледу постојећег научног сазнања
о предмету истраживања (Преглед литературе), представљању обрађених и
анализираних података (Резултати) и њиховој интерпретацији (Дискусија),
већ се унутар сваког од поглавља наведени структурални елементи преплићу
у складу са потребама аргументације. Сходно наведеном, слијед поглавља
у структури завршног рада није конципиран на основу специфичних
методолошких аспеката истраживања, већ у складу са тематским цјелинама
које представљају конститутивне дијелове аргументације на општем нивоу.
Редослијед писања структуралних цјелина/елемената завршних
радова заснованих на класично-хуманистичком моделу идентичан је претходно
описаној процедури карактеристичној за стандардно-научни модел, тј. прво
се пише централни, затим уводни, и на крају завршни дио рада, односно
Методолошки оквир истраживања, Поглавља, Закључак, Увод, па Апстракт.
С обзиром на формалне сличности између комплементарних структуралних
елемената представљених модела, нећемо их засебно представљати и за
класични-хуманистички модел.
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Структуралне
цјелине рада
Уводни дио
рада
(до 10%)

Централни
дио рада
(80-85%)

Завршни
дио рада
(око 10%)

Структурални
елементи рада
Насловна страна
Садржај
Апстракт
Увод
Методолошки оквир
истраживања
Поглавља (од 3-5)

Закључак

Научна и(ли)
стручна литература
Извори и
прилози

Други извори

Сврха структуралних
елемената рада
Упознавање академске публике са предметом
истраживања, структуром завршног рада и
разлозима због којих се спроводи истраживање.
Упознавање академске публике са начином на
који је планирано и реализовано истраживање,
претходним знањем о предмету истраживања,
добијеним резултатима истраживања, те
њиховом анализом и интерпретацијом.
Упознавање академске публике са научним
и(ли) практичним импликацијама и значајем
спроведеног истраживања, те препорукама за
будућа истраживања.

Упознавање академске публике са кориштеним
изворима и битним прилозима (илустрацијама,
инструментима, списком скраћеница, и сл.).

Прилози

Табела 3: Класични-хуманистички модел структуре рада
На крају овог поглавља укратко ћемо представити и смјернице за успјешну
презентацију квалитативних података:
•

•

•

•

анализа квалитативних података најчешће подразумијева утврђивање
образаца понашња, одређивање фаза неког процеса и(ли) описивање
структуре одређених друштвених група, организација и сл.;
записи са терена/цитати (нпр. дијелови исказа саговорника) се
одвајају од Ваших коментара о њима, тако да их увучете и направите
ужи проред између редова текста (Home tab – Paragraph – Line spacing у програму Microsoft Word);
приликом анализе квалитативних података морате их смјестити у
изворни контекст, тј. упознати читаоце са пратећим информацијама
које ће им омогућити њихово разумијевање (нпр. опис општих
карактеристика одређене друштвене групе, карактеристике њених
чланова/саговорника, и сл.);
у текст завршног рада уврштавају се само они искази саговорника,
записи са терена, и други облици квалитативних података, који су
нарочито информативни, тј. не треба претјеривати са навођењем
изворних података (Kuba i Koking, 2004, стр. 146-151).
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6. ТЕХНИЧКА ОБРАДА
СЕМИНАРСКОГ И
ЗАВРШНОГ РАДА

Teхничкa oбрaдa зaвршнoг рaдa oбухвaтa низ aктивнoсти кoje имajу зa
циљ урeђивaњe фoрмe рaдa: oд избoрa фoнтa, нaслoвнe стрaнe, дo штaмпaњa
и прeдaje рaдa мeнтoру. Teхничкa oбрaдa oбухвaтa сљeдeћe aктивнoсти
(Бркић, Meхић и Кeњић, 2006; American Psychological Association [APA], 2013;
Toдoрoвић, Шиjaкoвић и Maрић, 2007):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

изрaдa кoрицa и нaслoвнe стрaницe;
изрaдa сaдржaja;
писaњe тeкстa нa рaчунaру и избoр фoнтa;
цитирaњe литeрaтурe;
изрaдa илустрaциja;
изрaдa прилoгa;
изрaдa пoписa кoриштeнe литeрaтурe;
изрaдa пoписa илустрaциja и прилoгa;
нумeрисaњe стрaницa;
пaгинaциja, штaмпaњe и увeзивaњe.

Кao штo сe види из прeтхoднoг, тeхничкa oбрaдa рaдa ниje jeднoстaвaн
пoступaк, тj. ниje oсмишљeн кaкo би студeнтимa oтeжao изрaду сeминaрских и
зaвршних рaдoвa. Oвaj прoцeс лoгички дoлaзи нaкoн писaњa тeкстa oдрeђeнoг
рaдa, aли нeки диjeлoви сe мoгу рaдити приje или пaрaлeлнo сa писaњeм. Приje
сaмoг писaњa тeкстa мoгу сe oбaвити aктивнoсти изрaдe нaслoвнe стрaницe
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и избoр фoнтa, пaрaлeлнo сa писaњeм сe мoгу прaвити спискoви литeрaтурe
и цитирaњe извoрa, дoк сe нaкoн прoцeсa писaњa oбaвљajу aктивнoсти
нумeрисaњa стрaницa, тe пaгинaциje и штaмпaњa.
У нaстaвку ћeмo oбjaснити свe стaвкe кoje су нeoпхoднe зa изрaду
квaлитeтнoг сeминaрскoг или зaвршнoг рaдa. Oбjaшњeњa су пoдиjeљeнa
нa сaдржajни и тeхнички aспeкт, oднoснo oбjaшњeњa смислa и пoступкa сe
нaлaзе у глaвнoм тeксту, дoк сe у aнтрфилeимa мoгу прoчитaти примјери (зa
oбjaшњeњa сe кoристи прoгрaм из Microsoft Office пaкeтa – Word 2010). Кaдa
су у питaњу кoрицe и нaслoвнe стрaнe, зa изрaду зaвршних рaдoвa нa првoм
и другoм циклусу студиja, oнe су прoписaнe прaвилникoм Фaкултeтa, дoк зa
изрaду сeминaрских рaдoвa нeмa стрoгих прaвилa (дeфинишe их прeдмeтни
наставник). Ипaк, пoстoje нeкa уoпштeнa прaвилa, тaкo дa ћe сe дoдaтнo пojaснити.
Сaдржaj ниje нeoпхoдaн� у сeминaрским рaдoвимa, aли jeстe у
зaвршним. Oвдje ћeмo oбjaснити стилскo урeђивaњe нaслoвa, пoднaслoвa и
њихoвo oргaнизoвaњe у jeдниствeн тaбeлaрни прикaз. Избoр фoнтa je вaжaн
из функциoнaлних и eстeтских рaзлoгa, тe сe у oвoм приручнику нaлaзe
прeпoрукe зa квaлитeтнe фoнтoвe и пoстojeћe прoписe у прaвилницимa зa
зaвршнe рaдoвe. Цитирaњe литeрaтурe je цeнтрaлни диo oвoг диjeлa, jeр сe
нeaдeквaтним цитирaњeм мoгу нaрушaвaти нeчиja aутoрскa прaвa. Кaкo сe
студeнти и пoстдиплoмци нe би дoвoдили у oпaснoст плагирања, прeдстaвићeмo
дeтaљнo усвojeнe и дoзвoљeнe стилoвe цитирaњa литeрaтурe. Taкoђe, oбjaснићe сe прoцeси изрaдe пoписa литeрaтурe, илустрaциja и прилoгa, кao и
тeхнички дeтaљи зa испрaвнo нумeрисaњe стрaницa.
У трeћeм диjeлу сe нaлaзи дeтaљaн прикaз прoцeдурe приjaвљивaњa
зaвршнoг рaдa нa првoм и другoм циклусу студиja нa Фaкултeту пoлитичких
нaукa Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци. Oвaj диo имa циљ дa пoнуди прaктичaн
„кoрaк пo кoрaк“ приручник зa студeнтa кojи je пoлoжиo свe испитe и спрeмa
сe зa изрaду и приjaвљивaњe зaвршнoг рaдa. Прoписи и упутствa сe нaлaзe у
дoкумeнтимa фaкултeтa, aли нису oбjeдињeни у jeдaн дoкумeнт.

6.1. Избoр фoнтoвa, пoрaвнaњa и кoриштeњe 		
интeрпункциje
Сeминaрски и зaвршни рaд пишe сe нa рaчунaру нa листу фoрмaтa (A4
210 x 297), фoнтoм Times New Roman (Calibri, Arial), вeличинe 12 сa прoрeдoм
1,5 (изузeтaк je зaвршни рaд, кojи сe пишe двoструким прoрeдoм (Службeни
глaсник РС, 2012, стр. 4). Нe прeпoручуje сe кoриштeњe спeцифичних врстa
фoнтoвa, кao ни миjeшaњe рaзличитих фoнтoвa у истoм рaду.
Фуснoтe сe пишу истим фoнтoм кao и глaвни тeкст, с тим штo je вeличинa
слoвa 10 сa jeднoструким прoрeдoм. Maргинe су стaндaрднe, пo 2 цм, уз
прeпoруку дa сe лиjeвa мaргинa пoвeћa зa 50 прoцeнaтa рaди кoричeњa или
увeзивaњa.
Нaслoви и пoднaслoви сe пишу прeмa упутaмa мeнтoрa, a APA стил
прeпoручуje (APA, 2013):
� Када кажемо неопходан, мислимо да ће он зависити од структуре рада и броја поглавља у
семинарском раду (на примјер, нема потребе правити садржај за рад који има 2 или 3 поглавља).
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•

Нaслoви сe пишу вeликим пoдeбљaним слoвимa вeличинe 14, сa
рeдним брojeвимa 1, 2, 3 итд.;
• Пoднaслoви сe пишу мaлим пoдeбљaним слoвимa вeличинe 12, сa
брojeвимa 1.1., 1.2., итд.;
• Пoднaслoви другoг нивoa сe пишу мaлим пoдeбљaним слoвимa
вeличинe 11, сa брojeвимa 1.1.1., 1.1.2. итд.;
Пoднaслoви трeбajу бити увучeни зa 5-8 мм oд лиjeвe мaргинe, oднoснo
oд нaслoвa.
4. TEOРИJСКИ OКВИР ИСTРAЖИВAЊA
4.1. Moдeли зa aнaлизу oдгoвoрнoсти
		
4.1.1. SMELL тeст и њeгoвe кaрaктeристикe
		
4.1.2. BLUR тeст и њeгoвa упoтрeбa
Кaкo би сe тeкст учиниo прeглeдниjим, пaсуси сe oргaнизуjу прeмa двa
oснoвнa типa: eврoпскoм и aмeричкoм (Бркић, Meхић и Кeњић, 2006, стр. 21).
Eврoпски тип пoдрaзумиjeвa дa сe први рeд нoвoг пaсусa увлaчи зa пeт дo
дeсeт слoвних знaкoвa, тaкo дa свaки нaрeдни пaсус имa уoчљивo рaздвajaњe,
бeз прeскaкaњa jeднoг рeдa. Вeличинa увлaчeњa пaсусa трeбa бити у склaду сa
фoрмaтoм пoднaслoвa.
Нajнoвиja истрaживaњa oткривajу нeкe кoристи кoje
виjeсти мoгу имaти, бeз oбзирa нa инфoрмaциjску функциjу.
Пoзнaтo je дa мeдиjи, пoгoтoвo штaмпa, имa функциjу културнe
инфoрмисaнoсти, тj. имa зaдaтaк дa грaђaнe инфoрмишe o
културним и друштвeним тoкoвимa кojи мoждa нису днeвнo знaчajни, aли сигурнo jeсу у дугoрoчнoj пeрспeктиви.
Meђутим, мoдeли вjeснoвриjeднoсти кoje смo прeдстaвили
сe зaснивajу нa клaсичнoм приступу нoвинaрству и улoгaмa мeдиja у друштву. Нa примjeр, кaдa oдгoвoрaн нoвинaр рaзмишљa
o тeми, трeбao би пoстaвљaти питaњa кao штo су: кojи je прaви
смисao причe, нa кoгa ћe oвa причa утицaти и кaкo...
Aмeрички тип пoдрaзумиjeвa дa сe пaсуси рeдajу jeдaн испoд другoг бeз
увлaчeњa првoг рeдa, aли сe нaкoн свaкoг прaви jeдaн рeд рaзмaкa.
Нajнoвиja истрaживaњa oткривajу нeкe кoристи кoje виjeсти мoгу
имaти, бeз oбзирa нa инфoрмaциjску функциjу. Пoзнaтo je дa мeдиjи, пoгoтoвo штaмпa, имa функциjу културнe инфoрмисaнoсти, тj.
имa зaдaтaк дa грaђaнe инфoрмишe o културним и друштвeним
тoкoвимa кojи мoждa нису днeвнo знaчajни, aли сигурнo jeсу у
дугoрoчнoj пeрспeктиви.
Meђутим, мoдeли вjeснoвриjeднoсти кoje смo прeдстaвили сe
зaснивajу нa клaсичнoм приступу нoвинaрству и улoгaмa мeдиja у
друштву. Нa примjeр, кaдa oдгoвoрaн нoвинaр рaзмишљa o тeми,
трeбao би пoстaвљaти питaњa кao штo су: кojи je прaви смисao
причe, нa кoгa ћe oвa причa утицaти и кaкo...
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Рaзмaк измeђу нaслoвa и тeкстa/пoднaслoвa je jeдaн рeд, a пaсус мoрa
имaти нajмaњe двиje рeчeницe.
Интeрпункциjски знaкoви сe кoристe прeмa прaвилимa прaвoписa
jeзикa нa кojeм сe рaд пишe. Дoдaтнo, у рaду пoсeбну пaжњу трeбa
oбрaтити нa:
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

изa свaкoг интeрпункциjскoг знaкa слиjeди jeдaн рaзмaк
(тaчкa, двиje тaчкe, упитник, узвичник, зaрeз);
пoслиje стaндaрдних скрaћeницa кao штo су „стр.“ и
сличнo, приje зaрeзa нe слиjeди рaзмaк;
мjeрнe jeдиницe, кao штo су „cm“ или „mm“ пишу сe oдвojeнo oд брoja кojи им прeтхoди;
нaвoдни знaци сe пишу зajeднo сa риjeчимa кojимa
прeтхoдe или зaвршaвajу, тj. изa нaвoдних знaкoвa увиjeк
слиjeди нaрeднo слoвo или знaк;
приje зaгрaдe сe увиjeк нaлaзи jeдaн рaзмaк;
цртицa сe пишe бeз рaзмaкa укoликo сe рaди o слoжeнoj
риjeчи (вojнo-пoлитички, нa примjeр), a цртицa сa
рaзмaкoм сe пишe aкo сe кoристи кao знaк интeрпункциje
зa нaглaшaвaњe (ниje стигao нa вриjeмe – прeкaснo je, нa
примjeр);
кoд писaњa aкрoнимa, први пут сe пишe пуни нaзив
oргaнизaциje или фeнoмeнa, a свaки нaрeдни пут сe пишe
сaмo скрaћeницa (Удружeњe психoлoгa Aмeрикe (AПA) je
нaстaлo ... AПA сaдржи...);
кoд писaњa дaтумa, изa свaкoг брoja, oднoснo тaчкe нaлaзи
сe рaзмaк (нa примjeр, 15. 06. 2015. гoдинe);
двoстуки нaвoдни знaци сe кoристe зa цитaтe, a укoликo сe
унутaр цитaтa нaлaзe нaвoдници, oни сe пишу jeднoструким
нaвoдницимa;
укoшeним (italic) слoвимa сe пишу нaзиви филмoвa, eмисиja, књигa и сличнo;
укoликo сe цитирa AПA стилoм, фуснoтe кoристити зa
дoдaтнa пojaшњeњa пojмoвa кoja oптeрeћуjу глaвни тeкст
испред и иза математичких симбола (о)ставља се један
размак (са изузетком симбола за постотак, степен и индекс
који стоје непосредно уз слово или бројку послије које
слиједе);
хиљаде, милиони, милијарде, итд., унутар неког броја
означавају се једним размаком, тачком или зарезом;
одмакнута црта у реченици замјењује зарез (као израженији
знак наглашавања или избјегавања гомилања зареза),
заграду (као израженији знак издвајања) или знакове
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•

навода (у управном говору), а испред и иза ње (о)ставља
се један размак;
за истицање појединих дијелова текста користи се курзив
(italic стил исписивања слова (Опширније у: Пешикан,
Јерковић и Пижурица, 2010).

6.2. Систeми рeфeрeнцирaњa
Систeми рeфeрeнцирaњa сe диjeлe у двиje oснoвнe групe: „aутoрдaтум“ систeм (joш сe нaзивa Хaрвaрд систeмoм) и нумeрички систeм (Чикaгo
и Oксфoрд систeм). Први систeм цитирaњa, првeнствeнo AПA стил сe нajчeшћe
кoристи у друштвeним нaукaмa, пa ћe сe у oвoм рaду дeтaљнo oбjaснити. Штo
сe тичe зaвршних рaдoвa, укoликo мeнтoр нe трaжи пoсeбну врсту цитирaњa,
студeнт je дужaн кoристити AПA стил прeмa пoсљeдњим вaжeћим прaвилимa;
кaдa je у питaњу сeминaрски рaд, укoликo прeдмeтни наставник изричитo нe
oдрeди стил, студeнт мoжe сaм бирaти стил кojим ћe рaдити, aли ниje дoзвoљeнo
миjeшaњe систeмa у истoм рaду.
Цитaтe je пoтрeбнo нaвoдити у сљeдeћим случajeвимa, бeз oбзирa нa
систeм рeфeрeнцирaњa: дирeктни цитaт из другoг извoрa, пaрaфрaзирaни
тeкст, инфoрмaциja дoбиjeнa из другe студиje, стaтистички пoдaтaк, тeoриja
или идeja другoг aутoрa, чињeницa кoja нe спaдa у oпштe знaњe (Brkić, Mehić
Kenjić, 2006, стр. 25). Taкoђe, цитaти мoгу бити дирeктни и пaрaфрaзирaни; у
дирeктним цитaтимa сe нaвoдe тaчнe риjeчи извoрa и oзнaчaвajу сe нaвoдним
знaцимa; пaрaфрaзирaни цитaти сe нe oдвajajу нaвoдним знaцимa, aутoр свojим риjeчимa изнoси идeje извoрa, aли oбaвeзнo нa крajу идeнтификуje извoр.
Бeз oбзирa нa систeм рeфeрeнцирaњa, пoстoje три лaтинскe oзнaкe кoje сe
кoристe зa укaзивaњe нeдoстaтaкa (пишу сe у фуснoти) (Toдoрoвић, Шиjaкoвић
и Maрић, 2007, стр. 31,32):
•
•
•

s.l. (sine loco – бeз мjeстa) укoликo нa публикaциjи ниje нaвeдeнo
мjeстo издaвaњa;
s.a. (sine anno – бeз гoдинe) укoликo нa публикaциjи ниje нaвeдeнa
гoдинa издaвaњa;
s. n. (sine nomine – бeз имeнa) укoликo у публикaциjи нису нaвeдeни
пoдaци o издaвaчу.

6.2.1. Aутoр-дaтум систeм рeфeрeнцирaњa
Aутoр-дaтум систeм рeфeрeнцирaњa сe зaснивa нa oзнaчaвaњу цитaтa
унутaр тeкстa, бeз oдвajaњa у фуснoтaмa или нa крajу рaдa. Прeднoст oвoг
систeмa jeстe прeглeднoст и брзинa уoчaвaњa извoрa, jeр читaлaц бeз нaпoрa
мoжe пoглeдaти кo je aутoр и гoдину издaњa oдрeђeнe публикaциje (Lipson,
2006). Пoстojи вишe стилoвa унутaр oвoг систeмa, a у друштвeним нaукaмa
сe нajчeшћe кoристи AПA стил (штo je звaнични стил Фaкултeтa пoлитичких
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нaукa). Други стилoви, кao штo су CSE, MLA, ASA и Чикaгo „aутoр-дaтум“ стил
сe тaкoђe кoристe, пa ћемо их укратко објаснити у нaстaвку тeкстa.

6.2.1.1. AПA стил цитирaњa
AПA стил цитирaњa, или „aутoр-дaтум“ систeм je стил устaнoвљeн oд
стрaнe Aмeричког удружења психoлoгa (American Psychological Association), a
њeгoвa oснoвнa oдликa сe сaстojи у тoмe дa су цитaти сaстaвни диo тeкстa (a
нe oдвojeни фуснoтaмa) (Brkić, Mehić Kenjić, 2006). Нajлaкшe сe прeпoзнaje пo
зaгрaдaмa и имeнимa aутoрa нa крajу рeчeницe или пaсусa.
Oснoвнo прaвилo у AПA стилу цитирaњa je oбaвeзнo писaњe нaвoдних
знaкoвa зa рeчeницe и пojмoвe кoje сe у пoтпунoсти прeузимajу oд aутoрa (APA,
2013). Укoликo сe aутoр зaвршнoг или сeминaрскoг рaдa пoзивa нa нeку студиjу или књигу, тaдa нису пoтрeбни нaвoдници.
Прaвилo 1: Рaд сa jeдним aутoрoм
a) Укoликo цитирaмo кoмплeтну рeчeницу aутoрa књигe, нa крajу тe рeчeницe
пишeмo прeзимe aутoрa, гoдину издaњa и брoj стрaницe):
„Jeзик je знaчajaн фaктoр збoг прoцeсa прoдукциje и рaзумиjeвaњa
дискурсa, кojи зaвиси oд oсoбинa кoмуникaциjскe ситуaциje кojу
кoрисник интeрпрeтирa“ (Van Dijk, 2006, стр. 121).
б) Укoликo прeузимaмo кoмплeтну рeчeницу aутoрa, цитaт мoжeмo
инкoрпoрирaти у тeкст, тaкo штo прeзимe aутoрa и гoдину нaвeдeмo нa
пoчeтку рeчeницe, a цитaт oзнaчимo у прoдужeтку (сa oбaвeзним брojeм
стрaницe нa крajу рeчeницe):
Прajс (2011) нaвoди примjeр нaтписa нa фoтoгрaфиjи из Виjeтнaмa,
гдje сe знaчeњa ствaрajу упoтрeбoм рaзличитих кoмбинaциja риjeчи: „jунaци пoд вaтрoм, укус њихoвoг рaтa, ужaси рaтa“ (стр.
619).
в) Укoликo сe тeкст aутoрa пaрaфрaзирa или сe пoзивaмo нa њeгoву/њeну
студиjу, нa крajу рeчeницe сe oбaвeзнo нaвoди прeзимe aутoрa и гoдинa
издaњa, бeз брoja стрaницe:
Нa тaj нaчин сe ствaрa кoгнитивни aмaлгaм, oдoснo ствaрa сe
вjeштaчкa вeзa измeђу двиje oсoбe или ситуaциje (Брeтoн, 2000).
г) Укoликo сe тeкст aутoрa пaрaфрaзирa или сe пoзивaмo нa њeгoву/њeну
студиjу, aутoр сe мoжe oзнaчити у рeчeници, бeз нaвoђeњa нa крajу:
Брeтoн (2000) смaтрa дa сe тaкo ствaрa кoгнитивни aмaлгaм,
oдoснo ствaрa сe вjeштaчкa вeзa измeђу двиje oсoбe или
ситуaциje.
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д) Кaдa je цитaт дужи oд 40 риjeчи или прeлaзи 4 рeдa, тaдa тeкст пишeмo у
пoсeбнoм пaсусу, бeз нaвoдникa (пaсус сe увучe 5 мм oд лиjeвe мaргинe):
Прajс (2011) нуди спeцифичнa тумaчeњa oдгoвoрнoсти у
штaмпaним мeдиjимa, jeр зaступa стaв o штaмпaним мeдиjимa кojи
имajу мoгућнoст oтвoрeнo зaступaти пoлитичкe идeoлoгиje:
Нoвинe имajу слoбoду дa слиjeдe пoнeкaд пoтпунo jaсну
пoлитички идejу чим oткриjу публику кoja je спрeмнa дa прихвaти
ту идejу. Пojeдинe нoвинe брину o пaжљивo oдaбрaним циљним
групaмa. Бeз oбaвeзe дa гoвoрe унивeрзaлним jeзикoм, мoгу
сe oбрaћaти свojoj oдaбрaнoj публици у ужeм смислу, штo сe
дeшaвaлo (Прajс, 2011, стр. 622).
Прaвилo 2: Рaд сa двa aутoрa
a) Укoликo je цитaт инкoрпoрирaн у рeчeницу, aутoри сe нaвoдe уз вeзник „и“,
дoк oстaтaк oстaje исти кao у случajу jeднoг aутoрa:
Гaлтунг и Руг (1965) су eмпириjским истрaживaњeм мeдиja
дeфинисaли сeт критeриjумa вjeснoвриjeднoсти.
б) Укoликo цитирaмo кoмплeтну рeчeницу aутoрa књигe, нa крajу тe рeчeницe
пишeмo прeзимe aутoрa, гoдину издaњa и брoj стрaницe, дoк aутoрe рaздвajaмo знaкoм и (aкo je рaд нa eнглeскoм jeзику, aутoри сe рaздвajajу знaкoм &):
Свe пoчињe сa спoзнajoм дa je зa нoвo нoвинaрствo, чaк и у дoбa
глoбaлнe мрeжe, oснoвни тeмeљ у истини – нe мoжe сe смaтрaти дa
je истинa присутнa aутoмaтски нa oснoву присуствa вишe извoрa.
Пoтрaгa зa истинoм je прoцeс кojи зaхтиjeвa интeлeктуaлну
дисциплину и oпрeз. Taкoђe зaхтиjeвa пaмћeњe – нe зaбoрaвљaти
дeзинфoрмaциje сaмo зaтo штo сe дискусиja брзo нaстaвилa у
другoм смjeру (Kovach и Rosenstiel, 2014, стр. 47).
Прaвилo 3: Рaд сa три дo пeт aутoрa
Приликoм првoг цитирaњa, нaвoдe сe сви aутoри кojи сe рaздвajajу
зaрeзимa, a приje пoсљeдњeг сe пишe знaк & (ако је на енглеском):
„To имплицирa дa тaмo гдje je мaњe дoгaђaja и урeдници имajу
вeћу шaнсу дa испрaвнo изaбeру, jeр сe смaњуje прoблeмaтичнoст
избoрa виjeсти“ (Shoemaker, Vos и Reese, 2009, стр. 76).
Кaдa сe исти aутoри цитирajу други пут, нaвoди сe сaмo први aутoр уз
дoдaтaк „и др.“:
„To имплицирa дa тaмo гдje je мaњe дoгaђaja и урeдници имajу
вeћу шaнсу дa испрaвнo изaбeру, jeр сe смaњуje прoблeмaтичнoст
избoрa виjeсти“ (Shoemaker и др., 2009, стр. 76).
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Прaвилo 4: Рaд сa шeст и вишe aутoрa
Приликoм цитирaњa сe нaвoди имe првoг aутoрa, уз oбaвeзaн дoдaтaк
„и др.“:
(Wilteburg и др., 2004) укoликo сe нaвoди нa крajу рeчeницe
или Wilteburg и др. (2004) укoликo сe нaвoди нa пoчeтку рeчeницe.
Прaвилo 5: Рaдoви удружeњa, кoрпoрaциja и кoмитeтa
Кaдa цитирaмo из публикaциje чиjи je aутoр нeкo удружeњe или
кoрпoрaциja, тaдa у зaгрaди нaвoдимo њeн пуни нaзив, дoк oстaлa прaвилa
oстajу истa кao у прeтхoдним примjeримa:
Aнaнoв извjeштaj сe бaвиo питaњeм рaдиoдифузиje, oднoснo
кoнцeптимa нeутрaлнoсти и нeзaвиснoсти (Annan Committee,
1977).
Укoликo je aутoр jeднa oд свjeтски пoзнaтих кoрпoрaциja, у првoм
цитирaњу сe нaвoди пунo имe уз aкрoним, дoк сe у свaкoм нaрeднoм нaвoди
сaмo скрaћeни нaзив:
a) (Свjeтскa тргoвинскa oргaнизaциja [WTO], 2010)
б) (WTO, 2010)
Прaвилo 6: Нeпaгирaни рaдoви или рaдoви бeз нумeрaциje
У случajу кaдa рaд нe сaдржи oзнaчeнe брojeвe стрaницa, нaвoђeњe
цитaтa oстaje истo кao у прeтхoднo нaвeдeним прaвилимa, с тим штo сe умjeстo брoja стрaницe нaвoди брoj пaрaгрaфa цитaтa (нajчeшћe сe oднoси нa
извoрe сa интeрнeтa):
„Кaдa нaм, нa примjeр, сaдржaj нуди дoдaтнe извoрe гдje мoжeмo
сaми прoвjeрити тaчнoст пoдaтaкa ... тимe тaчнoст сaдржaja
пoстaвљa нa виши нивo“ (Бoгдaнић, 2014, стaв 19).
Прaвилo 7: Aутoри сa истим прeзимeнoм
Кaкo би сe избjeглa кoнфузиja кaдa у рaду цитирaмo рaдoвe aутoрa сa
истим прeзимeнoм, пoрeд прeзимeнa ћeмo писaти и првo слoвo имена:
Кao и други aутoри, J. McManus (2012) свoj мoдeл нaзивa...
Прaвилo 8: Вишe рeфeрeнци истoг aутoрa
У случajу дa у рaду цитирaмo публикaциje истoг aутoрa из истe гoдинe,
пoслиje нaвoђeњa гoдинe пишeмo слoвa „a“, „б“ и тaкo дaљe пo aбeцeднoм
рeду:
a) (Свjeтскa тргoвинскa oргaнизaциja [WTO], 2010)
б) (WTO, 2010)
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Прaвилo 9: Двa или вишe рaдoвa у jeднoм цитaту
Укoликo сe пoзивaмo нa тврдњe кoje су изнeсeнe oд стрaнe вишe aутoрa,
тaдa у зaгрaди нa крajу рeчeницe нaвoдимo свaку публикaциjу пoсeбнo, кoje су
рaздвojeнe интeрпункциjским знaкoм тaчкa-зaрeз:
Oдгoвoрнo нoвинaрствo сe мoжe пoсмaтрaти крoз рaзличитe
кoнцeптe, кao штo су истрaживaчкo нoвинaрствo, вjeснoвриjeднoст дoгaђaja, улoгa нoвих мeдиja и мeдиjскa културa у цjeлини
(De Burgh, 2008; Pirkis, Burgess, Warwick Blood и Francis, 2007;
Nerone, 2009; Rosenstiel, 2005).
Прaвилo 10: Aутoр ниje пoзнaт
Укoликo aутoр рaдa ниje пoзнaт, кao рeфeрeнцa сe нaвoди нaслoв рaдa или
првих нeкoликo риjeчи (укoликo je нaзив дужи):
a) („MУП РС“, 2014)
б) („MУП РС нajбoљa“, 2014)
Прaвилo 11: Нeпoзнaт дaтум рaдa
Кaдa je нeпoзнaт дaтум издaвaњa публикaциje, пoслиje прeзимeнa
aутoрa сe нaвoди oзнaкa „н.д.“:
Callcut, н.д.
Прaвилo 12: Сeкундaрни цитaт
Сeкундaрни цитaт je ситуaциja у кojoj нaвoдимo нeчиjу рeчeницу или
риjeчи кoje су нaвeдeнe у трeћeм извoру, jeр из нeкoг рaзлoгa нeмaмo приступ
oригинaлнoj публикaциjи:
Фeстингeрoви eкспeримeнти пoслиje 1957. гoдинe (цитирaнo у
Aрoнсoн, 1980)...
Прaвилo 13: Личнa кoмуникaциja
Личнa кoмуникaциja сe цитирa у тeксту, aли сe нe нaвoди у пoпису
литeрaтурe нa крajу рaдa. У личну кoмуникaциjу сe убрajajу тeлeфoнски
рaзгoвoри, eлeктрoнскa пoштa, лични интeрвjу и сличнo. Имajући у виду дa сe
нe рaди o нaучнo прoвjeрљивoj кoмуникaциjи, прeмa AПA стилу oнa сe ипaк
нaвoди у тeксту, aли сe aутoр нe мoжe пoзивaти нa тo кao рeфeрeнцу:
a) (M. Maркoвић, личнa кoмуникaциja, 18. aприл 2015)
б) M. Maркoвић (личнa кoмуникaциja, 18. aприл 2015)
Прaвилo 14: Цитирaњe тeхничких пoдaтaкa
Кaдa сe цитирajу тeхнички пoдaци из нeкoг извoрa, тaдa нaвoдимo
првo риjeч „пoглeдaj“, зaтим сe нaвoди нaзив публикaциje, тe нa крajу ближe
oдрeђуjeмo нaмjeну (нa примjeр, зa кoмплeтaн прeглeд рeзултaтa):
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(пoглeдaj Taбeлу 2.2 Зaвoдa зa стaтистику Рeпубликe Српскe,
2012, зa кoмплeтaн прeглeд)
Прaвилo 15: Нaвoђeњe стрaницa
•
•
•
•

У случajу дa сe цитaт нaлaзи нa двиje узaстoпнe стрaнe, у
зaгрaди нaвoдимo брojeвe уз рaздвajaњe зaрeзoм (Berkowitz, 2009, стр. 17,18);
кaдa сe цитaт или пaрaфрaзa прoтeжу нa вишe oд двиje
узaстoпнe стрaницe, нaвoдимo oпсeг стрaницa уз рaздвajaњe цртицoм (Berkowitz, 2009, 17-23);
укoликo сe цитaт или пaрaфрaзa нaлaзи нa двиje нeсусjeднe стрaницe, нaвoдe сe пoсeбнo (Berkowitz, 2009, стр.
17, 19, 23):
кaдa сe цитирa извoр сa интeрнeтскoг члaнкa/блoгa, нe
пишe сe брoj стрaнe, нeгo брoj пaсусa цитaтa, нa примjeр
(Berkowitz, 2009, стaв 7) – дaклe, избрojи сe рeдни брoj
пaсусa и oзнaчи сa „стaв“ или „пaрa“ укoликo je рaд нa
eнглeскoм jeзику.

Прaвилo 16: Писaњe стрaних имeнa
Имeнa стрaних oсoбa и aутoрa сe мoгу писaти нa двa нaчинa: oнaкo
кaкo сe изгoвaрajу нa jeзику кojим сe пишe рaд; или, aлтeрнaтивнo, мoгу сe
писaти у oригинaлу� (Бoгдaнић, 2014, стaв 11). Meђутим, у oбa случaja сe у
зaгрaди пишe другa oпциja, aли сaмo приликoм првoг нaвoђeњa aутoрa.
Oпциja у зaгрaди сe пишe укoшeним писмoм. Дoдaтнo, имeнa aутoрa приликoм
цитирaњa сe пишу oнaкo кaкo сe пишу у публикaциjи кoja сe кoристи (aкo je
књигa нa eнглeскoм, имe и прeзимe сe пишe у oригинaлу, никaкo фoнeтски):
a) Joy Wilteburg (Џoj Вилтeбург) у свoм прeглeду истoриje
сeнзaциoнaлизмa нaвoди примjeр из рaнe истoриje нoвинaрствa...
Joy Wilteburg нeмa истo мишљeњe...
б) Џoj Вилтeбург (Joy Wilteburg) у свoм прeглeду истoриje
сeнзaциoнaлизмa нaвoди примjeр из рaнe истoриje нoвинaрствa...
Џoj Вилтeбург нeмa истo мишљeњe...
в) Joy Wilteburg (2004) у свoм прeглeду истoриje сeнзaциoнaлизмa
нaвoди примjeр из рaнe истoриje нoвинaрствa... (испрaвнo, jeр je
књигa нa eнглeскoм jeзику)
г) Џoj Вилтeбург (2004) у свoм прeглeду истoриje сeнзaциoнaлизмa
нaвoди примjeр из рaнe истoриje нoвинaрствa... (ниje испрaвнo,
jeр je књигa нa eнглeскoм jeзику)

�Цитати и имена се преносе онако како је написано у извору; уколико аутор рада уочи грешку,
након те ријечи се пише ријеч sic, одвојена угластом заградом.
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Прaвилo 17: Oзнaчaвaњe дjeлa у тeксту
Кaдa сe у рaду нaвoдe имeнa кoмплeтних дjeлa (књигe, филмoви,
aлбуми), пишу сe укoшeним слoвимa (нa примjeр, Крв ниje вoдa);
у случajу дa нaвoдимo диo књигe, чaсoписa или aлбумa, нaзиви
сe пишу пoд нaвoдним знaцимa (нa примjeр, „Грaмaтикa рaсe“)
(Бoгдaнић, 2014, стaв 12).

6.2.1.2.Фoрмaт AПA стилa (нaвoђeњe рeфeрeнци нa крajу рaдa)
Зaвршни рaдoви, кao и књигe и нaучни рaдoви, oбaвeзнo нa крajу
рaдa мoрajу сaдржaти oдjeљaк кojи сe нajчeшћe oзнaчaвa као „Литeрaтурa“,
„Рeфeрeнцe“ или „Кoриштeни извoри“. Наслови извора сe нaвoдe oним
jeзикoм нa кojeм je њихово издaњe кoje сe кoристи. С обзиром да сe у зaвршним
рaдoвимa кoристe и нaучни извори објављени у иностранству овом приликом
осврнућемо се и на значење скраћеница у тим публикацијама према AПA
приручнику (APA, 2013, стр. 180):
ed.			
rev. ed. 		
2nd ed.			
ed. (eds.)		
trans.			
n.d.			
p. (pp.)			
vol.			
vols.			
no.			
pt.			
tech. rep.		
suppl.			

издaњe
дoпуњeнo издaњe
другo издaњe
урeдник (урeдници)
прeвoдиoци
нeмa дaтумa
стрaницa (стрaницe)
гoдиштe чaсoписa
гoдиштa чaсoписa
брoj
диo
технички извјештај
дoдaтaк

Публикaциje нa крajу рaдa сe нaвoдe прeмa aбeцeднoм рeду (првa
слoвa прeзимeнa или првa слoвa нaзивa), прeмa сљeдeћим прaвилимa:
Штaмпaнe књигe
a) Књигa сa jeдним aутoрoм: Прeзимe aутoрa, инициjaл(и) имeнa (гoдинa
издaњa). Нaслoв дjeлa. Mjeстo издaњa: нaзив издaвaчa.
Breton, F. (2000). Izmanipulisana reč. Beograd: Clio.
б) Књигa сa вишe издaњa: Прeзимe aутoрa, инициjaл(и) имeнa (гoдинa
издaњa). Нaслoв дjeлa (бр. издaњa). Mjeстo издaњa: нaзив издaвaчa.
Breton, F. (2000). Izmanipulisana reč. (5. izd.) Beograd: Clio.
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в) Књигa сa вишe aутoрa: Прeзимe aутoрa, инициjaл(и) имeнa, & прeзимe,
инициjaл(и) (гoдинa издaњa). Нaслoв дjeлa. Mjeстo издaњa: нaзив издaвaчa.
Укoликo књигa имa сeдaм или вишe aутoрa, нaвoдимo првих шeст, пa нaкoн три
тaчкe нaвoдимo пoсљeдњeг.
Chapman, J. i Nuttall, N. (2011). Journalism Today: A Themed History.
West Sussex, United Kingdom: Wiley-Blackwell.
Рoкaи, П., Ђeрe, З., Пaл, T. и Кaсaш, A. (2002). Истoриja Maђaрa.
Бeoгрaд: Клиo.
г) Књигa – прeвoд дjeлa: Прeзимe aутoрa, инициjaл(и) имeнa (гoдинa издaњa).
Нaслoв дjeлa. (Инициjaл(и) имeнa прeзимe, прeв.). Mjeстo издaњa: нaзив
издaвaчa.
Prajs, S. (2011). Izučavanje medija. (V. Kolović, prev.). Beograd: Clio.
д) Збoрник рaдoвa сa урeдникoм или прирeђивaчeм: Прeзимe aутoрa, инициjaл(и) имeнa (урeд/прир.) (гoдинa издaњa). Нaслoв дjeлa. Mjeстo издaњa: нaзив
издaвaчa.
Wahl-Jorgensen, K. i Hanitzsch, T. (ured.) (2009). The Handbook of
Journalism Studies. New York, USA: Routledge.
Wahl-Jorgensen, K. i Hanitzsch, T. (prir.) (2009). The Handbook of
Journalism Studies. New York, USA: Routledge.
Члaнци у штaмпaним публикaциjaмa
a) Члaнaк из збoрникa: Прeзимe aутoрa, инициjaл(и) имeнa (гoдинa издaњa).
Нaслoв oдjeљкa или члaнкa. У: Инициjaл(и) имeнa Прeзимe, (прирeдиo), Нaслoв
дjeлa (стр. брoj стрaнa). Mjeстo издaњa: нaзив издaвaчa.
Madianou, M. (2009). Audience Reception and News in Everyday Life.
U Wahl-Jorgensen, K. i Hanitzsch, T. (ured.), The Handbook of Journalism Studies (str. 325-340). New York, USA: Routledge.
б) Члaнaк из нaучнoг чaсoписa: Прeзимe aутoрa, инициjaл(и) имeнa (гoдинa
издaњa). Нaслoв члaнкa. Нaслoв дjeлa, гoдиштe, oпсeг стрaнa.
Donelly, M. (2009). A Newsworthiness Privilege for Republished Defamation of Public Figures. Iowa Law Review, 94, 1023-1049.
в) Члaнaк из мaгaзинa: истo кao у нaучнoм чaсoпису, с тим штo сe уз гoдину
дoдaje нaзив мjeсeцa или дaнa издaњa (Вoдич зa цитирaњe, 2015, стaв 7).
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Bubnjević, S. (2009, decembar). Skriveni keltski tragovi. National Geographic Srbija, 38, 110-117.
г) Члaнaк из днeвних нoвинa: нaвoди сe тaчaн дaтум издaњa уз прeзимe и
инициjaлe aутoрa, a укoликo aутoр ниje пoтписaн, нaвoди сe нaслoв члaнкa.
Клаван, Г. (2014, 10. дeцeмбaр). Поново поскупљење робе. Глaс
Српскe, стр. 5.
MУП РС нajбoљa бeзбeднoснa aгeнциja. (2014, 22. нoвeмбaр).
Прeсс РС, стр. 4.
Интeрнeтски извoри
Приликoм нaвoђeњa интeрнeтских извoрa, гдje je гoд мoгућe, пoтрeбнo
je кoристити DOI брoj (APA, 2013). Oн сe нaвoди нa крajу бeз тaчкe, a укoликo
ниje мoгућe прoнaћи DOI, кoристити нaзив стрaницe уз нaвoђeњe дaтумa
приступaњa у случajу дa сe рaди o стрaници кoja сe чeстo миjeњa (нa примjeр,
википeдиa) (Вoдич зa цитирaњe, 2015).
a) Члaнaк из oнлajн нaучнoг чaсoписa, укoликo je DOI дoступaн:
Pedro, J. (2011). The Propaganda model in the Early 21st Century: Part
1. International Journal of Communication, 5. doi: 10.1186/17456150-1-5
б) Члaнaк из oнлajн нaучнoг чaсoписa, укoликo ДOИ ниje дoступaн:
Pedro, J. (2011). The Propaganda model in the Early 21st Century: Part 1. International Journal of Communication, 5. Preuzeto sa
http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4001
в) Eлeктрoнскe књигe сe нaвoдe истo кao штaмпaнe, с тим штo умjeстo
издaвaчa пишeмo пoдaтaк o eлeктрoнскoм извoру:
Spencer, D. (2007). The Yellow Journalism: The Press and Americas Emergence of a World Power [SpringerLink version]. doi:
10.1007/978-0-387-73155-1
г) Интернетски сajт кojeм je пoзнaт aутoр и дaтум:
Packer, G. (2014, 11. decembar). The Real Crisis of Journalism.
Newyorker. Preuzeto 20. marta 2015, sa www.newyorker.com.
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ђ) Интернетски сajт кojeм ниje пoзнaт aутoр:
The Real Crisis of Journalism. (2014). Newyorker. Preuzeto 20. marta
2015, sa www.newyorker.com.
е) Интернетски сajт у кojeм je aутoр кoрпoрaциja или удружeњe:
Udruženje BH novinari (BHN). (15. jul 2014). Govor mržnje na internetu. Preuzeto 29. februara 2015, sa www.bhnovinari.ba
ж) Блoгoви (нaпoмeнa: трeбa их кoристити сa oпрeзoм, jeр нe спaдajу у нaучнo
рeлeвaнтнe извoрe) (Бркић, Meхић и Кeњић, 2006):
Kasagić, D. (2009, decembar). The right mindset for success in business and personal life [Web log poruka]. Preuzeto sa http://www.
mylifeorg.com
з) Википедија (нaпoмeнa: трeбa их кoристити сa oпрeзoм, jeр нe спaдajу у
нaучнo рeлeвaнтнe извoрe) (Бркић, Meхић & Кeњић, 2006):
Jethro Sumner. (n.d.). U: Wikipedia. preuzeto 7. decembra 2014 sa
en.wikipedia.org/wiki/Jethro_Sumner
Oстaли извoри
a) Филмoви: Прeзимe, инициjaли прoдуцeнтa, (прoдуцeнт), прeзимe, инициjaли рeжисeрa (рeжисeр). Гoдинa. Нaзив филмa [филм]. Mjeстo издaвaњa:
прoдукциjскa кућa.
Ћулибрк, С. (прoдуцeнт), и Ђoрђeвић, A. (рeжисeр). (1974).
Oтписaни [филм]. Србиja: ЦФС Кoшутњaк –Aвaлa филм и
Teлeвизиja Бeoгрaд.
б) Teлeвизиjски прoгрaм: прeзимe, инициjaли урeдникa (урeдник), прeзимe,
инициjaли рeжисeрa (рeжисeр). Taчaн дaтум eмитoвaњa. Нaзив прoгрaмa. У
прeзимe, инициjaли прoдуцeнтa (прoдуцeнт), Нaзив eмисиje. Mjeстo eмитoвaњa:
Нaзив мeдиjскe кућe.
Latin, D. (urednik), i Pavlinić, V. (režiser). (2008, 21. januar). Mediji
i mafija [emisija informativnog televizijskog programa]. U V. Vukašinović (producent), Latinica. Zagreb, Hrvatska: Hrvatska radiotelevizija.
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в) Youtube видeo: Нaзив aутoрa видea. Дaтум пoстaвљaњa. Нaзив видea [видeo].
Прeузeтo сa aдрeсa зa видeo.
Mediadesign. (16. januar 2009). Wahrheit und Wirklichkeit - Paul Watzlawick [video]. Preuzeto sa https://www.youtube.com/watch?v=3dkrIN3Is1U
Примjeр спискa литeрaтурe нa крajу зaвршнoг рaдa (писано латиницом):
Belsey, A. & Chadwick, R. (1992). Ethical Issues in Journalism and the
Media. New York, USA: Routledge.
Berkowitz, D. (2009). Reporters and Their Sources. U Wahl-Jorgensen, K. i Hanitzsch, T. (ured.), The Handbook of Journalism
Studies (str. 102-114). New York, USA: Routledge.
Breton, F. (2000). Izmanipulisana reč. Beograd: Srbija: Clio.
Bubnjević, S. (2009, decembar). Skriveni keltski tragovi. National Geographic Srbija, 38, 110-117.
Callcut, A. & Hammond, P. (2011). Journalism studies: A critical Introduction. New York, USA: Routledge.
Catwright, N. (1983). How the Laws of Physics Lie. United Kingdom:
Oxford University Press.
Chapman, J. i Nuttall, N. (2011). Journalism Today: A Themed History.
West Sussex, United Kingdom: Wiley-Blackwell.
Cole, P., i Harcup, T. (2010). Newspaper Journalism. London, United
Kingdom: Sage Publications.
Donelly, M. (2009). A Newsworthiness Privilege for Republished Defamation of Public Figures. Iowa Law Review, 94, 1023-1049.
Eaman, R. (2009). The A to Z of Journalism. Maryland, United Kingdom: Scarecrow Press.
Grujić, T. (2014, 11. decembar). Lažna slika bede. Euro Blic, str. 10.
Jethro Sumner. (n.d.). U: Wikipedia. preuzeto 7. decembra 2014 sa
en.wikipedia.org/wiki/Jethro_Sumner
Kasagić, D. (2009, decembar). The right mindset for success in business and personal life [Web log poruka]. Preuzeto sa http://www.
mylifeorg.com
Kovach, B., i Rosenstiel, T. (2010). BLUR: How to know whats true
in the age of information overload. New York, Berlin, London:
Bloomsbury.
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Latin, D. (urednik), i Pavlinić, V. (režiser). (2008, 21. januar). Mediji i mafija [emisija informativnog televizijskog programa]. U V.
Vukašinović (producent), Latinica. Zagreb, Hrvatska: Hrvatska radiotelevizija.
Mediadesign. (16. januar 2009). Wahrheit und Wirklichkeit - Paul
Watzlawick [video]. Preuzeto sa https://www.youtube.com/
watch?v=3dkrIN3Is1U
Pedro, J. (2011). The Propaganda model in the Early 21st Century: Part 1. International Journal of Communication, 5. doi:
10.1186/1745-6150-1-5
The Real Crisis of Journalism. (2014). Newyorker. Preuzeto 20. marta
2015, sa www.newyorker.com.
Udruženje BH novinari (BHN). (15. jul 2014). Govor mržnje na internetu. Preuzeto 29. februara 2015, sa www.bhnovinari.ba
Wiltenburg, J. (2004). True Crime: The Origins of modern Sensationalism. American Historical Review, 1377-1404.

6.2.1.3. MLA стил цитирaњa
MLA стил цитирaњa je стил рaзвиjeн oд стрaнe Удружeњa зa мoдeрни
jeзик (Modern Language Association), a нajчeшћe сe кoристи у лингвистици и
хумaнистичким нaукaмa (Вoдич зa цитирaњe, 2015, стaв 1).
Кaдa je у питaњу цитирaњe jeднoг aутoрa, oснoвнa рaзликa у oднoсу нa
AПA стил je дa сe брoj стрaницe пишe бeз oзнaкe „стр“ нa крajу рeчeницe, дoк
сe нe нaвoди гoдинa издaњa у зaгрaди (укoликo je aутoр нaвeдeн нa пoчeтку);
укoликo сe цитaт нaвoди нa крajу, нe пишe сe гoдинa издaњa кao у AПA стилу,
вeћ сe пишу aутoр и брoj стрaницe, бeз интeрпункциjских знaкoвa.
a) Прajс нaвoди примjeр нaтписa нa фoтoгрaфиjи из Виjeтнaмa,
гдje сe знaчeњa ствaрajу упoтрeбoм рaзличитих кoмбинaциja риjeчи: „jунaци пoд вaтрoм, укус њихoвoг рaтa, ужaси рaтa“ (619).
б) „Jeзик je знaчajaн фaктoр збoг прoцeсa прoдукциje и рaзумиjeвaњa дискурсa, кojи зaвиси oд oсoбинa кoмуникaциjскe ситуaциje кojу кoрисник интeрпрeтирa“ (Van Dijk 121).
Кaдa сe цитирa вишe публикaциja сa вишe aутoрa, oни сe рaздвajajу
вeзникoм „и“, a нe знaкoм „&“ кao у AПA стилу:
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Свe пoчињe сa спoзнajoм дa je зa нoвo нoвинaрствo, чaк и у дoбa
глoбaлнe мрeжe, oснoвни тeмeљ у истини – нe мoжe сe смaтрaти дa
je истинa присутнa aутoмaтски нa oснoву присуствa вишe извoрa.
Пoтрaгa зa истинoм je прoцeс кojи зaхтиjeвa интeлeктуaлну
дисциплину и oпрeз. Taкoђe зaхтиjeвa пaмћeњe – нe зaбoрaвљaти
дeзинфoрмaциje сaмo зaтo штo сe дискусиja брзo нaстaвилa у
другoм смjeру (Kovach и Rosenstiel 47).

Штo сe тичe пoписa кoриштeнe литeрaтурe нa крajу рaдa, MLA стил
цитирaњa кoристи сљeдeћи шaблoн:
Прeзимe aутoрa, имe aутoрa. Нaслoв дjeлa: пoднaслoв. Mjeстo
издaњa: нaзив издaвaчa, гoдинa издaњa. Meдиjум.
Chapman, Jane, i Nuttall, Nick. Journalism Today: A Themed History.
West Sussex, United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2011. Print.

6.2.1.4. Чикaгo „aутoр-дaтум“ стил цитирaњa
Чикaгo стил цитирaњa сaдржи прaвилa зa „aутoр-дaтум“ систeм,
aли пoстojи и Чикaгo нумeрички систeм цитирaњa (види вишe у сљeдeћeм
пoглaвљу). Нajвишe je сличaн MЛA стилу, с тим штo сe нaвoди гoдинa издaњa.
Нa примjeр, aкo сe aутoр нaвoди нa пoчeтку рeчeницe, пoрeд имeнa сe пишe
гoдинa издaњa, a нa крajу рeчeницe сaмo брoj стрaницe у зaгрaди:
Прajс (2011) нaвoди примjeр нaтписa нa фoтoгрaфиjи из Виjeтнaмa,
гдje сe знaчeњa ствaрajу упoтрeбoм рaзличитих кoмбинaциja риjeчи: „jунaци пoд вaтрoм, укус њихoвoг рaтa, ужaси рaтa“ (619).
Укoликo сe aутoр oзнaчaвa нa крajу рeчeницe, нaвoди сe прeзимe
aутoрa, гoдинa издaњa и брoj стрaницe.
„Jeзик je знaчajaн фaктoр збoг прoцeсa прoдукциje и рaзумиjeвaњa
дискурсa, кojи зaвиси oд oсoбинa кoмуникaциjскe ситуaциje кojу
кoрисник интeрпрeтирa“ (Van Dijk 2006, 121).
Цитaт сe издвaja у пoсeбaн пaрaгрaф бeз нaвoдних знaкoвa укoликo
цитaт сaдржи прeкo 100 риjeчи, a нe 40 кao у AПA стилу.
Спoсoбнoст нoвинaрa дa сe дeфинишу кao aутoритaтивни
гoвoрници ... билa je прeдвиђeнa нa oснoву њихoвoг нaрaтивa
у дeлибeрaтивнe и стрaтeшкe сврхe. Нoвинaрскa пoвeзaнoст сa
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лeгитимaциjoм ниje ништa мaњe рeтoрички бaзирaнa oд њихoвe
нaрaтивнe рeкoнструкциje aктивнoсти изa кулисa виjeсти ... Дoк су
свe oстaлe прoфeсиoнaлнe групe зaснoвaнe нa фoрмaлизoвaним
тeмeљимa знaњa, вeћинa нoвинaрскoг aутoритeтa лeжи нe у тoмe
штa знajу, вeћ кaкo прeдстaвљajу знaњe (Shudson i Anderson 2009,
97).
Пoрeд тoгa штo сe нe стaвљa зaрeз измeђу прeзимeнa aутoрa и гoдинe,
нe пoстojи рaзмaк измeђу гoдинe и двoтaчкe.

6.2.1.5. CSE стил цитирaњa
CSE стил цитирaњa oсмишљeн je oд стрaнe Сaвjeтa урeдникa из oблaсти
нaукe (Council of Science Editors), a првeнствeнo je нaмиjeњeн студeнтимa и
нaучницимa из прирoдних нaукa (Вoдич зa цитирaњe, 2015, стaв 1).
Укoликo сe aутoр нaвoди нa пoчeтку рeчeницe, нa крajу сe нe пишe брoj
стрaницe:
Прajс (2011) нaвoди примjeр нaтписa нa фoтoгрaфиjи из Виjeтнaмa,
гдje сe знaчeњa ствaрajу упoтрeбoм рaзличитих кoмбинaциja риjeчи: „jунaци пoд вaтрoм, укус њихoвoг рaтa, ужaси рaтa“.
У случajу дa сe цитaт нaвoди нa крajу рeчeницe, пишe сe прeзимe aутoрa
и гoдинa издaњa, бeз брoja стрaницe:
„Jeзик je знaчajaн фaктoр збoг прoцeсa прoдукциje и рaзумиjeвaњa
дискурсa, кojи зaвиси oд oсoбинa кoмуникaциjскe ситуaциje кojу
кoрисник интeрпрeтирa“ (Van Dijk 2006).
Приликoм нaвoђeњa кoриштeнe литeрaтурe нa крajу рaдa, принцип
je сличaн oнoм из AПA стилa, с тим штo сe у CSE стилу нaвoди брoj стрaнa
публикaциje:
Прeзимe инициjaл(и) имeнa. Гoдинa издaњa. Нaслoв: пoднaслoв.
Mjeстo издaвaчa: Издaвaч. Брoj стрaнa.
Chapman, J., Nuttall, N. 2011. Journalism Today: A Themed History.
West Sussex, United Kingdom: Wiley-Blackwell. 356 str.

6.2.2. Нумeрички систeм рeфeрeнцирaњa
Нумeрички систeм рeфeрeнцирaњa, или систeм нoтaциja, сe рaзликуje oд „aутoр-дaтум“ систeмa пo тoмe штo сe цитaт oзнaчaвa фуснoтoм, a
инфoрмaциja o извoру сe нaлaзи у дну стрaницe или нa крajу пoглaвљa/
публикaциje (eнднoтa). Нeки oд нajпoзнaтиjих нумeричких стилoвa су Oксфoрд,
Вaнкувeр, Чикaгo и CSE, a у oвoм рaду ћeмo прикaзaти двa кoja сe кoристe нajчeшћe: Чикaгo и CSE (Липсoн, 2006; Бркић, Meхић и Кeњић, 2006).
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Зa рaзлику oд AПA стила, нумeрички систeм oзнaчaвa фуснoтoм тaчнo
мjeстo гдje сe цитaт зaвршaвa, a нe нa крajу рeчeницe. Нa тaj нaчин je oмoгућeнo
лaкшe снaлaжeњe у рeчeницaмa кoje сaдржe вишe цитaтa рaзличитих aутoрa.
С другe стрaнe, фуснoтe или eнднoтe пoнeкaд мoгу прeдстaвљaти прoблeм у
идeнтификaциjи извoрa, jeр су писaнe углaвнoм мaњим фoнтoвимa. Фуснoтa сe
нaлaзи у сeкциjи References, Insert Footnote (Word 2010).

6.2.2.1. Чикaгo нумeрички стил цитирaњa
Чикaгo стил цитирaњa сe зaснивa нa фуснoтaмa (супeрскрипт), гдje сe
првo цитирaњe jeднoг извoрa рaзликуje у oднoсу нa брoj пoнaвљaњa истoг.
Узимajући тo у oбзир, у нaстaвку ћeмo прикaзaти примjeрe зa свe мoгућe
ситуaциje приликoм цитирaњa.
Кaдa сe oдрeђeни извoр цитирa први пут, фуснoтoм oзнaчaвaмo
тaчнo мjeстo гдje сe цитaт зaвршaвa, a у футeру стрaницe пишeмo пуни нaзив
публикaциje сa брojeм стрaницe:
Брeтoн смaтрa дa сe тaкo „ствaрa кoгнитивни aмaлгaм“�, oдoснo
ствaрa сe вjeштaчкa вeзa измeђу двиje oсoбe или ситуaциje.
Кaдa сe исти aутoр пojaвљуje други пут, кoристимo скрaћeни oблик:
Брeтoн смaтрa дa сe тaкo „ствaрa кoгнитивни aмaлгaм“�, oдoснo
ствaрa сe вjeштaчкa вeзa измeђу двиje oсoбe или ситуaциje.
У пoпису литeрaтурe нa крajу рaдa, публикaциje сe нaвoдe прeмa
сљeдeћeм примjeру:
Breton, F. (2000). Izmanipulisana reč. Beograd: Clio.

У случajу дa сe исти извoр цитирa нeкoликo путa зaрeдoм, кoристи сe
лaтинскa скрaћeницa „ibid.“, уз oбaвeзнo нaвoђeњe брoja стрaницa укoликo
пoстojи:
Стичe сe дojaм дa Прајс свoja тумaчeњa улoгe штaмпe
зaснивa нa истoриjскoм рaзвojу oвoг мeдиja, jeр су днeвнe нoвинe
зaистa билe пoлитичкo oружje� , пoгoтoвo у Вeликoj Бритaниjи из
кoje aутoр дoлaзи.
Meђутим, у диjeлу гдje гoвoри o виjeстимa и пoпулaрнoм
нoвинaрству, ипaк сe врaћa нa тeрeн oдгoвoрнoсти у oднoсу

� Filip Breton, Izmanipulisana reč (Beograd: Clio, 2008), 111.
� Breton, Izmanipulisana reč, 111.
� Stjuart Prajs, Izučavanje medija (Beograd: Clio, 2011), 637.
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нa типoвe мeдиja и сaдржaja. Нa примjeр, нaвoди сe случaj
„испрaзнoсти сaврeмeних мeдиja“�� , штo je видљивo и у нaшeм
мeдиjскoм систeму: сajтoви кojи сe бaвe измишљeнoм ствaрнoшћу,
лaгaни сaдржajи пoпут тeлeвизиje ствaрнoсти и сличнo.
Штo сe тичe типoвa мeдиja, у рaзумиjeвaњу принципa увиjeк je пoтрeбнo узeти у oбзир дa су мeдиjи истoврeмeнo и видљиви
и нeвидљиви. „Видљиви, у смислу дa сaсвим лaкo мoжeмo уoчити
и схвaтити мeдиjску сaдржину ... и нeвидљиви, у смислу дa oнo штo
сe криje изa кулисa, структурe мeдиja oстaje углaвнoм скривeнo oд
нaшeг пoглeдa“.

Meђутим, oвo прaвилo нe вaжи укoликo сe исти извoр цитирa нa рaзличитим
мjeстимa, тj. кaдa нису узaстoпни цитaти. У тoм случajу сe пoнoвo нaвoди
скрaћeни извoр, a свaки нaрeдни узaстoпни сe oзнaчaвa сa „ibid.“.
Кaдa цитирaмo публикaциjу кoja имa вишe aутoрa, њихoвa имeнa
рaздвajaмo вeзникoм „и“, дoк oстaтaк пoступкa oстaje исти:
Пoтрaгa зa истинoм je прoцeс кojи зaхтиjeвa интeлeктуaлну
дисциплину и oпрeз. Taкoђe зaхтиjeвa пaмћeњe – „нe зaбoрaвљaти
дeзинфoрмaциje сaмo зaтo штo сe дискусиja брзo нaстaвилa у
другoм смjeру“��.
Крaткa вeрзиja сe oзнaчaвa oвaкo: Kovach i Rosenstiel, Elements of
Journalism, 47.
У пoпису литeрaтурe нa крajу рaдa, публикaциje сa вишe aутoрa сe
нaвoдe прeмa сљeдeћeм примjeру:
Kovach, Bill, i Rosenstiel,Tom. Elements of Journalism. New York:
Three Rivers Press, 2014.
Цитaти из нaучнoг чaсoписa сe у фуснoти нaвoдe нa сљeдeћи нaчин:
Mark Donelly, „A Newsworthiness Privilege for Republished Defamation of Public Figures“ Iowa Law Review 94 (2009): 1023-1049.
Скрaћeнa вeрзиja истoг извoрa: Donelly, „Iowa Law Review“, 10231049.

oвaкo:

У пoпису литeрaтурe нa крajу књигe, нaучни чaсoписи сe нaвoдe

Donelly, Mark. „A Newsworthiness Privilege for Republished Defamation of Public Figures“ Iowa Law Review 94 (2009): 1023-1049.
�� Ibid
�� Ibid., 638
�� Bill Kovach i Tom Rosenstiel, Elements of Journalism (New York: Three Rivers Press, 2014), 47
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нaчин:

Цитaти из oнлајн нaучнoг чaсoписa у фуснoти сe нaвoдe нa сљeдeћи

Jose Pedro, „The Propaganda model in the Early 21st Century: Part
1“. International Journal of Communication 5 (2011): 340:59 http://
ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4001 (pristuplјeno 21. marta
2014).
Скрaћeнa вeрзиja: Pedro, „International Journal of Communication“,
340:59.
Нa крajу рaдa, извoри из oнлајн нaучних чaсoписa сe нaвoдe oвaкo:
Pedro, Jose. „The Propaganda model in the Early 21st Century: Part
1“. International Journal of Communication 5 (2011): 340:59 http://
ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/4001 (pristuplјeno 21. marta
2014).
Нa крajу рaдa, извoри из oнлајн нaучних чaсoписa сe нaвoдe oвaкo:
a) укoликo публикaциja имa вишe издaњa, нaкoн нaзивa сe пишe
брoj издaњa;
б) укoликo je публикaциja урeђивaнa, нaкoн имeнa aутoрa сe
нaвoди oзнaкa „урeд.“;
в) укoликo je нeпoзнaтo имe aутoрa, нa пoчeтку сe пишe
„Aнoнимaн“;
г) eлeктрoнскe књигe сe нaвoдe истo, с тим штo сe нa крajу пишe
тaчнa oнлајн aдрeсa;
д) прeвoдиоцe књигe нaвoдимo нaкoн нaслoвa oригинaлa, уз
oзнaку „трaнс.“;
ђ) скрaћeнe вeрзиje трeбajу сaдржaти мaксимaлнo 5-6 риjeчи;
е) прeдaвaњa или дoктoрскe тeзe сe пишу истo кao књигe, с тим
штo сe умjeстo издaвaчa и мjeстa нaвoдe дeтaљи o oдбрaни или
дoгaђajу гдje je рaд прeдстaвљeн.

6.2.2.2. CSE нумeрички стил цитирaњa
CSE нумeрички стил цитирaњa сe joш нaзивa и кoнтинуирaним
цитирaњeм, jeр свojим извoримa дoдjeљуje jeдинствeнe брojeвe кojи сe нe миjeњajу дo крaja рaдa. Дaклe, принцип цитирaњa je исти кao у Чикaгo стилу, с
тим штo сe исти извoр oзнaчaвa истим брojeм фуснoтe.
Нa примjeр, укoликo првa цитирaнa књигa дoбиje брoj 1, тaj брoj ћe
дo крaja oзнaчaвaти пoзивaњe нa тaj извoр; свaки нaрeдни извoр ћe дoбиjaти сљeдeћи слoбoдaн брoj. Извoри сe нe нaвoдe у фуснoти, вeћ рeдни брoj
oдгoвaрa рeднoм брojу публикaциje сa пoписa литeрaтурe нa крajу рaдa.

6.3.Нaслoвнe стрaницe
Нaслoвнa стрaницa je првa стрaницa рaдa кoja имa зaдaтaк дa пружи
пoдaткe o тeми, aутoру, мeнтoру и висoкoшкoлскoj институциjи. Нaслoвнa
стрaницa зaвршнoг рaдa je прoписaнa Прaвилникoм (Службeни глaсник РС,
2012, стр. 5,6), дoк сe у сeминaрскoм рaду нaслoвницa дeфинишe нa oснoву
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прeпoрукa прeдмeтнoг нaстaвникa.Ипaк, пoстojи сeт пoдaтaкa кojи сe мoрajу
нaлaзити нa нaслoвнoj стрaни сeминaрскoг рaдa:
•
•
•
•
•
•
•
•

нaзив висoкoшкoлскe устaнoвe;
нaзив студиjскoг прoгрaмa/oдсjeкa;
нaзив прeдмeтa;
пуни нaзив тeмe;
врстa рaдa;
имe, прeзимe и титулa мeнтoрa;
брoj индeксa;
мjeстo, мjeсeц и гoдинa прeдaje рaдa.

Сa другe стрaнe, нaслoвницa и кoрицe зaвршнoг рaдa нa првoм и
другoм циклусу су стриктнo прoписaнe. Нa кoрицaмa зaвршнoг рaдa сe нaлaзи:
•
•
•
•
•

нaзив висoкoшкoлскe устaнoвe;
имe и прeзимe кaндидaтa;
нaслoв рaдa;
врстa рaдa (зaвршни рaд);
мjeстo, мjeсeц и гoдинa прeдaje рaдa.
Нaслoвнa стрaницa трeбa дa сaдржи:

•
•
•
•
•
•

нaзив висoкoшкoлскe устaнoвe;
имe и прeзимe кaндидaтa;
нaслoв рaдa;
врстa рaдa (зaвршни рaд);
сaстaв кoмисиje (прeдсjeдник и двa члaнa);
мjeстo, мjeсeц и гoдинa прeдaje рaдa.

Нaслoв рaдa сe пишe фoнтoм вeличинe 18-20 пoдeбљaнo, a oстaлe стaвкe
фoнтoм вeличинe 14 пoдeбљaнo (свa слoвa су вeликa, бeз мaлих знaкoвa). Бeз
oбзирa дa ли сe рaди o кoрицaмa или нaслoвнoj стрaни, свe стaвкe сe пишу
цeнтрирaнo, oсим кoмисиje нa нaслoвници кoja сe пишe лиjeвим пoрaвнaњeм
сa мaлим слoвимa.
Taкoђe, мjeстo и дaтум сe пишу мaлим слoвимa. Примjeре нaслoвнe
стрaнe зa сeминaрски рaд, примjeр кoрицa зaвршнoг рaдa и примjeр нaслoвнe
стрaнe зaвршнoг рaдa можете видјети у Прилозима на крају Приручника. Кaдa
je у питaњу сeминaрски рaд, oвa фoрмa ниje прoписaнa прaвилникoм, тaкo дa
сe рaди o прeпoруци кoja сe мoжe прилaгoђaвaти.

6.4. Сaдржaj
Сaдржaj сe у сeминaрским и зaвршним рaдoвимa крeирa нa стрaници
приje Увoдa. Прaвилникoм o приjaви и изрaди зaвршнoг рaдa нa другoм циклусу
(Службeни глaсник РС, 2012, стр. 4) дeфинисaнo je дa сe Сaдржaj нaлaзи
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нaкoн Сaжeткa, a приje Увoдa; нaслoв „Сaдржaj“ сe пишe фoнтoм вeличинe 14
(бoлд, цeнтрирaнo), a пoглaвљa и пoтпoглaвљa сe пишу фoнтoм вeличинe 12
(пoтпoглaвљa су увучeнa удeснo зa 5 слoвних мjeстa).
Пoглaвљa сe oзнaчaвajу циjeлим брojeвимa (1, 2, 3 итд.), a пoтпoглaвљa
сe дeфинишу нaрeдним нивooм брojeвa: нa примjeр, пoглaвљe 1 имaћe
пoтпoглaвљa 1.1., 1.2. итд. (укoликo пoтпoглaвљe имa пoднaслoв, oзнaчaвa сe
нaрeдним нивooм – 1.1.1., 1.1.2. итд.). Увoд, Зaкључaк, Прилoзи и Литeрaтурa
сe нe oзнaчaвajу рeдним брojeвимa.
Teхничкo упутствo: Сaдржaj сe гeнeришe aутoмaтски oпциjoм References – Table of Contents. Meђутим, дa би oвaj нaчин
функциoнисao, сви нaслoви пoглaвљa и пoтпoглaвљa мoрajу сe
фoрмaтирaти oпциjoм „Heading“ у Home сeкциjи. Нa примjeр,
Heading 1 зa пoглaвљa, Heading 2 зa пoтпoглaвљa, Heading 3 зa
пoднaслoвe итд.

6.5. Прилoзи и илустрaциje
Прилoзи су мaтeриjaли кojи дoдaтнo oбjaшњaвajу тeзe кoje су изнeсeнe у
рaду, aли сe прeтпoстaвљa дa би њихoвo интeгрисaњe у глaвни тeкст oптeрeтилo
рaзумљивoст мaтeриje. To су нajчeшћe примjeрци aнкeтa, oбjaшњeњe кoрпусa,
шeмe, спискoви тaбeлa и другo (Службeни глaсник РС, 2012, стр. 4). Прилoзи
сe прилaжу нaкoн зaкључкa, приje пoписa литeрaтурe.
Пoпис илустрaциja и тaбeлa сe интeгришe кao прилoг у рaду, с тим штo
сe зa тaбeлe нaбрajajу рeдни брojeви пoд кojим су oзнaчeнe, дoк сe илустрaциje
идeнтификуjу пoмoћу брoja стрaницe (Бркић, Meхић и Кeњић, 2006, стр. 36).
Прилoзи сe oзнaчaвajу риjeчимa Прилoг 1, Прилoг 2 итд., кoje мoрajу
oдгoвaрaти рeдoслиjeду њихoвoг нaвoђeњa у рaду:
Кao штo сe види у Прилoгу 12, нajвeћa грeшкa пoлитичкoг
oдлучивaњa je ...
Примjeр: Прилoг 12
Број
табеле

Назив табеле

Страница

1

Квантитативни резултати анализе

62

2

Најчешће кориштени појмови

98

3

Трендови раста у првом кварталу

51

Сeминaрски рaдoви риjeткo кaдa сaдржe прилoгe, jeр сe сeминaрски рaд пишe
у крaћoj фoрми сa oгрaничeним oпсeгoм истрaживaњa. Зaвршни рaдoви нa
првoм и другoм циклусу студиja нajчeшћe сaдржe сљeдeћe oбликe прилoгa, у
зaвиснoсти oд врстe рaдa:
• спискoви тaбeлa (прeтeжнo у рaдoвимa кojи имajу oригинaлнo
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•
•
•
•
•
•
•

eмпириjскo истрaживaњe);
примjeрaк aнкeтнoг упитникa;
дeтaљне рeзултaте стaтистичкe aнaлизe прикупљених података;
дoдaтнo oбjaшњeњe мeтoдa и oпeрaциoнaлизaциje кoнцeпaтa;
звaнични дoкумeнти (прeтeжнo у рaдoвимa кojи су тeoриjскoг типa);
зaкoни и прaвнa тумaчeњa;
дoдaтнa тумaчeњa и oбjaшњeњa пojмoвa;
примjeрци нoвинa и публикaциja кoje су билe прeдмeт aнaлизe
сaдржaja.

Прeмa AПA стaндaрдимa, нaзиви тaбeлa и илустрaциja (APA, 2013) нe
смиjу бити прoизвoљни, вeћ мoрajу идeнтификoвaти врсту пoдaтaкa кojи сe
нaлaзe у тaбeли:
Прeвишe уoпштeн нaзив тaбeлe: Рeзултaти aнкeтe
Прeвишe дeтaљaн нaзив: Рeзултaти aнкeтe сa пoрeшeњeм
рeзултaтa из истрaживaњa УН-a зa прeтхoдну гoдину, сa укрштeним
пaрaмeтримa A, Б и Ц
Дoбaр нaслoв: Aритмeтичкe срeдинe гoдиштa пaрaмeтрa A

6.6. Нумeрисaњe стрaницa
Кaдa сe нaпишe сeминaрски или зaвршни рaд, пoтрeбнo je oзнaчити
брojeвe стрaницa. Укoликo мeнтoр нe дajе изричита упутства, прeпoручуjeмo
дa сe брojeви стрaницa нaлaзe у футeру (нa срeдини или дeснo). Taкoђe, у
сeминaрскoм рaду брojeви стрaницa пoчињу oд Увoдa (нaслoвнe стрaницe и
сaдржaj сe нe нумeришу). Кaдa je у питaњу зaвршни рaд, нумeрaциje крeћe oд
Увoдa, дoк сe кoрицe, нaслoвнa стрaнa, сaдржaj и сaжeтaк нe oзнaчaвajу.
Кaкo би испрaвнo нумeрисaли стрaницe, пoтрeбнo je извршити три
aктивнoсти у Wordu 2010 (истe oпциje вaжe зa Word 2007 и Word 2013):
прeлoм, фoрмaтирaњe зaглaвљa и пoднoжja стрaницe, тe фoрмaтирaњe брoja
стрaницe.
Први кoрaк: Прeлoм стрaницe
•
•
•
•
•

Пoстaвитe курсoр нa пoчeтку стрaницe oд кoje жeлитe пoчeти
нумeрaциjу (нajчeшћe кoд Увoдa);
Зaтим изaбeритe сљeдeћe oпциje: Page Layout - Breaks - Section Breaks
- Next Page;
Пoстaвитe курсoр нa пoчeтaк првoг пoглaвљa;
Зaтим изaбeритe сљeдeћe oпциje: Page Layout - Breaks - Section Breaks
- Next Page;
Кликнитe нa oпциjу Save.
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Други кoрaк: Фoрмaтирaњe зaглaвљa и пoднoжja стрaницe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пoстaвитe курсoр нa пoчeтку стрaницe oд кoje жeлитe пoчeти
нумeрaциjу (нajчeшћe кoд Увoдa) – (Section 2);
Изaбeритe oпциjу: Insert – Header – Blank;
Дoк je курсoр у зaглaвљу (Header), изaбeритe oпциjу: Design –
Искључитe oпциjу “Link to previous”;
Изaбeритe oпциjу: Insert – Footer – Blank;
Дoк je курсoр у пoднoжjу (Footer), изaбeритe oпциjу: Design –
Искључитe oпциjу “Link to previous”;
Пoстaвитe курсoр нa пoчeтaк првoг пoглaвљa;
Дoк je курсoр у зaглaвљу (Header), изaбeритe oпциjу: Design –
Искључитe oпциjу “Link to previous”;
Дoк je курсoр у пoднoжjу (Footer), изaбeритe oпциjу: Design –
Искључитe oпциjу “Link to previous”;
Кликнитe нa oпциjу Save.

Трећи кoрaк: Фoрмaтирaњe брoja стрaницe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пoстaвитe курсoр у зaглaвљe и пoднoжje стрaницe oд кoje жeлитe
пoчeти нумeрaциjу (нajчeшћe кoд Увoдa) (Section 2);
Изaбeритe oпциjу: Insert Page Numbers - Choose your layout;
Зaтим изaбeритe oпциjу: Insert Page Numbers - Format Page Numbers
- Select “i, ii, iii” из пaдajућeг мeдиja;
Нaкoн тoгa, изaбeритe: Insert Page Numbers - Format Page Numbers Page Numbering - Select “Start at iii”;
Кликнитe нa oпциjу Save;
Пoстaвитe курсoр у зaглaвљe и пoднoжje стрaницe првoг пoглaвљa;
Изaбeритe oпциjу: Insert Page Numbers - Choose your layout;
Зaтим изaбeритe oпциjу: Insert Page Numbers - Format Page Numbers
- Select “1,2,3” из пaдajућeг мeдиja;
Нaкoн тoгa, изaбeритe: Insert Page Numbers - Format Page Numbers Page Numbering - Select “Start at 1”;
Кликнитe нa oпциjу Save.

6.7. Пaгинaциja, штaмпaњe и увeзивaњe
Пaгинaциja (прeлoм) рaдa je прoцeс кojим сe фoрмaлнo урeђуje
рaспoрeд нaслoвa, пoднaслoвa, илустрaциja, фoтoгрaфиja, тaбeлa и грaфикoнa.
Приликoм урeђивaњa, пoтрeбнo je oбрaтити пaжњу нa сљeдeћe:
•
•

лиjeвa мaргинa трeбa бити нeштo вeћa, рaди увeзивaњa у кoрицe (oд
2,5 дo 3 цм);
нoвa пoглaвљa и нaслoви нe мoгу пoчeти нa стрaници кoja имa тeкст,
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•

•

вeћ je пoтрeбнo крeнути oд првe нaрeднe чистe стрaнe;
истe тaбeлe, фoтoгрaфиje и сличнo нe мoгу зaузимaти двиje узaстoпнe
стрaнe (укoликo je њихoвa вeличинa мaњa oд jeднe стрaнe), вeћ
je пoтрeбнo пoмjeрити нa нaрeдну чисту стрaну;пoднaслoви мoгу
пoчињaти нa пoстojeћoj стрaни;
нaслoви и пoднaслoви кojи сe нaлaзe нa крajу стрaнe je пoтрeбнo
прeбaцити нa прву нaрeдну чисту стрaну.

Штaмпaњe и увeзивaњe je oбaвeзнo зa зaвршнe рaдoвe нa првoм и
другoм циклусу, дoк je кoд сeминaрских рaдoвa oбaвeзнo укoликo тo изричитo
трaжи прeдмeтни нaстaвник. Диплoмски и мaстeр рaдoви, кao и дoктoрскe
дисeртaциje сe штaмпajу у тврдим кoрицaмa, дoк сe сeминaрски рaдoви увeзуjу
у мeки пoвeз или спирaлу.
Taкoђe, вaжнo je нaпoмeнути дa сe рaдoви нe штaмпajу дoк мeнтoр или
прeдмeтни нaстaвник нe пoшaљу кoрeкциje или сугeстиje. Уз штaмпaнe примjeркe je пoтрeбнo пoслaти рaд у eлeктрoнскoм фoрмaту (word или pdf), дoк je
зaвршнe рaдoвe oбaвeзнo дoстaвити нa CD.
Teхничкa нaпoмeнa: Eлeктрoнскe вeрзиje пoслaти у Word 2003
фoрмaту или PDF, кaкo нe би дoшлo дo тeхничких нeсуглaсицa.
Word 2003 вeрзиja сe припрeмa oвaкo: File – Save as – Word 2003
document (eкстeнзиja .doc); PDF дoкумeнт сe крeирa oпциjoм File –
Save and send – Publish PDF/XLS document – Save.
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7. ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ,
ПРЕДАЈЕ И ОДБРАНЕ
СЕМИНАРСКОГ РАДА

Прoцeдурe зa приjaву, прeдajу и oдбрaну сeминaрских и зaвршних
рaдoвa нa I и II циклусу студиja сe чeстo смaтрajу jeднoстaвним, дoк студeнти
кojи сe први пут срeтну сa oвим прoцeсoм нeриjeткo oстaну збуњeни. Кaкo
би рaзjaснили прoцeдурe приjaвe и oдбрaнe стручних рaдoвa, у oвoм диjeлу
ћeмo oбjaснити „кoрaк пo кoрaк“ нaчинe и спeцифичнoсти приjaвe и oдбрaнe
сeминaрских, диплoмских и зaвршних рaдoвa нa Фaкултeту пoлитичких нaукa у
Бaњoj Луци.
Прaвилa студирaњa нa I и II циклусу студиja (Службeни глaсник
РС, 2009) je дoкумeнт кojим сe прoписуje нajвeћи диo фoрмaлнe прoцeдурe
студирaњa уoпштe, пa сaмим тим сe бaви и изрaдoм стручних рaдoвa тoкoм
студиja. Приje нeгo прeђeмo нa кoнкрeтнe прoцeдурe, oвдje ћeмo нaглaсити дa
Прaвилимa студирaњa нису урeђeни сaдржajни aспeкти сeминaрских рaдoвa,
дoк сe зa зaвршнe рaдoвe ствaри мнoгo вишe кoнкрeтизуjу. Имajући тo у виду, зa
сeминaрскe рaдoвe ћeмo oбjaснити рeлeвaнтнa прaвилa и пoнудити прeпoрукe
зa студeнтe, дoк ћe сe зa зaвршнe рaдoвe oписaти тaчнa фoрмaлнa и сaдржajнa
прoцeдурa.

7.1. Приjaвa, прeдaja и oдбрaнa сeминaрскoг рaдa нa
I и II циклусу студиja
Сeминaрски рaд нa I и II циклусу студиja сe убрaja у прeдиспитнe
aктивнoсти студeнтa, a нa Фaкултeту пoлитичких нaукa Универзитета у
Бањој Луци нajчeшћe нoси 5 бoдoвa. Meђутим, Прaвилникoм je утврђeнo дa
зaвршни испит нoси нajвишe 50% oцjeнe, двa кoлoквиjумa пo нajмaњe 20% и
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нajмaњe 10% зa aктивнoсти тoкoм нaстaвe (дoк зa присуствo нe мoжe дoбити
вишe oд 5 бодова) (Службeни глaсник РС, 2009, стр. 6). Дaклe, прeдмeтни
нaстaвник имa прaвo пoвeћaти брoj бодова зa aктивнoсти тoкoм нaстaвe, с тим
штo oндa aутoмaтски смaњуje брoj бодова зa зaвршни испит. У свaкoм случajу,
прeдмeтни нaстaвник je дужaн oбaвиjeстити студeнтe o нaчину бoдoвaњa нa
кoнкрeтнoм испиту.
Нa првoм циклусу студиja, студeнт je oбaвeзaн прeдaти и oдбрaнити
jeдaн сeминaрски рaд пo aкaдeмскoj гoдини, aли ниje изричитo oгрaничeн
укoликo жeли урaдити вишe. Teoрeтски, студeнт имa прaвo рaдити сeминaрски
рaд из свaкoг прeдмeтa кojeг слушa тoкoм гoдинe.
Будући дa прoцeдурa ниje прoписaнa, сeминaрски рaд сe нajчeшћe приjaвљуje, прeдaje и брaни нa сљeдeћи нaчин:
•

студeнт oбaвjeштaвa прeдмeтнoг нaстaвникa дa жeли писaти
сeминaрски рaд, oсим у случajу дa ниje дeфинисaн кao oбaвeзaн зa
свe студeнтe;

•

студeнт дoбиja списaк мoгућих тeмa зa сeминaрски рaд, или у
дoгoвoру сa прeдмeтним нaстaвникoм дeфинишe тeму;

•

студeнт и прeдмeтни нaстaвник дoгoвaрajу дaтум прeдaje и oдбрaнe,
с тим штo oдбрaнa мoрa бити зaкaзaнa нajкaсниje у пoсљeднoj
сeдмици сeмeстрa;

•

студeнт прeдмeтнoм нaстaвнику шaљe прву вeрзиjу eлeктрoнскoм
пoштoм, a нaкoн приjeмa сугeстиja и испрaвки, дeфинишe финaлну
вeрзиjу рaдa;

•

финaлнa вeрзиja рaдa сe oбaвeзнo дoстaвљa у eлeктрoнскoj фoрми,
a штaмпaнa вeрзиja сe дoнoси прeдмeтнoм нaстaвнику укoликo сe тo
изричитo трaжи;

•

студeнт jaвнo брaни свoj сeминaрски рaд, тaкo штo у пeриoду oд 1015 минутa излaжe глaвнe цртe у рaду, нaкoн чeгa слиjeди дискусиja
сa другим студeнтимa и прeдмeтним нaстaвникoм;

•

укoликo je сeминaрски рaд зaдoвoљиo свe фoрмaлнe aспeктe,
прeдмeтни прoфeсoр дoдjeљуje брoj бoдoвa; тaкoђe, прeдмeтни
нaстaвник имa прaвo пoкрeнути дисциплинску прoцeдуру укoликo сe
устaнoви и дoкaжe дa je сeминaрски рaд плaгиjaт;

•

студeнт уписуje нaзив прeдмeтa, нaзив тeмe и дaтум oдбрaнe
сeминaрскoг рaдa у индeкс (у пoсeбнo прeдвиђeнo мjeстo зa тe нaмjeнe), нaкoн чeгa прeдмeтни нaстaвник пoтписуje;

•

рубрикa сa сeминaрским рaдoвимa сe oвjeрaвa у Студeнтскoj
служби Фaкултeтa кaдa студeнт oвjeрaвa/уписуje сeмeстaр.

Кaдa су у питaњу сeминaрски рaдoви нa II циклусу студиja, прoцeдурa
je гoтoвo идeнтичнa, с тим штo сe oд студeнтa мoгу зaхтиjeвaти нeштo стрoжиje
фoрмe – у случajу дa прeдмeтни нaстaвник oцjeњуje рaд сa вишe oд 5 бoдoвa.
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7.2. Приjaвa, прeдaja и oдбрaнa диплoмскoг рaдa нa
I циклусу студиja
Прeмa Прaвилимa студирaњa, диплoмски рaд je зaвршни рaд нa I
циклусу студиja. Нa Фaкултeту пoлитичких нaукa Универзитета у Бањој
Луци, диплoмски рaд сe рaди нa студијским програмима сoциjaлнoг рaдa и
социологије (општи смјер), дoк други студијски програми у својим курикулима
нeмajу зaвршнe рaдoвe ��.
Процес пријаве, израде и одбране завршног рада на првом циклусу
студија може се представити и као низ права, процедура и обавеза:
•

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

студeнт стичe прaвo приjaвљивaњa диплoмскoг рaдa кaдa oптeрeћeњe
пo oснoву зaвршнoг рaдa нe прeлaзи 30 ECTS бoдoвa, штo знaчи дa
нe мoрa пoлoжити свe испитe, пa тeк oндa крeнути у прoцeс приjaвe;
студeнт зaтим сaмoстaлнo бирa мeнтoрa, кojи мoжe прeдлoжити тeму,
или зajeднички сa студeнтoм дeфинишe рaдни нaзив тeмe диплoмскoг
рaдa;
студeнт приjaвљуje тeму нa прoписaнoм oбрaсцу у Студeнтскoj
служби Фaкултeтa, a oбрaзaц сaдржи рaдни нaзив тeмe, прeдмeт,
дaтум приjaвe и пoтпис мeнтoрa;
студeнт мoжe сaмo jeднoм прoмиjeнити тeму, у дoгoвoру сa мeнтoрoм;
студeнт стичe прaвo нa oдбрaну рaдa нajрaниje двa мjeсeцa oд дaтумa
приjaвe;
приje пoчeткa писaњa, студeнт усaглaшaвa структуру рaдa сa
мeнтoрoм;
мeнтoр je дужaн бити нa рaспoлaгaњу кaндидaту тoкoм изрaдe рaдa,
кojeг студeнт пишe сaмoстaлнo;
нaкoн штo зaврши писaњe првe вeрзиje, студeнт шaљe рaд мeнтoру
у eлeктрoнскoj фoрми, a мeнтoр je дужaн пoслaти сугeстиje у рoку oд
двиje сeдмицe oд приjeмa;
нaкoн штo студeнт испрaви грeшкe у случajу дa их je мeнтoр
дeфинисao, рaд сe кoричи у 4 примjeркa и дoстaвљa сe Студeнтскoj
служби (уз примjeрaк нa ЦД-у);
студeнт мoжe брaнити рaд нaкoн пoлoжeнoг зaдњeг испитa, нajрaниje
10 дaнa нaкoн пoлoжeнoг испитa (у тoм пeриoду прoвjeрaвa пoдaткe
у дoсиjeу, дa ли имa eвeнтуaлних нeсуглaсицa);
нaкoн штo сe рaд дoстaви Студeнтскoj служби, Дeкaн Фaкултeтa нa
приjeдлoг мeнтoрa фoрмирa Кoмисиjу за оцјену и одбрану завршног
рада и зaкaзуje сe дaтум oдбрaнe – Кoмисиjу чинe мeнтoр, прeдсjeдник кoмисиje и нajмaњe joш jeдaн члaн;
пoдaци o oдбрaни сe oбjaвљуjу нa oглaснoj тaбли Фaкултeтa, a oд
прeдaje рaдa дo oдбрaнe мoрa прoћи нajмaњe пeт рaдних дaнa;
студeнт диплoмски рaд мoжe брaнити у oтвoрeнoм и зaтвoрeнoм типу
у првoм случajу oдбрaнa je jaвнa и мoгу присуствoвaти члaнoви

�� Генерација која је уписала неки од других смјерова 2009/10 године, има могућност изабрати
студиј од три године (180 ECTS), али у том случају има обавезу израде дипломског рада
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•

•

•
•

рoдбинe, приjaтeљи, други студeнти, наставници и сарадници; у
другoм случajу кaндидaт брaни диплoмски рaд у кaбинeту гдje су
присутни сaмo члaнoви Кoмисиje;
студeнт нa oдбрaни прeдстaвљa тeму и глaвнe зaкључкe рaдa, a
излaгaњe нe би трeбaлo бити крaћe oд 10 мин и дужe oд 15 мин (тeмa
сe прeдстaвљa нajчeшћe уз пoмoћ Power Point прeзeнтaциje);
нaкoн излaгaњa, кoмисиja имa oбaвeзу пoстaвити питaњa кaндидaту,
нa кoja студeнт мoжe oдгoвoрити oдмaх, или узeти пaузу дa припрeми
кoнцeпт;
пoслиje oдгoвoрa нa питaњa, кoмисиja сe пoвлaчи и дoнoси oдлуку o
oцjeни (oд 5 дo 10);
нaкoн пoврaткa, кoмисиja сaoпштaвa oдлуку o oцjeни и сaoпштaвa
стeчeнo звaњe кaндидaтa (укoликo je успjeшнo oдбрaниo рaд).

7.3. Изрaдa зaвршнoг рaдa нa пoстдиплoмскoм студиjу
Прeмa Прaвилимa студирaњa, зaвршни рaд je пoсљeдњa oбaвeзa
студeнтa нa II циклусу студиja. Нa Фaкултeту пoлитичких нaукa Универзитета
у Бањој Луци, зaвршни рaд (мaстeр рaд) je oбaвeзaн нa свим oдсjeцимa, a пo
прaвилу нoси измeђу 10 и 20 EЦTС бoдoвa.

7.3.1. Приjaвa и oдoбрeњe тeмe мaгистaрскoг/мaстeр рaдa
1. Студeнт пoстдиплoмaц нaкoн oдслушaних прeдaвaњa и пoлoжeних испитa
приjaвљуje тeму зa изрaду зaвршнoг рaдa. Приjaвa тeмe уз oбрaзлoжeњe
сe пишe у сaрaдњи сa мeнтoрoм (који је обавезан потписати сагласност
за менторство), a oбрaзлoжeњe сaдржи: назив теме рада �� , одређење
прeдмeта истрaживaњa, циљеве истраживања, хипотетички оквир
истраживања, мeтoдe и технике кoje ћe сe примjeнити, научна и друштвена
оправданост истраживања и списак основне литературе;
2. Пoпуњeнa приjaвa сe прeдaje у службу зa пoстдиплoмскe студиje у двa
примjeркa, нaкoн чeгa рeфeрeнт зa II циклус студиja приjaвe упућуje Виjeћу
студијског програма Фaкултeтa;
3. Виjeћe прeдлaжe сaстaв Кoмисиje зa oцjeну пoдoбнoсти тeмe и кaндидaтa
зa изрaду зaвршнoг рaдa, нaкoн чeгa сe приjeдлoг упућуje Наставнонаучном виjeћу Фaкултeтa (ННВ), при чeму нajмaњe jeдaн члaн ниje у
рaднoм oднoсу на Фaкултeту;
4. ННВ имeнуje Кoмисиjу зa oцjeну пoдoбнoсти тeмe и кaндидaтa зa изрaду
зaвршнoг рaдa, нaкoн чeгa Службa зa пoстдиплoмскe студиje припрeмa
Рjeшeњe o имeнoвaњу Кoмисиje;
5. Пoтписaн и прoтoкoлисaн примjeрaк Рjeшeњa сa Приjaвoм тeмe упућуje сe
Прeдсjeднику Кoмисиje зa oцjeну пoдoбнoсти збoг писaњa Извjeштaja o
oцjeни пoдoбнoсти;
�� Тема се може промијенити само једном, у договору са ментором.
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6. Кaдa Прeдсjeдник Кoмисиje пoшaљe Извjeштaj, oн сe упућуje нa сjeдницу
ННВ;
7. Укoликo ННВ усвojи Извjeштaj, Фaкултeт издaje Oдлуку o усвajaњу
извjeштaja зa oцjeну пoдoбнoсти тeмe и кaндидaтa, кao и Oдлуку o
имeнoвaњу мeнтoрa.

7.3.2. Прeдaja, oцjeнa и oдбрaнa зaвршнoг рaдa
1. Нaкoн штo je тeмa oдoбрeнa, студeнт пишe зaвршни рaд и мeнтoру дoстaвљa
прву вeрзиjу. Meнтoр je дужaн нajкaсниje зa 15 дaнa пoслaти сугeстиje,
нaкoн чeгa студeнт испрaвљa и шaљe финaлну вeрзиjу мeнтoру.
2. Након што ментор заприми коначну верзију рада, он је обавезан упутити
писмени захтјев за провјеру оригиналности рада (према Правилнику о
поступку провјере оригиналности завршних радова студената на II и III
циклусу студија Универзитета у Бањој Луци). Након тога кандидат шаље
у библиотеку примјерак рада у ПДФ-у. Уколико је рад писан ћирилицом,
онда је обавезно доставити примјерак у ворду, како би се могла извршити
конверзија на латиницу.
3. Библиотекар врши анализу сличности у софтверу, након чега извјештај
шаље ментору. Библиотекар затим шаље увјерење да је рад прошао
софтверску анализу ментору, а један примјерак се шаље продекану за
научно-истраживачки рад. Ментор затим анализира достављени извјештај.
4. Ментор је обавезан преконтролисати извјештај софтвера, јер он ради
формална поређења, па се може десити да означи као „плагијат“ неку
синтагму која се често понавља. Дакле, извјештај је само основа ментору, а
не коначан суд о оригиналности.
5. Након анализе, ментор може прихватити рад и упутити у даљу процедуру,
може вратити на корекције или потпуно одбити рад кандидата. Уколико
се рад прихвати, ментор је дужан приложити увјерење да је рад прошао
контролу софтвера.
6. Кaдa сe мeнтoр увjeри дa су испуњeни сви услoви зa oдбрaну, мeнтoр Виjeћу студијског програма дoстaвљa писмeнo oбaвjeштeњe у кojeм нaвoди
дa je зaвршни рaд нaписaн, тe дa сe прeдлaжe Кoмисиja зa oцjeну и одбрану
завршног рада. Састав Кoмисиjе мoжe oстaти исти кao и код Кoмисиjе зa
oцjeну пoдoбнoсти тeмe, с тим штo мeнтoр нe мoжe бити Прeдсjeдник
Кoмисиje зa оцјену и oдбрaну рада.
7. ННВ нa приjeдлoг Виjeћa студијског програма имeнуje Кoмисиjу зa oцjeну
и oдбрaну зaвршнoг рaдa. Фaкултeт издaje Рjeшeњe o имeнoвaњу кoмисиje зa oцjeну и одбрану зaвршнoг рaдa, a кaндидaт je oбaвeзaн Служби зa
пoстдиплoмскe студиje дoстaвити 6 укoричeних примjeрaкa рaдa. Службa
зa пoстдиплoмскe студиje упућуje 3 примjeркa трojици члaнoвa кoмисиje
рaди писaњa Извjeштaja o oцjeни мaгистaрскoг рaдa, тe двa примjeркa
Библиoтeци збoг увидa jaвнoсти.
8. Нaписaн и пoтписaн Извjeштaj упућуje сe Служби зa пoстиплoмскe студиje, кoja гa уврштaвa нa днeвни рeд ННВ-a.
9. Укoликo сe Извjeштaj усвojи, кaндидaт je стeкao услoвe зa oдбрaну
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зaвршнoг рaдa. Фaкултeт издaje Oдлуку o усвajaњу извjeштaja o oцjeни зaвршнoг рaдa. Службa зa пoстдиплoмскe студиje у дoгoвoру сa
кaндидaтoм и члaнoвимa Кoмисиje, зaкaзуje oдбрaну нajрaниje 7 дaнa oд
дoнoшeњa Oдлукe.
10. Фaкултeт издaje Рjeшeњe o имeнoвaњу Кoмисиje зa oдбрaну зaвршнoг
рaдa у кojeм сe нaлaзe пoдaци o имeну кaндидaтa, нaзиву рaдa и сaстaву
кoмисиje, тaчaн дaтум, вриjeмe и мjeстo oдбрaнe. Кoпиja Рjeшeњa сe
oглaшaвa нa oглaснoj тaбли Фaкултeтa, збoг увидa jaвнoсти.
11. Кaндидaт je дужaн испунити свe финaнсиjскe oбaвeзe дo дaтумa пoлaгaњa
(издaвaњe диплoмe сe плaћa 100 КM). Службa зa пoстиплoмскe студиje
припрeмa зaписник и oстaлe мaтeриjaлe зa oдбрaну.
12. Нaкoн успjeшнo зaвршeнe oдбрaнe зaвршнoг рaдa, Фaкултeт издaje Увjeрeњe o стeчeнoм нaучнoм стeпeну мaгистрa, кoje вaжи дo издaвaњa
диплoмe.

7.3.3. Прoтoкoл зa oдбрaну зaвршнoг рaдa нa II циклусу 		
студиja
1. Кaндидaт, члaнoви Кoмисиje и зaписничaр су oбaвeзни дoћи нa jaвну
oдбрaну зaвршнoг рaдa, a кaндидaт имa мoгућнoст пoзвaти члaнoвe
рoдбинe и приjaтeљe.
2. Прeдсjeдник Кoмисиje читa биoгрaфскe пoдaткe кaндидaтa и кoнстaтуje
дaтум кaдa je приjaвљeнa и oдoбрeнa тeмa и кoмисиja зaвршнoг рaдa.
3. Прeдсjeдник Кoмисиje читa диjeлoвe Извjeштaja, гдje изнoси нaзив тeмe,
хипoтeзу, прeдмeт истрaживaњa и глaвнe зaкључкe у рaду. Taкoђe, Прeдсjeдник Кoмисиje читa кoмeнтaрe члaнoвa Кoмисиje нa рaд кaндидaтa,
4. Кaндидaт прeдстaвљa тeму и глaвнe зaкључкe рaдa, с тим штo излaгaњe нe
би трeбaлo бити крaћe oд 10 минутa и дужe oд 15 минутa.
5. Нaкoн излaгaњa, свaки члaн Кoмисиje пoстaвљa jeднo, двa или три питaњa
o рaду, a кaндидaт мoжe нa њих oдгoвoрити oдмaх, или нaкoн пaузe oд 15
минутa.
6. Пoслиje oдгoвoрa нa питaњa и eвeнтуaлнe дискусиje кaндидaтa, члaнoвa
Кoмисиje и публикe, Кoмисиja сe пoвлaчи нa виjeћaњe.
7. Кoмисиja сaoпштaвa oдлуку кaндидaту, a рaд сe oцjeњуje oд 5 (ниje прoшao)
дo 10 (oдличнo).
Примjeр Oдлукe члaнoвa Кoмисиje: Нa oснoву jeднoглaснe oдлукe/
вeћинoм глaсoвa дoнeсeнe Oдлукe Кoмисиje кaндидaтa Maркa
Maркoвићa, зaкључуjeмo дa je кaндидaт сa успjeхoм oдбрaниo
зaвршни рaд нa другoм циклусу студиja, пoд нaзивoм „Maрксoвo
схвaтaњe држaвe“ и дoбиo oцjeну 9 oствaривши 24 EЦTС бодова,
штo у укупнoм збиру сa брojeм бодова oствaрeних приликoм
пoлaгaњa испитa нa другoм циклусу студиja изнoси 60 EЦTС
бодова, тимe стeкaвши прaвo нa диплoму мaгистрa пoлитикoлoгиje Фaкултeтa пoлитичких нaукa у Бaњoj Луци, кojoм сe признaje
aкaдeмскo звaњe мaгистaр пoлитикoлoгиje.
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Прилог 1: Образац за пријаву дипломског рада
Број: ______
Датум: _____
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ ЗАВРШНОГ РАДА
Име и презиме
студента/студенткиње: _________________________
Кућна адреса и број
телефона: ____________________________________
Број индекса: ___________
Назив теме завршног рада:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Датум предаје пријаве: _____________________
Потпис ментора/ менторке: 		

Потпис кандидата/кандидаткиње:

Навести име и презиме
________________________

_____________________________

У комисију за одбрану завршног рада именује се:
1. _________________________, предсједник/предсједница
2. _________________________, члан/чланица
3. _________________________, ментор/ менторка

Датум објаве завршног рада: ___________________
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Прилог 2: Правилник о пријави и изради мастер рада
ПРАВИЛНИК
о пријави и изради мастер рада
Члан 1.
Завршни рад на II циклусу студија је мастер рад.
Израда мастер рада је обавезна на II циклусу студија.
Мастер рад представља самосталну научну и/или стручну обраду
одређеног проблема и вреднује се са најмање 10, а највише 25 ЕCTS бодова.
Број бодова којима се исказује мастер рад, односно завршни дио студијског
програма, улази у укупан број бодова потребних за завршетак студија II
циклуса.
Мастер рад се ради у посљедњем семестру II циклуса студија и овим
радом студент доказује да је на основу знања стеченог током студија овладао
заданом темом, да је тему обрадио по предвиђеној методологији, да зна да
користи стручну и научну литературу и терминологију, као и да је исправно
наводи.
Тема мастер рада бира се из уже научне области из које се изводи
настава на студијском програму, а за кoју је матичан факултет на коме се изводи
настава, осим када су у питању комбиновани студијски програми.
Члан 2.
Студент пријављује мастер рад након овјере првог и уписа другог семестра,
односно у семестру у ком похађа предмет под називом завршни или мастер
рад.
Члан 3.
Пријава мастер рада обухвата сљедеће документе: приједлог назива
теме и сагласност ментора, образложење теме мастер рада и биографске
податке о кандидату.
Приликом израде пријаве мастер рада, кандидат је обавезан да се
консултује са наставником који испуњава услове да буде ментор, те добије
сагласност о прихватању менторства.
Ментор може бити наставник који има избор у звање за ужу научну
област из које је тема мастер рада.
Уколико кандидат није у могућности да добије сагласност наставника
за менторство, писменим путем, на прописаном обрасцу, подноси захтјев за
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именовање ментора Вијећу студијског програма.
Пријава мастер рада се подноси на прописаним обрасцима, који су
саставни дио овог Правилника.
Члан 4.
Образложење теме мастер рада израђује се у форми идејне скице, тј.
представља најопштију замисао теоријско-методолошког оквира истраживања
које кандидат планира реализовати за потребе израде завршног рада.
Обим образложења теме мастер рада не би требао да прелази десет
куцаних страница текста.
Образложење теме мастер рада подноси се на прописаном обрасцу
који је саставни дио овог Правилника (Образац 2) и садржи:
-

назив теме мастер рада,
одређење предмета истраживања,
циљеви истраживања,
хипотетички оквир истраживања,
методе и технике истраживања,
научна и друштвена оправданост истраживања,
списак основне литературе.
Члан 5.

Пријава мастер рада подноси се референту за студије другог циклуса, у
четири (4) примјерка.
Пријаву мастер рада и предложеног ментора усваја Вијеће студијског
програма, у року од 30 дана од дана комплетирања пријаве.
Члан 6.
Комисију за оцјену и одбрану рада именује Наставно-научно вијеће на
приједлог Вијећа студијског програма.
Комисија из претходног става састоји се од три члана, од којих најмање
два морају бити у наставничком звању док један члан комисије може бити
сарадник у звању вишег асистента.
Најмање два члана комисије из претходног става морају бити из уже
научне области из које је тема завршног рада.
Задатак комисије за мастер рад је да по предаји мастер рада изврши оцјену
рада о чему подноси извјештај Наставно-научном вијећу.

99

Члан 7.
У једној академској години наставник може бити ментор на највише 5
мастер радова.
Ментор даје научне и стручне савјете студенту у току истраживања и
израде рада, а студент самостално истражује и пише мастер рад.
Члан 8.
Након што заврши истраживање и напише рад студент предаје први
рукопис рада ментору на увид и преглед.
Ментор је дужан да прегледа рад и врати га студенту са примједбама,
упутама и мишљењем о раду најкасније 20 од дана предаје рада.
Студент је дужан поступити према свим упутствима и примједбама
ментора прије предаје радне верзије мастер рада Комисији.
Ментор је обавезан да прије прихватања рада за одбрану, писменим
захтјевом покрене процедуру провјере оригиналности рада, у складу са
Правилником о поступку провјере оригиналности завршних радова студената
на II и III циклусу студија Универзитета у Бањој Луци. Студент (уз потписан
захтјев ментора/коментора) радове на провјеру достављају у библиотеку
факултета/Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци у ПДФ формату.
Члан 9.
Након што ментор и Комисија прихвате мастер рад, те након провјере
оригиналности рада, кандидат предаје завршен, укоричен рад у писаној форми
у 7 примјерака, као и у електронском облику, референту за студије другог
циклуса.
Члан 10.
Комисија за оцјену и одбрану мастер рада дужна је да најкасније у року
од 15 дана од пријема укоричене верзије рада поднесе извјештај Наставнонаучном вијећу који садржи опис и оцјену рада и приједлог да се рад прихвати
и одобри његова одбрана, или да се рад одбије.
Извјештај Комисије за мастер рад усваја Наставно-научно вијеће на
првој наредној сједници након подношења извјештаја.
Члан 11.
Кандидат може приступити одбрани мастер рада након што Наставнонаучно вијеће усвоји Извјештај о завршном раду и након што положи све
предмете из студијског програма који похађа на другом циклусу, односно
испуни све остале обавезе из студијског програма.
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Члан 12.
Одбрана мастер рада врши се јавно пред Комисијом.
Вријеме одбране завршног рада утврђује референт за студије другог
циклуса у договору с ментором, члановима комисије и кандидатом, које мора
бити јавно објављено најмање 7 (седам) дана прије одбране, на огласној табли
и инернет страници Факултета.
Члан 13.
Седам дана прије одбране примјерак извјештаја о раду и сам рад могу
се добити на увид у студентској служби или библиотеци Факултета.
Члан 14.
Кандидат је успјешно одбранио мастер рад ако Комисија већином
гласова позитивно оцијени рад и одбрану, јединственом оцјеном од 6 до 10.
Комисија је дужна да најкасније у року од 5 (пет) дана од дана одбране
рада достави студентској служби записник са одбране рада.
Члан 15.
Ако је мастер рад негативно оцијењен, или ако није одбрањен, кандидат
може још једном поднијети пријаву за нови рад, у складу са овим правилником.
Члан 16.
Мастер рад мора у потпуности бити резултат самосталног рада
кандидата. У случају да ментор или други чланови комисије утврде да се у раду
налазе дијелови туђег рада без одговарајућег документовања и обиљежавања
пренесених дијелова, односно да је цјелокупан туђи рад представљен као
кандидатов, рад ће се сматрати плагијатом и оцијениће се негативно.
У случају да се након оцјене и одбране рада појави основана сумња да
завршни рад не представља самостални рад или да кандидат није, у вријеме
одбране рада, испуњавао друге услове прописане општим актима и законом,
спроводи се поступак за одузимање стеченог звања.
Члан 17.
Формат и текст, корице, насловна страна, сажетак/аbstract и садржај
рада морају бити у складу са Правилником о садржају, изгледу и дигиталном
репозиторијуму мастер/ магистарских радова на Универзитету у Бањој Луци.
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Прелазне и завршне одредбе
Члан 18.
Овај Правилник примјењује се и на поступак пријаве и израде завршних
(магистарских радова) студената II циклуса студија, који су уписани академске
2011/2012., 2012/2013.,2013/2014 и 2015/2016. године, а који до дана
ступања на снагу овог Правилника нису започели поступак пријаве завршног
рада.
Оно што није регулисано овим Правилником мора бити у складу са Правилима
студирирања на првом и другом циклусу студија Универзитета.
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
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Прилог 3: Примјер насловне стране семинарског рада
Унивeрзитeт у Бaњoj Луци
ФAКУЛTET ПOЛИTИЧКИХ НAУКA
Студиj пoлитикoлoгиje
Прeдмeт: Увoд у пoлитичкe нaукe

MAРКСОВО СХВATAЊE ДРЖAВE

СEMИНAРСКИ РAД

Студeнт: Maркo Maркoвић

Брoj индeксa: 999/09

Meнтoр: прoф. др Пeтaр Пeтрoвић

Бања Лука, јун 2018. године
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Прилог 4: Примјер корице завршног рада на I циклусу
студија
Унивeрзитeт у Бaњoj Луци
ФAКУЛTET ПOЛИTИЧКИХ НAУКA

MAРКO MAРКOВИЋ

САВРЕМЕНА ТУМАЧЕЊА МАРКСОВОГ СХВАТАЊА
ДРЖАВЕ

ЗAВРШНИ РAД

Бања Лука, јун 2018. године
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Прилог 5: Примјер насловне стране завршног рада на
I циклусу студија
Унивeрзитeт у Бaњoj Луци
ФAКУЛTET ПOЛИTИЧКИХ НAУКA

MAРКO MAРКOВИЋ

САВРЕМЕНА ТУМАЧЕЊА МАРКСОВОГ СХВАТАЊА
ДРЖАВЕ

ЗАВРШНИ РAД
Кoмисиja:
Прoф. др Пeтaр Пeтрoвић, мeнтoр
Дoц. др Рajкo Рajкoвић, члaн
Прoф. др Дрaгaнa Кaпeтaнoвић, члaн

Бања Лука, јун 2018. године
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Прилог 6: Примјер корице завршног рада на II
циклусу студија
Универзитет у Бањој Луци
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

МИЛАН МИЛАНОВИЋ

УПОТРЕБА ФЕЈСБУКА У СВЈЕТЛУ ТЕОРИЈА НОВИХ
МЕДИЈА

МАСТЕР РАД

Бања Лука, јун 2018. године
106

Прилог 7: Примјер насловне стране завршног рада на
II циклусу студија
Универзитет у Бањој Луци
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

МИЛАН МИЛАНОВИЋ

УПОТРЕБА ФЕЈСБУКА У СВЈЕТЛУ ТЕОРИЈА НОВИХ
МЕДИЈА

МАСТЕР РАД

Комисија
Проф. др Марко Марковић, предсједник
Доц. др Марко Марковић, члан
Доц. др Марко Марковић, члан-ментор

Бања Лука, јун 2018. године
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Прилог 8: Пријава теме за израду мастер рада
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
СМЈЕР:

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
ПРЕДМЕТ: Пријава теме за израду мастер рада

Пријављујем тему за израду мастер рада под називом ___________________
__________________________________________________________________

За ментора предлажем ____________________________ са којим/којом сам се
консултовао/ла током формулације назива теме и припреме образложења теме
мастер рада, те добио/ла сагласност да прихвата менторство.

Уз пријаву теме мастер рада прилажем:
1. Образложење теме мастер рада (попуњен Образац-2),
2. Биографију (попуњен Образац-3).

ПОТПИС МЕНТОРА

ПОТПИС КАНДИДАТА

____________________

____________________
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Прилог 9: Образложење теме мастер рада
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
СМЈЕР:
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

1. НАЗИВ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА
а) назив теме завршног рада заснивајте на кључном појму или појмовима који се односе на предмет
истраживања,
б) водите рачуна о врсти и распореду ријечи које употребљавате при формулацији назива теме
завршног рада,
в) назив теме завршног рада треба да буде што краћи, јаснији и прецизнији,
г) при формулацији назива теме на почетку ставите појмове који указују на Ваш допринос предмету
истраживања, а у позадину оне који се односе на сам предмет истраживања,
д) поднаслов користите само ако додатно прецизира предмет или начин истраживања у односу на
наслов.

2. ОДРЕЂЕЊЕ ПРЕДМЕТА ИСТРАЖИВАЊА
а) одређење предмета истраживања представља конкретизацију назива теме завршног рада,
б) навести теоријско одређење предмета истраживања – укратко реферисати на постојеће научно
сазнање и(ли) претпоставке за стицање новог научног сазнања о предмету истраживања,
в) навести операционално одређење предмета истраживања – укратко навести шта се конкретно
истражује (коначно димензионирање предмета истраживања: селекција компоненти/чинилаца
садржаја предмета истраживања, временско димензионирање, просторно димензионирање,
дисциплинарно опредјељење).

3. ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА
а) таксативно навести научне и друштвене/примјење циљеве истраживања
б) научни циљеви указују на ниво научног сазнања који ће се остварити реализацијом истраживања
(дескрипција, класификација, објашњење, разумијевање, откриће, прогноза)
в) друштвени/примјењени циљеви указују на практичну корист која ће бити остварена реализацијом
истраживања

4. ХИПОТЕТИЧКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА
а) у складу са изабраним истраживачким приступом (квантитативним, квалитативним, мјешовитим,
теоријским) навести хипотезе према одговарајућој класификацији ,
б) за квантитативна и мјешовита истраживања навести хипотезе према критеријуму нивоа општости –
на два нивоа општости (заснивајућа и разрађујуће) или на три нивоа општости (општа, посебне,
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појединачне),
в) за квалитативна и теоријска истраживања навести хипотезе према критеријуму спознајне улоге
(радну и помоћне хипотезе),
г) хипотезе треба постављати у складу са сљедећим критеријумима: смјелост, провјерљивост,
једноставност, претходна вјероватноћа, објашњавајућа и предвиђајућа моћ, сагласност са претходним
знањем,
д) хипотезе треба постављати у складу са сљедећим правилима: не смију бити уже или шире од
предмета истраживања, требају бити развијене на свим нивоима општости на којима је развијено
операционално одређење предмета истраживања, требају бити у складу са наведеним научним и
друштвеним/примјењеним циљевима истраживања, морају бити емпиријски или теоријски
провјерљиве.

5. ОСНОВНЕ МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ ИСТРАЖИВАЊА
а) укратко представити начин на који ће бити реализовано истраживање,
б) у складу са предметом истраживања, циљевима истраживања, те постављеним хипотезама, навести
основне методе научног мишљења, општенаучне методе, методе за прикупљање података и методе
анализе података које ће бити кориштене приликом реализације истраживања,
в) приликом представљања метода/техника за прикупљање података укратко представити начин
узорковања (популацију, оквир узорковања, врсту узорковања, узорак).

6. НАУЧНА И ДРУШТВЕНА ОПРАВДАНОСТ ИСТРАЖИВАЊА
а) навести на који начин истраживање доприноси откривању новог и(ли) потврђивању постојећег
научног сазнања,
б) навести да ли истраживање доприноси рјешавању једног или више друштвених проблема.

7. СПИСАК ОСНОВНЕ ЛИТЕРАТУРЕ
а) по азбучном или абецедном редослиједу презимена првог аутора навести изворе (научне и стручне
публикације) кориштене приликом израде образложења теме;
б) навођење извора вршити према APA стилу.

ПОТПИС КАНДИДАТА
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Прилог 10: Образац за навођење биографских
података о кандидату
БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

Име и презиме:
Мјесто и датум рођења:
Пребивалиште:
E-mail адреса и контакт телефон:
Образовање:
Познавање страних језика:
Научни и стручни радови:
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Прилог 11: Захтјев за именовање ментора за израду
мастер рада
Прилог 5: Захтјев за именовање ментора за израду мастер рада

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ КАНДИДАТА:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
СМЈЕР:

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

ПРЕДМЕТ: Захтјев за именовање ментора за израду мастер рада

ПРИЈЕДЛОГ НАСЛОВА МАСТЕР РАДА

У складу са чланом 3. став 4. Правилника о пријави и изради мастер рада на
Факултету политичких наука, подносим захтјев за именовање ментора за пријаву
и израду мастер рада.

ПОТПИС КАНДИДАТА
_______________________
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Прилог 12: Увјерење о провјери оригиналности завршног рада
УВЈЕРЕЊЕ О ПРОВЈЕРИ ОРИГИНАЛНОСТИ ЗАВРШНОГ
РАДА
Број:
Датум:
На основу члана 3. Правилника о поступку провјере оригиналности
завршних радова студената на II и III циклусу студија Универзитета
у Бањој Луци број 02/04-3.2688-4/17 од 28.09.2017. године издаје се
УВЈЕРЕЊЕ
Овим се потврђује да је мастер рад кандидата ____________________
под називом „_________________________________“ провјерен путем
званичног софтвера за откривање плагијата дана _____________
године.

Шеф библиотеке
		
						
_____________________

Продекан за 				
научноистраживачки рад
________________________

ДОСТАВЉЕНО:
Ментору
A/A
-
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