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Прва страна: 

. 

 

САДРЖАЈ РАДА 

 Стр. 

НАСЛОВ  (са насловное стране) 

1. УВОД 2 

 1.1. Предмет и циљ рада 2 

 1.2. Радна хипотеза и методе анализе 2 

 1.3. Извори података и литература 2 

    

2. ПОДНАСЛОВ 3 

 2.1. .... ... 

 2.2.  ... 

 2.3.  ... 

    

3. ПОДНАСЛОВ ,,, 

 3.1.   

 3.2   

 3.3.   

...    

...    

5. ЗАКЉУЧЦИ 12(14) 

    

6. ЛИТЕРАТУРА 13(15) 
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Друга страна: 

 

 

1. УВОДНИ ДЕО (обим до 1 стр., иза садржаја) 

 

1.1.  Предмет и циљ рада  

    (кратко објашњење проблема, разлог избора питања/теме,  

     обавезно из радног/животног окружења аутора рада, не теоријске теме) 

 

1.2. Радна хипотеза и методе анализе  

(описно, објаснити начин припреме, хипотезу поставити узрочно-

последично, метод компарације података, обрачуни) 

 

1.3. Извори података и литература  

                (начелно описати, на основу којих статистички и других података и које      

                литературе се припрема рад) 

 

Трећа страна: 

(до 9. стране) 

 

2. ПОДНАСЛОВ 1. 

Обрада / Анализа / Према поднасловима из садржаја 

 10(11). страна: 

5.  ЗАКЉУЧЦИ  

(у неколико тачака, обим до 1 стр) 

  

Последња страна: 

6.  ЛИТЕРАТУРА  

(обим до 1 стр) 

  Обим  коришћених извора и литературе:  

-  3-5 јединица штампаних (уџбеници, књиге, часописи, билтени; навести само оне 

стварно коришћене),  

- јавни статистички извори (неколико, заиста коришћених), 

- сајтови (за коришћене сајтове, поред адресе обавезно навести датум 

коришћења) 

Списак литературе формирати по моделу: презиме, име, (година издања), «Наслов 

цитираног рада», издавач, место. (пример): 

1. Милановић Милан (2007): ''Економија природних ресурса'', Мегатренд  

универзитет, Београд.  

Основна литература и извори података: 

1.  Кулић Мирко: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ, Мегатренд универзитет, Београд, 2010. 

2.  Закон о буџетском систему РС . 

3. БИЛТЕН ЈАВНИХ ФИНАНСИЈА, излази месечно, Министарство финансија 

Републике Србије  Београд, www.mfin.gov.rs. 

4. Подаци Управе за трезор   

5. Подаци Управе за јавни дуг.  

 

 

 

http://www.mfin.gov.rs/
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ВАЖНЕ  МЕТОДОЛОШКО-ТЕХНИЧКЕ НАПОМЕНЕ:  

 

1. Избор теме рада (наслов) 
 

Наслов формулисати на основу списка питања као ОКВИРНИХ ТЕМА (у договору 

са професором), тако да садржај и начин обраде изабране теме буде што више ослоњен 

на актуелну економско-социјалну стварност и проблеме јавних финансија и 

економске политике у Србији: текућа макроекономска и фискална кретања, Буџет 

Републике Србије и буџете ЈЛС, јавни дуг, незапосленост, порези, јавна потрошња, 

буџетски дефицит, јавни сектор, субвенције, плате, пензије, потрошња домаћинстава, 

итд. 

 

2. Одобравање, израда и одбрана 

Предлог наслова/теме послати на мејл: mmilanovic@nezbit.edu.rs 

Одобрена тема, урађен и одбрањен семинарски рад доноси 20 поена. 

 

3. Обрада текста на рачунару 

 

Програм:  Times New Roman – ћирилица 

Име аутора: size 14 

Наслов (на корици): size 16, bold, велика слова, центрирано 

Поднаслови (1.): size 12, велика слова, bold, центрирано 

Поднаслови (1.1.): size 12, мала слова, bold italic, центрирано 

Наслови тблица и графикона (нумерисано): size 12,  italic, изнад, центрирано 

 Пример(1):  Таблица 1. Стопе незапослености у Србији у периоду 2008-2014. 

 Пример(2):  Графикон 1. Стопе раста потрошачких цена у периоду 2001-2014. 

Текст: size 12; формат А4;  

Маргине: све по 2,5 цм (лево, десно,горе, доле), или Normal. 

Цитирање литературе у тексту (пример): (Милановић, 2007, стр.137.) 

 

 

4.  Максималан обим рада 
укупно 10-12 страна (са таблицама, графиконима и другим прилозима, 

 све црно-бело, без колора. 

 

 

5. Коричење рада 

повез рада – само захефтати у горњем левом углу (не коричити! 

 

 

6. Придржавање упутства 

рад који није припремљен према овом упутству неће се оцењивати. 

 

 

 


