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ФОРМА И САДРЖАЈ ЗАВРШНОГ РАДА 

Текст завршног рада пише се на страницама A4 формата, фонтом Times New 
Roman 12 pts (осим фуснота које се пишу у Times New Roman 10 pts), sa 1,15 проредом, 
уз обострано поравнање и маргине:  лијева 3,5 cm, десна, горња и доња 2,5 cm. Завршни 
рад треба да је написан на српском језику (или једном од језика конститутивних народа 
у БиХ) ћириличним или латиничним писмом, у безличном облику. 

Основни елементи завршног рада су:  
- Насловна страница 
- Садржај 
- Текст рада 

Форма 1  Форма 2 
- Увод 
- Циљ истраживања 
- Материјал и метод рада 
- Резултати истраживања 
- Закључци 
- Литература 
- Прилози 

 

 - Увод 
- Проблематика и циљ истраживања 
- Објекат истраживања 
- Метод рада 
- Резултати истраживања 
- Закључак 
- Литература 
- Прилози 

Литература - попис литературних извора који је кориштен у тексту завршног рада, 
према једном од стилова навођења литературе. Само публиковани материјал, материјал 
“у штампи”, интернет странице (веб – странице),  легислатива, плански документи и 
тезе и дипломски радови могу бити укључени у листу литературе.  

Препоручује се употреба APA 6 стандарда за навођење литературе. Цитати у тексту 
дају се у сљедећој форми: 

Један рад једног аутора 
Стојановић (2000) наводи… 
У новијим проучавањима Стојановић (1994)… 
... утврдио је да се разликује значајно (Стојановић, 2000). 

Један рад два аутора 
У новијим проучавањима Стојановић и Симић (1994)… 
... утврдили су да се разликује значајно (Стојановић и Симић, 2000). 

Један рад три и више аутора 
Стојановић и сар. (1994) су нашли... 
... утврдили су да се разликује значајно (Стојановић и сар., 2000). 

Два или више радова истих аутора 
Прошла истраживања (Стојановић и Симић, 1991, 1999)…. 

Два или више радова различитих аутора 
Неколико истраживања (Стојановић, 1980; Симић, 1988; Стојановић и Симић, 1990)… 

Службена мрежна страница (организација, удружење) 
IFIS (2008) Food Science Central. International Food Information Service, 
<http://www.foodsciencecentral.com> . Pristupljeno 21. januara 2008. 
Навођење у тексту: (IFIS, 2008) 



Књига доступна на интернету 
Bryant, P. J. (2006). Biodiversity and Conservation, 
<http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/index.html>. Pristupljeno 29. novembra 2007. 
Навођење у тексту: (Bryant, 2006) 
 
Посредно цитирање, које треба веома ријетко користити, захтева навођење у загради 
аутора и године, али у продужетку и аутора и годину издања рада у коме је та 
информација нађена. Нпр. (Матић, 1986; према: Стојановић, 1996). 
 
Попис литературе 
У попису литературе наводе се сви извори који су цитирани у раду, дакле, референце 
цитиране у тексту морају се појавити на попису литературе. Референце које нису 
цитиране у тексту не могу се појавити у попису литературе. У попису литературе 
извори се наводе на језику и писму на коме су публиковани. 

Презиме, И. (година). Наслов чланка. Назив часописа, 1 (3), 123-234. 
Презиме, И. (година). Наслов књиге. Мјесто издавања: Издавач. 
Презиме, И. (година). Наслов поглавља. У И. Презиме (Ур.) Наслов књиге (стр. 123-
345). Мјесто издавања: Издавач 
 
Уколико се ради о раду у часопису назив часописа ставља се у курзив, уколико се ради 
о књизи наслов књиге иде у курзив. Када је ријеч о поглављу у књизи наслов књиге иде 
у курзив, а праћен је бројем страница поглавља које нису у курзиву. 
 
Литература се слаже абецедно/азбучно према именима аутора зависно о кориштеном 
писму, при чему се радови истог (истих) аутора (укључујући радове “Аутор и сар.”, без 
обзира да ли су коаутори исти) редају хронолошки. Увијек се дају имена свих аутора, 
без обзира на њихов број. 
 
Примјери пописа литературе (тезе, легислатива, извјештаји, студије, плански 
документи) 
 
Томић З. (1980). Фитоценозе црнога граба (Ostrya carpinifolia Scop.) у Србији. 
Докторска дисертација, Универзитет у Београду: 179 стр. 

Council of the European Communities. (1992). Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 
on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Official Journal of the 
European Communities L206: 7–50 

Закон о заштити природе Републике Српске. (2014). Службени гласник Републике 
Српске 20/14: 20–38. 

Буцало В., Цвјетићанин Р., Брујић Ј., Травар Ј., Ступар В., Милановић Ђ., Гашић Б., 
Гашић Р. (2006). Могућност издвајања заштићеног подручја Клековача-Лом [Студија]. 
Мага-пројект, Wald-пројект, Бања Лука: 103 стр 

ИРПЦ - ЈПШ Шуме Републике Српске, Истраживачко-развојни и пројектни центар. 
(2001). Шумскопривредна основа за Бањалучко шумскопривредно подручје (важност 
01.01.2001. до 31.12.2010. године) [Плански документ]. Бања Лука: 107 стр. 
 
 
 



Прилог А, Б, ... - (по потреби) у коме се налази пратећа документација везана за 
практични рад, употребљени софтвер, табеле, дијаграме, карте и сл. 
 
Радови без експерименталних (теренских) истраживања - Завршни рад може бити 
урађен и без експерименталних истраживања, на бази проучавања литературе, гдје се 
на основу анализа различитих литературних извора и истраживања стварају сопствена 
размишљања и закључци. У оваквим случајевима структура основног текста рада може 
бити прилагођења специфичним потребама. 

Техничка обрада табела, графикона и слика 
За сваку табелу, графикон или слику која се налази у завршном раду треба навести 
назив и редни број. Број и назив табеле се пишу у истом реду изнад табеле, а број и 
назив графикона и слика испод табела. Поред назива слике потребно је навести извор. 
У тексту, ријечи: табела, графикон и слика са редним бројевима се болдирају, док се 
сам назив табеле, графикона и слике не болдира. 

Наслове текстуалног дијела потребно је нумерисати  на сљедећи начин: 
- Наслове поглавља (реда 1., 2., 3., ...) треба писати великим словима величине 12 pts, 

болд. 
- Наслове подпоглавља (нпр.: 1.1., 1.2., 1.3., ...) треба писати малим словима величине 

12 pts, болд. 

Примјена правописних и дактило правила 
Приликом писања текста рада треба обратити пажњу на сљедеће1: 

- иза сваке ријечи треба да буде један размак; 
- иза сваког знака интерпункције (тачка, упитник, узвичник, зарез, двотачка, тачка 

зарез) слиједи један размак; 
- знакови интерпункције, знак за постотак и сл. пишу се уз ријеч или број иза 

којег слиједе тј. без размака; послије тих знакова у реченици слиједи један 
размак; 

- скраћенице мјерне јединице и ознаке валутне јединице одвојене су једним 
размаком од броја који им претходи и размаком од ријечи која слиједи; 

- наводници на почетку навода и отворена заграда пишу се уз ријеч испред које се 
налазе тј. без размака; наводници на крају навода и затворена заграда пишу се уз 
ријеч иза које се налазе тј. без размака; 

- ако иза неке ријечи долази текст у загради, између те ријечи и заграде ставља се 
један размак; 

- цртица се пише заједно с ријечима између којих стоји, ако се ради о сложеници 
(Примјер: друштвено-економски), а одвојено ако се користи у неку другу сврху 
(Примјер: "Прије увођења хроматографије – раздвајања на папиру – у широку 
употребу…"); 

- скраћенице у тексту се пишу у малој загради након навођења њиховог пуног 
значења, а онда се у даљем тексту користи само скраћеница (Примјер писања 

                                                
1 Према: Brkić, S., Mehić, E., Kenjić, V. (2006). Uputstvo za izradu seminarskog i diplomskog rada. Sarajevo: 

Ekonomski fakultet Sarajevo. 
 



скраћенице у тексту: „Свјетска трговинска организација (СТО) основана је 1. 
јануара 1995. године. СТО је...“); 

- ако се датум пише само арапским бројевима иза сваког броја се пише тачка и 
оставља један размак (Примјер писања датума: 15. 12. 2005.); 

- за истицање појединих дијелова текста препоручује се користити курзив (италик 
слова); 

- за писање формула препоручује се употреба едитора формула. Свака формула се 
означава малом заградом у којој стоји број главе текста и редни број која се 
ставља уз десну маргину (нпр. 1.5). За све симболе из формуле потребно је дати 
објашњење, односно написати коју варијаблу симбол означава. 

 

Нумерисање страница 

Насловну страницу рада не треба нумерисати. Странице на којима су предговор и 
садржај рада нумеришу се римским бројевима (I, II, ...). Остале странице у раду се 
нумеришу хронолошки арапским бројевима, обично у доњем десном углу, осим тога на 
овим страницама у заглављу (врх странице, енг. header) је потребно навесни назив рада 
или дио назива, а у подножју (дно странице; енг. footer) име и презиме студента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Насловна страна завршног рада, корице 

УНИВЕРЗИТЕТ У  БАЊОЈ ЛУЦИ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

БАЊА ЛУКА 
(Times New Roman 18, Bold) 

 

 

 

 

ЗАВРШНИ РАД ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА 

(Times New Roman 18, Bold) 

 

 

НАСЛОВ РАДА 
(Times New Roman 22, Bold) 

 

 

 

 

 

Име и презиме 
(Times New Roman 18, Bold) 

 

 

 

Бања Лука, мјесец, година. 

(Times New Roman 16, Bold) 



 
                               Први лист (прва и друга страница)  иза корица је чист, без текста 
                               Трећа страница је идентична насловној страници 
         Четврта страница је чиста, без текста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пета страница Завршног рада 
 
ДАТУМ ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА: ____________________ 
 
ОЦЈЕНА ЗАВРШНОГ РАДА:______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МЕНТОР: 
 
 
Др  Име и презиме, звање 
 
ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ:  
 
 
Др  Име и презиме, звање   
 
ЧЛАН КОМИСИЈЕ:                КАНДИДАТ: 
 
          __________________ 
Др  Име и презиме, звање 
 


