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1.   Типови радова 

 

1) Прегледни рад: детаљан и критички приказ истраживачког проблема коме аутор даје 
допринос; 
2) Истраживачки рад: објављују се сопствени резултати истраживања израђених једном од 

релевантних научних метода. 

 

 

 

2.   Формат 

 

1) Дужина     рукописа: Максимално 12 страница са прилозима. 

2) Фонт: Times New Roman 

3) Величина  слова      текста: 12 pt 

4) Величина     слова  испод  графикона   и  слика: 10 pt 

5) Проред         између  редова: 1,5 

6) Маргине: лева и десна 2,5 cm, горња 2 cm (сем на првој страни која је 5 cm) и доња 2,5 cm. 

 

 



 

3.   Структура рада 

 

 

1)    Наслов    рада: Писати великим словима и центрирати. Може садржати максимално 70 слова; 
2)    Име  аутора: Написати име и презиме аутора и његову афилијацију. 

3)    Име  ментора: Написати име ментора и његову афилијацију. 
4)  Апстракт: 100 до 250 речи. Садржи циљ истраживања, методе, резултате. Пише се на 
српском и енглеском језику. Прво навести апстракт на српском језику, односно језику којим је 

писан и рад. 
5)   Кључне    речи: Максималан број кључних речи је 10. То су речи које се најчешће јављају у 
тексту и које на најбољи начин описују садржај рада за даље потребе претраживања и 
индексирања. 

6) Предложена поглавља: Увод, Методологија, Резултати, Дискусија, Закључак и 
Литература. У зависности од потребе рада, могу се додати или изменити називи поглавља. На 

пример, уколико се ради о прегледном раду, уместо Методологије, може стајати Материјал. 

7)   Навођење: Радови морају користити један од следећих стилова цитирања: харвардски стил, 
АПА, МЛА или чикашки стил. 

 

 

4.   Напомене 

 

 

1) Уколико неко од полазника у свом раду не примени дате смернице у овом упутству, 

аутоматски ће бити дисквалификован и тиме изгубити право да са својим радом учествује на 

такмичењу; 
2) Један истраживачки рад може бранити највише два полазника-аутора, или један полазник-

аутор самостално; 

3) Рад за који се испостави да је већ обрађиван у предходном периоду аутоматски ће бити 
елиминисан; 
4) Један полазник може учествовати са радом из само једне наставне области. 


