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ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА 

 

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ СЕМИНАРСКОГ РАДА 

 

Писање семинарског рада је индивидуална активност и предиспитна обавеза студента 

током семестра. Семинарски рад у оквиру предмета Економика предузећа треба да има 

форму пројектног задатка (бизнис плана) из праксе оснивања новог предузећа од почетне 

предузетничке идеје до њене реализације. Студенти су слободни да уз консултацију са 

предметним наставником предложе пројекат који желе да обраде користећи властиту 

идеју и доступне податке и литературу. 

Дужина семинарског рада је од 10 до 15 страна текста. Формат текста: А4 (210x297mm), 

маргине све по 2 цм, проред 1,5, фонт текста Тimes New Roman 12. Наслови у раду – 14 

pt, болд, Calibri.  

Студенти се могу пријавити за израду семинарског рада на часовима предавања, 

консултација или путем електронске поште kotlicaep@gmail.com до 15.априла 2022. 

Крајњи рок за предају радова је 10. мај 2022. Радови се предају искључиво у 

електронској форми  слањем на kotlicaep@gmail.com.  

Сви студенти који успешно припреме семинарски рад ће свој рад презентовати 

излагањем пред осталим студентима наставне групе према распореду који ће бити 

постављен на веб страници предмета при крају семестра. Максималан број бодова које 

студент може добити по основу израде и презентације семинарског рад је 15 од 

максималних 100.  

 

А) КРАТКЕ ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПИСАЊЕ СЕМИНАРСКОГ РАДА 

Семинарски рад обухвата: насловну страну, увод, садржај, премет обрада теме 

семинарског рада, обрада теме семинарског рада, образложење закључака семинарског 

рада, списак литературе, попис прилога, табеле, слике, дијаграме и друго. 

Насловна страна (корица) треба да садржи основне податке  о институцији, студенту, 

ментору и самом раду. 

Основни садржај семинарског рада 

Увод 

Резиме  

Анализа привредне делатности 

Опис предузећа 

План производње 
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Оперативни план 

Маркетинг план 

Организациони план 

Процена ризика 

Финансијски план 

Закључак 

Прилози 

Литература 

Семинарски рад сваког студента ће садржати само оне делове основне структуре који су 

битни за одабрани предузетнички подухват. 

Приликом навођења, парафразирања и цитирања подела, графикона, података, формула 

и сл. из других извора обавезно се позвати на дело, односно извор (књигу, чланак, 

реферат и сл.) из кога је део преузет, наводећи све библиографске елементе преузетог 

извора.   

Као основу за припрему бизнис плана студенти могу користити обрасце Развојне 

агенције Србија (https://ras.gov.rs/) Fizicka lica Obrazac 5 Radna sveska - Biznis plan.docx 

или MMSPP Obrazac 5 Radna sveska - Biznis plan.docx, као и брошуре исте агенције 

Baza šansi - Preduzetničke inicijative.pdf и Projekat-podrske-pocetnicima-za-

zapocinjanje-posla-start-up.pdf који су постављени на веб страници предмета. 
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