
Могући модел основног текста рада 

Поглавље 1. Увод 

Први део Увода садржи: 

 навођење потреба у области од интереса истраживања, 

 досадашњи најважнији резултати у задовољавању потреба у предметној области,  

 опис конкретног проблема и зашто га вреди истраживати, 

 циљеви који се желе постићи решавањем наведеног проблема. 

 

Други део Увода садржи: 

 циљна група (Kо су потенцијални читаоци рада? Уобичајено, то су будући студенти 
мастер студијског програма!), 

 персонална мотивација (Зашто сте се одлучили за ову тему?) 

 

Трећи део Увода садржи: 

 краћи преглед предложеног начина долажења до решења конкретног проблема (Која 
позната теоријска сазнања и позната искуства представљају полазни оквир? Позивање 
на радове који садрже методологије и технологије од посебног интереса у процесу 
решавања проблема и чији се резултати желе уградити у решење, побољшати или 
искористити за упоређење са сопственим резултатима.) 

 

Четврти део Увода садржи опис даље структуре самог рада: 

 свако поглавље рада се описује једним параграфом у којем се укратко наводи шта се у 
поглављу излаже и који су основни доприноси. 

Поглавље 2.  Преглед стања у предметној области  

Друго поглавље рада садржи преглед стања у области од посебног интереса истраживања. 
Преглед се изводи на основу анализе доступних извора (часописа, зборника конференција, 
поглавља у књигама, извора на Интернету, персоналним комуникацијама са људима са 
значајним референцама у предметној области). Свако питање од интереса се обрађује у 
посебној секцији поглавља. Уобичајено се преглед даје преко временски зависног приказа 
(ко, где, када  и зашто се неко бавио одређеним проблемом,  од чијих резултата је пошао, 
шта и како је решио, и које су добре, а које лоше стране таквог решења). 

 

Поглавље треба да се завршава сажетим приказом претходних истраживачких напора, са 
навођењем отворених питања која траже решења, или са приказом општег модела 
проблема или неким адекватним системом уређивања релевантних знања. Свако 
постављено питање требало би да има посебно поглавље при приказивању резултата 
истраживања. У сваком случају обавезно мора бити разматрано у посебном делу рада које 
се односи на закључке рада.  



Поглавље 3.  Презентација дела света који је предмет изучавања  

Овај део рада описује део света који је предмет изучавања, а што може бити, на пример, 
банка у којој је потребно увести нове финансијске сервисе, или велетрговина за коју је 
потребно поред постојећих дефинисати и развити нове моделе маркетиншког наступа, или 
установа која се бави едукацијом и за коју је потребно пројектовати и увести одговарајући 
систем квалитета. На пример, у случају информационог система презентација се завршава 
спецификацијом корисничких захтева. 

 

Поглавље 4.  Методологија решавања постављеног проблема  

У овом поглављу се описује коришћени начин решавања постављеног проблема.  

 Кратак опис могућих метода истраживања, односно решавања проблема. 

 Приказ коришћене методе истраживања, односно решавања постављеног проблема. 

 Потпун приказ начина на који је изведено решавање проблема. Посебну пажњу 
посветити начину на који су одабирани људи учесници у поступку истраживања. 

 

Поглавље 5.  Резултати истраживања и дискусија  

Ово поглавље садржи опис изведеног решења и разлоге који су Вас опредељивали 
приликом доношења  различитих одлука, шта сте сазнали приликом интервјуа, коментаре 
људи који су користиле ваше решење, приказ дела развоја решења, податке из упитника 
итд. 

 

Дискусија о резултатима истраживања може бити саставни део овог поглавља или може 
чинити посебно поглавље рада. Питања која се односе на теоријске аспекте разматраног 
проблема такође могу бити овде разматрана. 

 

Поглавље 6. Закључак (последње поглавље) 

Сажетак о решавању разматраног проблема, главни резултати до којих се дошло током 
истраживања и њихова дискусија. Структура излагања у складу са питањима 
идентификованим у другом поглављу.  

Упоредити добијене резултате са онима познатим из доступне литературе и закључити у 
којој мери су испуњени постављени циљеви, да ли су у сагласности са претходним 
истраживањима или им протирече. 

 

Какве су импликације резултата до којих сте дошли на будућа истраживања у предметној 
области? У којем смеру би требало наставити будућа истраживања? 

 

Литература 

Потпуна листа извора који су цитирани у раду.  


