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ИНСТРУКЦИЈА  ЗА  ПИСАЊЕ  МАТУРСКОГ  РАДА 

 

             Матурским радом ученици треба да покажу своју самосталност и интелектуалну 

зрелост. Зато треба веома озбиљно приступити овом изазову. Сврха матурског рада јесте 

да ученик покаже колико влада материјом у вези са темом, у којој мери је усвојио методе 

и приступ обради теме, како користи литературу, да ли је оспособљен да анализира, 

критички размишља и да самостално изрази свој лични став у односу на тему коју 

обрађује. 

           Ученик ради матурски рад у сарадњи са професором-ментором који мора бити 

професор школе у којој је и ђак. Ваљано би било да професор-ментор и ученик имају 

најмање четири консултације на којима професор прати рад ученика и пружа му 

потребну помоћ упућивањем на литературу, избор начина и структуре израде рада.  

         Матурски испит чини матурски рад и његова одбрана. На одбрани матурског рада 

ученик усмено излаже концепцију свог рада, наводи литературу и друге изворе сазнања 

које је користио, образлаже посебне методе и поступке које је користио у раду и разлоге 

таквог избора. Након одбране матурског рада, испитна комисија оцењује рад утврђујући 

оцену збиром оцене матурског рада и одбране. 

         Матурски рад се састоји из ПРИПРЕМЕ и ИЗРАДЕ РАДА. Зато је неопходно 

систематично и организовано приступити припремама, а потом и самој изради матурског 

рада.  

I  ПРИПРЕМУ МАТУРСКОГ РАДА чине: 

1. ПРЕЦИЗАН ИЗБОР ТЕМЕ  

2. КОНЦИПИРАЊЕ РАДА 

3. ИЗБОР ЛИТЕРАТУРЕ 

4. ПРАВЉЕЊЕ БЕЛЕЖАКА 

II  ИЗРАДУ МАТУРСКОГ РАДА чине: 

1. РЕВИЗИЈА НАЦРТА  

2. КОМПОЗИЦИОНИ ДЕЛОВИ РАДА 

3. ТЕХНИЧКИ АСПЕКТ ПИСАЊА РАДА 

4. ЈЕЗИК И СТИЛ РАДА 
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ПРИПРЕМА МАТУРСКОГ РАДА 

          Професор даје списак тема матурских радова свога предмета. Ученик се опредељује 

за једну тему и од професора треба да добије детаљније информације о тој теми. Пожељно 

је да заједно одреде структуру, тј. композицију рада, мада ученик то може сам да уради, а 

онда предлог да покаже професору ради додатних сугестија. Ово је корисно за ученика јер 

ће, имајући у виду шта тачно треба да обухвати својим радом, лакше тражити литературу. 

Ученик би требало да од професора добије бар основну литературу у складу са темом свог 

рада. Затим следи долазак у школску библиотеку где ученик трага за потребном 

литературом. Уколико нема довољно извора у школској библиотеци, потребно је посетити 

остале библиотеке у граду и искористити њихову грађу. Не треба занемарити ни 

библиотеке бројних института и факултета. Осим књижне грађе ученици могу користити 

и периодику (часописе, новине, листове, билтене...), као и интернет. 

         За претраживање библиотечких фондова ученици могу поћи од следећих адреса: 

- Народна библиотека Србије: http://www.nb.rs 

- Дигитална Народна библиотека Србије: http://www.digital.nb.rs 

- Библиотека града Београда: http://www.bgb.rs 

- Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“:  http://www.unilib.bg.ac.rs 

- Библиотеке факултета чије радове ђак пише. 

        Када ученик прикупи литературу, неопходно је да је пажљиво чита и притом прави 

белешке имајући стално на уму тему свог рада. Те белешке могу бити парафразирање 

оригиналног текста или дословно цитирање. Обавезно треба преписати све податке о 

коришћеном извору како би се унели у рад после цитираног или парафразираног текста, 

као и у списак литературе. О овоме детаљније при  крају овог Упутства.   

ИЗРАДА МАТУРСКОГ РАДА 

          Прву фазу писања матурског рада представља ревизија нацрта или планиране 

структуре, тј. композиције рада. То значи да ученик мора добро погледати са каквим 

„материјалом“ располаже како би одредивши кључне елементе теме рада, саставне делове, 

све то логично распоредио у свом раду. Планирање рада ће бити лакше ако се знају делови 

из којих рад треба да се састоји. Композиција рада представља логичко распоређивање 

теме у мање целине: поглавља, потпоглавља, пасусе што зависи од обима рада. Она 

показује и међусобне односе унутар самог текста. Када се дефинише композиција, 

потребно је у композицију уметнути њене саставне делове. Њих чине:         

– наслов теме 

– садржај 

– списак цртежа, табела, приказа (ако за то постоји потреба) 

– сажетак и кључне речи 

– текст рада (који садржи увод, разраду и закључак) 

– списак литературе (библиографија) 

– додатке (прилоге, ако за то постоји потреба; нпр. CD и сл.) 
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НАСЛОВ ТЕМЕ је оно о чему ће се писати у раду. Зато  треба да буде прецизан, 

јасан и информативан. За наслов се не користе скраћенице већ га чини једна реченица. 

САДРЖАЈ верно представља структуру рада: у њега се уносе сви наслови и поднаслови 

омогућавајући да се уоче и провере логичност излагања одређене теме. СПИСАК 

ЦРТЕЖА, ТАБЕЛА, ПРИКАЗА (илустрација, графикона и других илустративних 

материјала) читаоцу омогућава да се лакше снађе читајући текст, а САЖЕТАК И 

КЉУЧНЕ РЕЧИ представљају кратак приказ онога што чини рад. УВОД је важан део 

текста јер може имати утицај на став читаоца па самим тим и на оцену рада. Увод обично 

обухвата 1 до 2 стране, тј. 10% целокупног текста рада. Треба водити рачуна да он не 

буде предуг или непрецизан. Зато се пише на крају целог рада јер се може десити да 

написавши разраду и закључак ученик мора накнадно допунити (или неки део основних 

делова избацити). Дакле, користан је савет имати у глави оквирно (или на посебном 

парчету папира) шта би могло бити предмет увода, а уобличити га ваљано тек када се рад 

заврши. РАЗРАДА је главни део рада у којем се детаљно и документовано развија тема. 

Важно је да се у њој искаже све оно што се наговестило у уводу. Када се бира грађа за 

разраду, предност се даје ономе што текст чини јаснијим и што боље одсликава тему. 

Тема се мора логички развити, систематизовати и у потпуности обухватити у разради. 

Разрада је најобимнији део рада  и чини 80% укупног текста. Она мора да садржи приказ 

предмета рада, анализу грађе и извора и доказе поставки и хипотеза. ЗАКЉУЧАК је 

завршни део рада (10% текста). У њему се захваљујући разради логички издвајају кључни 

елементи коју су доказ тезе. Закључак, дакле, садржи синтезу основних чињеница, 

поставки и резултата. 

  Технички аспект писања рада чини следеће: 

Величина папира: А4  

Врста слова: Times New Roman, 12 pt, ћирилица.  

Размак између редова: 1,5 ред – у основном тексту; 1 ред – у цитатима датим у посебном 

пасусу, фуснотама и библиографији.  

Поравнање: С леве стране.  

Маргине: Горње и доње: 2,5 цм; лева и десна: 3 цм.  

Бројеви страница: Арапским цифрама, горе и на средини. Броји се од прве унутрашње 

странице рада, али се странице наводе од прве странице главног текста. 

 Пасуси: Увучени.  

Наслови и поднаслови: Масним слогом, величина слова 16 одн. 14, одвојени једним редом 

од остатка текста. Сви наслови истог реда морају бити написани истом величином слова; 

наслови нижег реда пишу се мањим словима него наслови вишег реда. Поглавља почињу 

на новој страни (то не важи за одељке и пододељке). Страница се не може завршити 

насловом.  
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Фусноте: У њима се износи додатна, мање важна информација у вези са садржином 

главног текста. Фусноте се нумеришу, а ситна бројка којом се означавају је непосредно 

после знака интерпункције. Величина слова фусноте је 10. 

            Треба нагласити да не постоји правило које се односи на дужину текста матурског 

рада, али се сматра да рад треба да има 10 до 25 страна куцаног текста. То може бити и 

више, што зависи од теме, али никако не би требало да рад буде краћи. О томе ће се 

ученик договарати са професором.  

Када је реч о језику и стилу матурског рада, рад треба да буде написан научним 

стилом. То значи да ученик мора да познаје термине наставног предмета из којег пише 

рад, а посебно оне који су у вези са темом. У матурском раду не сме бити 

колоквијализама, дијалектизама, архаизама, варваризама ни жаргона (осим ако није тема 

баш нешто од тога, нпр. Жаргон као језик младих у модерном времену када се такве речи 

користе као примери). Мора да се поштује норма српског стандардног језика. Огромну 

помоћ пружа Правопис српског језика (Пешикан, Митар – Јерковић, Јован – Пижурица, 

Мато: Правопис српскога језика. Нови Сад, Матица српска, 2013.).  

Реченице треба да буду јасне и прецизне. Пре него што преда рад, ученик треба да 

га пажљиво прочита и исправи све словне и интерпункцијске грешке. Матурски рад се 

пише ћирилицом. Изузетак су радови са темама из страних језика, где се користе латиница 

и руска ћирилица. Радове са темама из природних наука такође треба писати ћирилицом, а 

симболе и ознаке за физичке величине, као и формуле, писати латиницом. На овај начин 

су штампани и уџбеници из ових предмета, па ученицима могу бити оријентир. Правопис 

налаже да се у ћириличном тексту страна лична имена, топоними и други називи пишу 

транскрибовано, тј. онако како је уобичајено њихово изговарање у српском језику. Ученик 

може написати изворни облик имена, али тек после транскрибованог и у загради. Ако је у 

питању матурски рад из биологије, све латинске називе ученик ће написати латиничним 

писмом као у уџбенику за овај предмет.             

Интерпункција мора бити савршена и у складу са правописом. После тачке, 

запете, двотачке, тачке и запете и другог дела заграде долази празно словно место; Оно 

долази и испред првог дела заграде, али не после првог дела заграде ни испред другог дела 

заграде. Треба пазити на разлику између црте (–), испред и иза које обично иде празно 

словно место, и цртице (-), испред и иза које никад не иде празно словно место. Треба 

пазити и на наводнике (који се у српском језику пишу „ “, „ ”  (тзв. ћирилични) или » « 

(тзв. латинични). 

         Сваки пасус почиње новим, увученим редом, чиме се они визуелно издвајају један од 

другог. Зато их не треба додатно одвајати дуплим проредом. 
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        На следећим странама налази се приказ једног рада, тј. завршна верзија коју  ученик 

предаје „повезану“ (укоричену) свом професору. Упамтите да рад мора бити на белој 

позадини (доле наведени пример је у сивој из техничких разлога). Ево објашњења сваког 

„листа“. Прати боје и редослед: 

1. лист:   НАСЛОВНА СТРАНА: назив школе, адреса; Тема матурског рада; професор 

(лево), ученик, разред и одељење (десно), У Београду са датумом предаје рада 

2. лист:  САДРЖАЈ: редни број наслова ПОГЛАВЉА и стр. на којима се налазе 

3. лист: СПИСАК ЦРТЕЖА, ТАБЕЛА, СЛИКА, ПРИКАЗА: пише се РЕДНИ БРОЈ 

СЛИКЕ у низу свих слика и на којој се страни рада налази (нпр. у раду има укупно 

6 слика, а слика Стефана Немање је трећа по реду свих слика и налази се на стр. 

25.). Тада се пише: Слика 1: ..... стр. та и та; Слика 2: ..... стр. та и та; Слика 3: ..... 

стр. 25. Не пише се шта је на то слици јер ће онај кога буде занимало окренути 25. 

стр. и видети која је ту слика.      

4. лист:  САЖЕТАК И КЉУЧНЕ РЕЧИ: а) САЖЕТАК чини до 200 речи, тј. неколико 

реченица (види: о чему доле). Пише се на крају рада; б) КЉУЧНЕ РЕЧИ су 

термини којих мора бити од 3 до 5 из области рада (нпр. Немањићи, историја 

средњег века, Стефан Немања ....) 

5. лист: НАСЛОВ ТЕМЕ МАТУРСКОГ РАДА  

6. лист: ПОГЛАВЉА И ОДЕЉЦИ са примером цитирања наше литературе: (ово је 

прва стр. рада формално гледано). ПОГЛАВЉА се пишу римским цифрама, а 

ОДЕЉЦИ арапским (нпр. Поглавља: I Историја средњег века, а одељци: 1.1 Појам 

и временски оквир средњег века, 1.2 Средњи век у Европи, 1.3 Средњи век у 

Србији, 1.4 Немањићи као најзначајнији представници средњег века у Србији). 

Треба знати да обично једно поглавље представља УВОД, а остала поглавља су 

РАЗРАДА рада, и последње поглавље је ЗАКЉУЧАК рада. Дакле, увод, разрада и 

закључак морају бити у структури рада па се не пишу попут поглавља већ у самом 

раду треба да се разграничи шта чини увод, а шта разраду и закључак.  

             ЦИТАТ из наше литературе: обавезно навести под НАВОДНИЦИМА. Он 

почиње тзв. наводницима „доле“ па следи текст од речи до речи, тј. преписати 1 

или 2, 3 одговарајуће реченице које су поткрепљење некој тези коју ученик наводи, 

а затим  затворити наводнике (тзв. наводници „горе“). Затим у ЗАГРАДИ навести 

ГОДИНУ ИЗДАЊА те књиге из које је цитирано горенаведено па ставити ДВЕ 

ТАЧКЕ па навести БРОЈ СТРАНЕ тог цитата)                  

7. лист:   ПОГЛАВЉА И ОДЕЉЦИ са примером цитирања иностране литературе: 

Пример показује енглеску и руску литературу. Заједничко обема јесте да се цитира 

у ОРИГИНАЛУ почевши НАВОДНИЦИМА па следи текст у оригиналу тог језика 

па крај цитата наводницима. Затим у ЗАГРАДИ навести годину изгања те 

цитиране књиге па две тачке па број стране тог цитата. Затим треба навести у 

фуснути (Word → References → Insert Footnote) у дну те стране превод на српски 

језик горенаведеног цитата (види: зелено обојено и плаво обојено на стр. 2. и на 

стр. 3. примера рада) 

8. лист и сваки други до краја рада:  исто 

   XY лист: ЗАКЉУЧАК (у доленаведеном примеру га нема из техничких разлога) 
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На крају рада треба пописати целокупну коришћену ЛИТЕРАТУРУ у раду. То се 

назива БИБЛИОФРАФИЈА. Њој је посвећен посебан лист (или више њих) након 

ЗАКЉУЧКА. Она се пише азбучним редом према одређеним правилима. То су следећа 

правила: 

       а) Литература се пише језиком оригинала без обзира да ли је наша или инострана 

      б) Књига која има једног аутора (пример): 

         Антонић 2001: Ivana Antonić, Vremenska rečenica, Sremski Karlovci / Novi Sad:    

         Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića 

      в) Књига која има два аутора или више њих:  

          Савић и Половина 1989: Svenka Savić, Vesna Polovina, Razgovorni srpskohrvatski  

          jezik, Novi Sad: Filozofski fakultet 

      г) Чланак у часопису:  

         Поповић 1977: Љубомир Поповић, „Намерне реченице у функцији напоредних“,  

         Књижевност и језик, XXIV: 1–4, стр. 154–163. 

     д) Рад у зборнику наш аутор: 

         Радовановић 2006: Милорад Радовановић, „О ’именичком стилу’ у уму и језику“, у:  

         Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика (ур. Предраг Пипер), Београд: 

         САНУ, 211–229.  

    ђ) Рад у зборнику инострани аутор: 

        Ван Дејк 2001: Teun Van Dijk, “Critical discourse analysis”, in: The Handbook of  

        Discourse Analysis (ed. by Deborah Schiffrin, Deborah Tannen and Heidi E. Hamilton), 

        Oxford: Blackwell, 2001, pp. 352–371. 

    е) интернет као литература: не наводе се несигуни извори (Wikipedia) већ поуздани    

        попут следећег примера овим редом: 

        Збирка ћирилских рукописа манастира Дечани, http://digital.nb.rs/collection/ru-dec,  

        (преузето 18. јуна  2009). 

 

Од ученика се захтева да пронађе шта представља одређена књига коју користи, тј. 

да препозна да ли је реч о књизи, чланку, зборнику или је нешто са интернета. Последњи 

лист садржи датум предаје рада (који се упише), одбране рада (који се упише), коментар 

(који на матурском испиту уписују чланови комисије) и оцену (коју уписују договором 

чланови комисије након одбране рада). 
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СИЛАЗНИ АКЦЕНТИ У РЕЧИМА 

СТРАНОГ ПОРЕКЛА У 

СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

 

 

 

 

I  Речи странога порекла 

 1.1 Појам позајмљеница 

 

(текст рада и пример 

цитирања ДОМАЋЕ 

литературе) 

       Милка Ивић у књизи О 

Вуковом и вуковском језику 

напомиње да  „треба употребити 

своју домаћу реч. Не треба 

заборавити да нас на то 

одлучују не само емоционални 

него и естетски разлози: већи 

утисак хомогености – чистија 

специфична боја језика“ 

(1997:142). 

                 1 

II  Адаптација силазних акцената 

 1.1 Појам акцената српског      

       језика 

 

(текст рада рада и пример 

цитирања  ИНОСТРАНЕ 

литературе, нпр. енглеске ) 

 

     У раду The Inflection of Serbo-

Croatian Substantives and their 

genitive plural endings 

Станкијевич каже: „The Stokavian 

ending –Ě, wich has gained 

predominance since the XV 

century, ...“ 
1 
(1978:674). 

..................... 
 1  „Штокавски наставак –а који чуван од XV 

вака, појављује се као ....“                                                                                 

                            2 

1.2 Природа силазних акцената 

српског књижевног језика 

 

(текст рада и пример 

цитирања  ИНОСТРАНЕ 

литературе, нпр. руске) 

     Дибо верује да је порекло 

дужине везано за прасловенски 

нови циркумфлекс јер она  има        

„как правило, в большей или 

меньшей степени свой 

долготный характер...“
2
 

(1981:31).  .... 

..................... 
2 „Као правило, у већем или у мањем 

степену свој дужински карактер“                                                                                  

                                 3 
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