STRUKTURA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG I STRUČNOG RADA
Uputstvo autorima
1. Naslov rada
(jasan, potpun i što je moguće kraći)
2. Uvod
(direktno ukazuje na značaj i veličinu problema o kome se piše)
3. Pregled literature
(pregled dosadašnjih istraživanja problema kojim se bavi konkretan rad)
4. Cilj
(kratak, jasan, precizan i usmeren ka formulisanju problema koji se obrađuje)
5. Hipoteze
(Pretpostavke pomoću kojih bi se mogao rešiti izabrani problem. Moraju biti postavljene
jednostavno, jasno i da su podložne proverama.)
6. Metod rada
(detaljan prikaz načina rada – izvor prikupljenih podataka, vreme i mesto istraživanja, predmet
istraživanja, način istraživanja i način obrade podataka)
7. Rezulatati rada
(prikazuju se tabelarno ili grafikonima, numerički i deskriptivno sa kratkim i jasnim opisom)
8. Diskusija rezultata rada
(uopštavanje i objašnjavanje dobijenih i opisanih rezultata, pozivanje na druge autore i njihove
rezultate u cilju verifikacije sopstvenih rezultata - spoj između znanja iz literature i dobijenih
rezultata)
9. Zaključak
(kratak i jasan odgovor na cilj i hipoteze rada – taksativno u obliku kratkih rečenica)
10. Predlog meta
(predlog konkretnih mera za rešavanje problema koji je tretiran u istraživanju, taksativno u obliku
kratkih i preciznih rečenica)
11. Literatura (Vankuverska deklaracija)

- samo kao orijentacija, ne zahteva se pridržavanje kompletne strukture –
Потребно је да aутори написане текстове доставена дискети, или CD-у или e-mailom до
1.марта 2012. године на једну од следећих адреса:
- Прим. др Драгољуб Филиповић, ЗЗЗР “Железнице Србије “Београд, , Савска улица 23,
tel: 011/2686-155; faks: 011/2686-656; e-mail: filip@zavod-zs.rs или
- Др Љубомиру Игњатовићу, Завод за здравствену заштиту «Железнице Србије» Београд,
Савска улица 23; тел: 011/2686-155; ФАКС: 011/2686-656; 064 1475525
e-mail: ljubaorl@yahoo.com

- Прим др Веселину Говедарици, Удружење судских вештака у медицини рада,
тел. 063 245216, e-mail: veseling@yahoo.com ili veseling@ EUnet.rs
За рад, до десет страница формата А4, потребно је користити уобичајене фонтове (нпр.
TIMES NEW ROMAN), латиницу и величину слова 12.
Радови ће бити публиковани у часопису СВЕТ РАДА
Трајање излагања ограничено је на 20 минута. За излагање је потребно припремити
презентацију у PowerPoint-u.
Организатор ће обезбедити одговарајућу техничку подршку.
Удружење судских вештака у
медицини рада Београд,
Ул. Кнеза Милоша 45а

