
 

 

ПОЗИВ  

за достављање радова за тематски зборник 

 

РУСИЈА И БАЛКАН: 

Економско, политичко и културно присуство Русије на Балкану 

 

Поштоване колегинице и колеге, 

Позивамо заинтересоване ауторе да доставе радове за могуће објављивање у  

тематском збирнику радова РУСИЈА И БАЛКАН: Економско, политичко и 

културно присуство Русије на Балкану. Зборник радова објавиће Институт за 

политичке студије у саиздаваштву са RANEPA – North-West Institute of 

Management. 

Ова тематска збирка радова има за циљ да пружи истраживачима место на 

коме ће представити нове увиде на пољу односа Русије и земаља Балкана са 

фокусом на односе Русије и Србије. Циљ је дисеминација резултата у стручној, 

али и широј јавности. 

Тематске области Зборника укључују, али нису ограничене само на њих, 

следеће: 

- Економско присуство Русије на Балкану 

- Руско политичко присуство на Балкану 

- Мека моћ Русије и културно присуство на Балкану 

 

Кључни датуми и рокови 

● 15. новембар 2021. - крајњи рок за предају радова 

* Рукописе у Microsoft Word (.doc, .docx) треба послати на: 

dragan.trailovic@ips.ac.rs или stevan.rapaic@ips.ac.rs 



*Сви радови подлежу процесу рецензирања 

 

Форматирање текста 

Рукопис треба да буде написан у Ворду и припремљен на следећи начин: 

Фонт: Times New Roman; Величина фонта текста: 12 pt; Маргине: 2,54 цм; 

Проред: 1,5; Рад може имати до 40.000 знакова са размацима 

Радови могу бити на српском, руском и енглеском језику са резимеом на 

енглеском језику. 

 

Име и презиме првог аутора * 

* У фусноти: Адреса е-поште: Препоручује се институционална адреса е-поште. 

Афилијација 

Име и презиме другог аутора 

Афилијација 

 

НАСЛОВ РАДА 

 

Сажетак 

Сажетак, од 100 до 250 речи, садржи предмет, циљ, теоријски и методолошки 

приступ, резултате и закључке рада. 

Кључне речи: Испод сажетка, пет до десет кључних речи 

Табеле, графиконе и слике треба уметнути на следећи начин: 

- Изнад табеле / графикона / слике центрирајте име табеле, графикона или 

слике и редни број; Испод табеле / графикона / слике треба навести извор  

Референце 

Литературу треба навести након текста рада са пуним библиографским 

информацијама. 

Резиме и кључне речи на енглеском језику. 

 

ЦИТИРАЊЕ И РЕФЕРЕНЦЕ 



 

Навођење извора се врши у форми библиографске парентезе (заграде) по 

систему аутор–датум у самом тексту. 

Да бисте цитирали извор у тексту, користите следећа општа правила: 

Књиге/Монографије 

У тексту: (Mearsheimer 2001, 25-30) 

У литератури: Mearsheimer, John J. 2001. The Tragedy of Great Power Politics. New York: 

W. W. Norton & Company. 

Поглавље у књизи / зборнику радова / зборницима са скупова 

У тексту: (Lošonc 2019, 35) 

У литератури: Lošonc, Alpar. 2019. “Discursive dependence of politics with the confrontation 

between republicanism and neoliberalism.” In Discourse and Politics, eds. Dejana M. 

Vukasović and Petar Matić, 23-46. Belgrade: Institute for Political Studies. 

Чланак у часопису 

У тексту: (Ellwood 2018) 

У литератури: Ellwood, David W. 2018. “Will Brexit Make or Break Great Britain?” Serbian 

Political Thought 18 (2):5-14. doi: 10.22182/spt.18212018.1. 

Новине и часописи 

У тексту: (Clark 2018) 

У литератури: Clark, Phil. 2018. “Rwanda’s Recovery: When Remembrance is Official 

Policy.” Foreign Affairs, January/February 2018: 35–41. 

У тексту: (New York Times 2002) 

У литератури: New York Times. 2002. “In Texas, Ad Heats Up Race for Governor.” July 30, 

2002. 

Интернет извори 

У тексту: (Институт за политичке студије 2020) 

У литератури: Institute for Political Studies. 2020. “The 5th International Economic Forum 

on Reform, Transition and Growth.” Last accessed 7 December 2019. 

http://www.ips.ac.rs/en/news/the-5th-international-economic-forum-on-reform-transition-

and-growth/ 

 


