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Форматирање научног чланка 

Научни чланак форматирати на следећи начин: 

Име и презиме првог аутора* 

* Фуснота: Имејл-адреса аутора: Препоручује се навођење институционалне имејл-адресе аутора. 

Установа запослења 

Име и презиме другог аутора 

Установа запослења 

НАСЛОВ РАДА** 

** Фуснота: по потреби, навести један од следећих (или сличних) података: 1) назив и број 
пројекта у оквиру кога је чланак написан; 2) да је рад претходно изложен на научном скупу у виду 
усменог саопштења под истим или сличним називом; или 3) да је истраживање које је 
представљено у раду спроведено за потребе израде докторске дисертације аутора. 

Сажетак 

Сажетак, обима од 100 до 250 речи, садржи предмет, циљ, коришћени теоријско-
методолошки приступ, резултате и закључке рада. 

Кључне речи: Испод текста сажетка навести од пет до десет кључних речи. Кључне 
речи писати курентом и једну од друге одвојити зарезом. 

У тексту је могуће користити највише три нивоа поднаслова. Поднаслове навести без 
нумерације, на следећи начин: 

ПОДНАСЛОВ ПРВОГ НИВОА 

Поднаслов другог нивоа 

Поднаслов трећег нивоа 

Табеле, графиконе и слике уносити на следећи начин: 

- изнад табеле/графикона/слике центрирано написати: Табела/Графикон/Слика, 
редни број и назив; 

- испод табеле/графикона/слике навести извор на следећи начин: 1) уколико су 
табела/графикон/слика преузети, написати Извор: и навести референцу на исти 
начин као што се наводи у библиографској парентези; 2) уколико нису 
преузети, написати Извор: Обрада аутора. 

Референце наводити у тексту према Начину цитирања. 

Фусноте користити искључиво за давање напомена или ширих објашњења. 

РЕФЕРЕНЦЕ 

Списак референци навести након текста рада, а пре резимеа, на следећи начин: 

- прво навести референце на ћирилици по азбучном реду; 
- затим навести референце на латиници и страним језицима по абецедном реду; 
- прву линију сваке референце поравнати на левој маргини, а остале увући за 1,27 

cm, користећи опцију Paragraph/Special/Hanging; 
- све референце наводити заједно, без издвојених делова за правне акте или 

архивску грађу; 
- референце не нумерисати; 
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- наводити искључиво оне референце које су коришћене у тексту. 

Након списка референци навести име и презиме аутора, наслов рада и резиме на 
енглеском језику на следећи начин: 

First Author* 

*
 In the footnote: E-mail address: The institutional e-mail address is strongly recommended. 

Affiliation 

Second Author 

Affiliation 

TITLE 

Resume 

Резиме, обима до 1/10 дужине чланка, садржи резултате и закључке рада који су 
образложени опширније него у сажетку. 

Keywords: Кључне речи писати курентом и једну од друге одвојити зарезом. 

Уколико је рад написан на страном језику, након списка референци, име и презиме 
аутора, наслов, резиме и кључне речи навести на српском језику. 

Форматирање осврта 

Осврт форматирати на исти начин као научни чланак, без навођења сажетка, кључних 
речи и резимеа. 

Форматирање приказа 

Приказ књиге форматирати на следећи начин: 

Текст поделити у две колоне. 

Име и презиме аутора* 

* Фуснота: Имејл-адреса аутора: Препоручује 
се навођење институционалне имејл-адресе 
аутора. 

Установа запослења 

НАСЛОВ ПРИКАЗА 

Испод наслова поставити слику предње 
корице; 

Испод слике предње корице навести 
податке о књизи према следећем 
правилу: 

Име и презиме. Година издања. Наслов. 
Место издања: издавач, број страна. 

Текст приказа обрадити у складу са 
општим смерницама о обради текста. 

 

 

 




