УПУТСТВО АУТОРИМА
ЧАСОПИС „ПРАВНИ ХОРИЗОНТИ”
УПУТСТВО АУТОРИМА

1. OПШТЕ НАПОМЕНЕ
Фонт и маргине

Обим рада
Језик
Коришћење
наводника
Наслов рада
Аутор(и)
Подаци о пројекту
или програму
Подаци о усменом
саопштењу рада
Апстракт
(Сажетак)
Кључне речи
Структура текста

Листа референци

Резиме (Summary)

Табеле, графикони,
слике
Изјава о ауторству

Рукопис рада куцати у Word-у, коришћењем фонта Times New Roman ћирилица
(Serbian-Cyrillic), (осим оригиналних латиничних навода). Аутори из бивших
југословенских република могу користити фонт Times New Roman latinica.
Величина слова у главном тексту треба да буде 12 pt, размак између редова
1,5 lines, а у фуснотама 10 pt, са размаком између редова 1 (single). Формат
страницa треба да буде А4 (све маргине 2,5 cm).
Рад треба да има од 35.000 до 40.000 карактера, односно од 4.000 до 6.000 карактера
када се ради о приказима, укључујући размаке. У неведени обим рада спадају и
фусноте, апстракт, резиме и попис коришћене литературе и документације.
Рад послати на српском или енглеском језику. Аутори из бивших
југословенских република могу послати рад и на хрватском, босанском или
црногорском језику.
У српском тексту користити следеће наводнике: „” (на пример: „меко право”),
а у енглеском тексту: “ ” (на пример: “soft law”).
Наслов треба да што верније опише садржај чланка. Наслов куцати великим словима
величином фонта 14 pt, bold и приложити га и на енглеском језику.
На самом почетку рада навести име и презиме аутора, назив и пуну адресу
институције у којој аутор студира (или је у њој запослен) и e-mail адресу. Све
податке о аутору, његовом звању и институцији приложити и на енглеском језику.
Евентуални подаци о пројекту у оквиру којег је рад написан (назив и број пројекта,
назив институције која финансира пројeкат и сл.), приказују се у фусноти на првој
страници рада.
Ако је рад био изложен на научном скупу под истим или сличним називом, податак
о томе треба навести у оквиру посебне фусноте на дну прве стране текста.
Апстракт је кратак информативан приказ садржаја чланка који читаоцу омогућава да
брзо и тачно оцени његову релевантност. Саставни делови апстракта су циљ
истраживања, методи, резултати и закључак. Обим апстракта је 100200 речи.
Иза апстракта навести 5 до 8 кључних речи на језику на ком је послат рад.
1. Увод (12 pt, bold)
2. Поднаслов првог нивоа (12 pt, bold)
2.1. Поднаслов другог нивоа (12 pt, bold, italic)
2.1.1. Поднаслов трећег нивоа (12 pt, italic)
2.1.1.1. Поднаслов четвртог нивоа (12 pt, regular)
3. Поднаслов првог нивоа (12 pt, bold)
4. Закључак (12 pt, bold)
Сви поднаслови пишу се фонтом 12 pt, уз коришћење нумерације и врсте слова
употребљених у примеру изнад.
На крају текста наводи се листа литературе и документације на коју се аутор
позивао у раду. Референце поређати абецедним редом по презимену аутора, а код
истог аутора, по години издања (од најновије до најстарије). Ако има више радова
истог аутора који су објављени исте године, иза године користити латинична слова
a, b, c итд. (код цитирања у тексту поступити на исти начин). На крају сваке
референце куцати знак ;
Пише се на крају текста после „Листе референци”, дужине од 3.000 до 4.000
карактера (укључујући размаке), на српском и енглеском језику (резиме је потребан
на оба језика ради лекторисања превода). Иза резимеа навести кључне речи на
енглеском језику (односно српском језику уколико је рад послат на енглеском
језику).
Табеле урадити у програму Word. Фотографије, графикони или слике доставити у
формату jpg.
Аутори радова потписују изјаву о ауторству, која садржи и сагласност за пренос

и пренос ауторских
права
Достава радова
Рецензирање

ауторских права.
Радови се достављају у електронском облику (као attachment) на следећу адресу:
pravnihorizonti@prafak.ni.ac.rs.
Сви радови подлежу анонимном рецензирању од стране два рецензента. Радови
аутора који у предвиђеном року не поступе по примедбама рецензената неће бити
објављени. Редакција часописа обавља комуникацију само са првонаведеним
аутором.

2. ЦИТИРАЊЕ И ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ
Радове цитирати у самом тексту, као што је наведено у табели која следи. Фусноте користити само
када је неопходно пружање додатног објашњења или пропратног коментара, као и у случају позивања на
прописе или одлуке судова и других органа.
Цитати и позиви на литературу у тексту и листа референци на крају текста мора у потпуности да
се слажу. Сваки рад, пропис, одлука и др. на које се позива у тексту или фусноти мора се унети у листу
референци, односно, сваки рад, пропис, одлука и др. наведени у листи референци мора да постоје у тексту.
Библиографске јединице се наводе без превођења.
Врста рада
Књига,
1 аутор
Књига,
Више аутора

Колективно
ауторство
Рад или део
књиге
која има
приређивача

Цитирање у тексту (или позивање у
фусноти)
(Келзен, 2010: 56)
Прво цитирање у тексту:
(Димитријевић, Поповић, Папић,
Петровић, 2007: 128)
Наредно цитирање у тексту:
(Dimitrijević et al., 2007: 200)
(Oxford, 1996: 245)
(Нолте, 2007: 280)

Чланак у
часопису

(Марковић, 2006: 36)

Енциклопедија

(Pittau, 1983: 3)

Институција
као аутор
Прописи

(Републички завод за статистику, 2011)

Судске одлуке

Фуснота:
Чл. 12, ст. 2, тач. 3 Закона о основама
система васпитања и образовања,
Службени гласник РС, бр. 62/1996.
(Напомена: Чланове, ставове и тачке
прописа наводити на начин примењен у
овом примеру – не стављати тачку иза
бројке и унети размак иза
интерпукцијских знакова)
Фуснота:
Case T-344/99 Arne Mathisen AS v
Council [2002].
или
Одлука Уставног суда IУ-197/2002.

Листа референци
Келзен, Х. (2010). Општа теорија права и
државе. Београд: Правни факултет
Универзитета у Београду;
Димитријевић, В., Поповић, Д., Папић, Т.,
Петровић, В. (2007). Међународно право
људских права. Београд: Београдски центар за
људска права;
Oxford essential world atlas (3rd ed.). (1996).
Oxford, UK: Oxford University Press;
Нолте, К. (2007). Задаци и начин рада
немачког Бундестага. У: В. Павловић и С.
Орловић (Ур.), Дилеме и изазови
парламентаризма (стр. 279-289). Београд:
Konrad Adenauer Stiftung;
Марковић, Р. (2006). Устав Републике Србије из
2006 – критички поглед. Анали Правног
факултета у Београду. 2(LIV). 5-46;
Pittau, J. (1983). Meiji constitution. In
Kodansha encyclopedia of Japan (Vol. 2, pp.
1-3). Tokyo: Kodansha;
Републички завод за статистику. Месечни
статистички билтен. Бр. 11 (2011)
Закон о основама система васпитања и
образовања. Службени гласник РС, бр. 62/1996;

Case T-344/99 Arne Mathisen AS v Council [2002]
ECR II-2905 или
Omojudi v UK (2010) 51 EHRR 10
или
Одлука Уставног суда IУ-197/2002, Службени

Електронски
извори

Навођење у тексту:
(Wallace, 2001)
Фуснота:
European Commission for Democracy
through Law, Opinion on the Constitution
of Serbia,
http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDLAD(2007)004-e.asp, приступљено 10. 04.
2018.

гласник РС, бр. 57/2003;
Wallace, A. R. (2001). The Malay archipelago
(vol. 1). [Electronic version];
http://www.gutenberg.org/etext/2530,
приступљено 10. 04. 2018.
или
European Commission for Democracy through
Law, Opinion on the Constitution of Serbia,
http://www.venice.coe.int/docs/2007/CDLAD(2007)004-e.asp, приступљено 10. 04. 2018;

НАПОМЕНА: Радови који нису сачињени у складу са овим Упутством неће бити узети у
разматрање од стране Редакције часописа.

