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УПУТСТВО АУТОРИМА
Опште напомене

Обим рада
Језик и писмо
Наслов рада
Аутор(и)
Подаци о пројекту или
програму*
Подаци о усменом
саопштењу рада*
Апстракт
Кључне речи
Напомена о анонимности
Структура текста

Литература (References)

Резиме (Summary)
Табеле, графикони, слике
Ауторска права
Достава радова

Рукопис рада компјутерски обрадити коришћењем програма Word, у
фонту Times New Roman ћирилица (Serbian-Cyrillic), (осим
оригиналних латиничних навода), величина фонта 12 pt, размак
између редова 1,5. Формат странице треба да буде А4.
Један ауторски табак - рад не треба да има више од 40.000 карактера,
односно 6.000 карактера када се ради о приказима, укључујући размаке.
Језици на којима се могу објављивати радови су српски, енглески,
руски, француски и немачки.
Наслов рада куцати величином фонта 14 pt, bold, Times New Roman
Наслов рада приложити и на енглеском језику.
Не уносити име(на) аутора у текст рада да би се обезбедила анонимност
рецензирања. Подаци о аутору(има) биће доступни редакцији преко
Асистент програма.
На дну прве странице текста, треба навести у фусноти следеће:
Назив и број пројекта, назив програма, назив институције која
финансира пројакат.
Ако је рад био изложен на научном скупу у виду усменог саопштења
под истим или сличним називом, податак о томе треба навести у оквиру
посебне напомене на дну прве стране текста (фуснота).
Апстракт садржи 100-250 речи.
Не више од 10 кључних речи на српском и енглеском језику (Key
words).
У тексту се не смеју користити изрази који упућују или откривају
идентитет аутора (нпр. „о томе видети у нашем раду...“ или „...мој рад
под називом ...“ и слично).
1. Увод
2. Поднаслов 1
2.1. Поднаслов 2
2.1.1. Поднаслов 3
3. Поднаслов 2
4. Закључак
Наслови и поднаслови пишу се фонтом 12 pt, bold.
Пише се након текста, као посебна секција. Поређати све јединице
азбучним редом по презимену аутора, а код истог аутора, по години
издавања (од најновије до најстарије). Молимо ауторе да искључе
команду numbering, тј. без бројева испред. (Погледати табелу на крају
упутства).
Пише се на крају текста после Литературе, дужине до 2 000 карактера
(укључујући размаке), на српском и енглеском језику.
Табеле урадити у Wordu или Excelu.
Фотографије, графикони или слике доставити у формату jpg.
Аутори радова потписују сагласност за пренос ауторских права.
Изјаву преузети овде.
Радови се предају путем онлајн система за електронско уређивање
АСИСТЕНТ, http://aseestant.ceon.rs/index.php/zrpfn/index

* Ови подаци уносе се само у случају да рад испуњава наведене услове (пројекат или саопштење)

→►

УПУТСТВО ЗА ЦИТИРАЊЕ ЛИТЕРАТУРЕ
Навођење цитата треба урадити у тексту, као што је наведено у упутству. Фус ноте користити
само када је неопходно пружити додатно објашњење или пропратни коментар, као и у случају позивања
на нормативни акт, службена гласила и одлуке судова.
Цитати и позиви на литературу у тексту и листа библиографских јединица на крају текста
морају се у потпуности слагати. Сваки цитат из текста и позив на литературу мора да се нађе на листи
библиографских јединица, односно, свака библиографска јединица наведена у литератури мора да се
нађе у тексту. Позив на библиографске јединице наводи се у оригиналном писму, без превођења.
Врста рада
Књига,
1 аутор
Књига,
Више аутора
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