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Наслов треба да што верније опише садржај чланка.
ИМЕ АУТОРА: фонт 10 (smol kaps look).
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звања аутора се не наводе.

КОНТАКТ ПОДАЦИ: фонт 8.
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- Резултати истраживања и дискусија и
- Закључак.
Уколико чланак третира проблематику везану за одговарајући простор (слив,
општину и сл.) дати као посебан поднаслов Географски положај.
ДУЖИНА ЧЛАНКА: Максимално два ауторска табака (1 ауторски табак 16
страна, 1860 карактера по страни).
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ФОРМАТ ТАБЕЛАРНИХ ПРИЛОГА: фонт 8
Назив табеле исписује се изнад табеларног прилога.
ФОРМАТ ГРАФИЧКИХ ПРИЛОГА: фонт 8
Назив графичког прилога или карте исписује се испод истог.
НАЧИН ЦИТИРАЊА ЛИТЕРАТУРЕ: фонт 8.
Референце у тексту се наводе у загради следећим редоследом:
презиме почетно слово имена и година (нпр. Манојловић П., 1989).
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Референце се не преводе на језик рада.
Наслови цитираних домаћих часописа дају се у оргиналном пуном,
али никако у преведеном обилку.
Часопис за начин навођења литературе користи APA формат – Publication Manual
of the American Psychological Association.
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