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Упутства за ауторе
За обраду текста треба користити програм MS Word (формат .doc, .docx). Формат стране је
17.6×25.0 cm (В5), маргине су свуда 2.5 cm. Фонт је Times New Roman, величина 11,
проред једноструки.
Рукопис треба да садржи: наслов, извод, кључне речи, текст рукописа, захвалност,
референце, списак табела, списак илустрација. Текст треба да садржи следеће наслове:
Увод, Материјал и методи, Резултати, Дискусија и Закључак. Позиције слика и табела
треба обележити у тексту (слике и табеле не треба инкорпорирати у датотеку која садржи
рукопис; оне се достављају као посебне датотеке у одговарајућим форматима). Имена
аутора (фонт 11, болд) и њихове афилијације доставити на посебној страни. Афилијација
(назив и адреса институције у којој је аутор запослен), фонт 10, италик, испод имена
аутора. Када рад има више од једног аутора, свако име на крају треба обележити
звездицом, при чему број звездица означава различите институције. Аутора за
кореспонденцију треба обележити бројем 1 у експоненту на крају презимена. Пуно име и
e-mail адресу аутора за кореспонденцију треба написати испод афилијације (на посебној
страни која се прилаже уз текст).
Наслов треба да буде јасан сам по себи и не претерано дугачак (не више од 8 речи, фонт
12, велика слова, болд).
Извод има од 150 до 250 речи (фонт 10) и требало би да садржи кратак преглед метода и
најважније резултате рада, тако да се може користити приликом индексирања у
референтним периодичним публикацијама и базама података. У изводу не треба наводити
референце.
Кључне речи (фонт 10) наводе се у посебном реду иза извода. Кључне речи морају бити
релевантне за тему и садржај рада. Добар избор кључних речи предуслов је за исправно
индексирање рада у референтним периодичним публикацијама и базама података. Број
кључних речи је од 4 до 8.
Текст рукописа би требало да поседује одређену форму исказану насловима поглавља.
Ови наслови су величине 12, болд, мала слова
Увод
У уводу се дефинишу циљеви, даје кратак преглед досадашњих истраживања из
предметне области и наводи главни научни допринос аутора. Увод садржи прецизну
дефиницију проблема и концизно даје увид у суштину и значај разматране теме.

Материјал и методe
Примењена методологија започиње навођењем полазних препоставки, услова и
ограничења. На тај начин се пре приказа резултата и њихове анализе стиче увид у општост
предложеног решења и могућност његове шире примене у пракси.
Резултати
Приказ резултата истраживања чини по обиму главни део рада. Ови резултати се обично
анализирају помоћу дијаграма и табела. Треба приказати и коментарисати само оне
резултате експеримента или прорачуна који потврђују или оповргавају научну тврдњу.
Врло је важна објективна интерпретација и анализа добијених резултата, коју, ако је
могуће довести у везу са резултатима других истраживача.
Дискусија
Ово поглавље служи за уопштавање и објашњавање добијених и описаних резултата у
претходном поглављу. Резултате треба коментарисати хронолошки, тражећи унутрашњу
везу међу њима. Зато је потребно реално оценити вредност како туђих, тако и сопствених
резултата и њихов значај, односно допринос у решавању одговарајућег проблема. Посебно
треба истаћи, на бази добијених резултата, нове проблеме као и путеве за њихово
истраживање.
Закључак
Закључак треба формулисати на такав начин да садржи одговор на питање које је
постављено у уводу, тј. у циљу рада. Закључци се дају у виду кратких реченица које
наводе шта је главни допринос рада, ко има највећу корист од резултата истраживања и
који су даљи правци развоја у датој области. Треба водити рачуна да закључци буду
концизни и јасни јер се често на основу њих стиче утисак о квалитету рада.
Поднаслови су величине 11, болд, италик, мала слова. У рукопису би требало избегавати
фусноте.
За формуле и једначине користити едитор једначина (mathtype, equation editor).
Избегавати скраћенице, а за акрониме дати објашњење након првог појављивања у тексту.
При писању радова на енглеском језику британска и америчка варијанта су равноправне
При креирању табела водити рачуна да не буду шире од формата текста. Величина слова
у табели је 10. Легенда за табелу се налази изнад табеле, величина слова је 10, центрирано,
италик. Извори података се пишу испод табеле, величина слова 9, лево поравњање
Слике, графикони и друге илустрације треба да буду доброг квалитета и пожељно у
боји. Уколико се рад прихвати за штампу, уредник одлучује који ће прилози бити у боји, а
који у црно-белој техници. Илустрације морају бити у једном од следећих формата: (TIFF,

JPEG, EPS), са резолуцијом 300 dpi и максималних димензија формата странице текста.
Испод илустрације се налази легенда, величине слова 10, центрирано, италик. Све
илустрације се обележавају са Сл.
Молимо вас немојте:




достављати илустрације оптимизоване за коришћење на екрану (нпр. GIF, BMP,
Pict, WPG); оне обично имају ниску резолуцију и мали распон боја;
достављати илустрације које имају резолуције мање од горенаведених;
достављати илустрације несразмерно великих димензија у односу на формат
рукописа.

Захвалница треба да се налази у посебном одељку на крају чланка, а испред списка
референци.
Референце се наводе на језику на ком су објављене. Списак референци треба да садржи
само радове који су цитирани у тексту. Величина слова је 10.

