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УПУТСТВА ЗА АУТОРЕ 

 

На Скупу ће бити изложени оригинални научни радови, прегледни радови и студије случаја 

из области специјалне едукације и рехабилитације, који нису претходно публиковани, нити 

саопштени на другим скуповима.  

Један аутор може да пријави највише два рада, с тим што само на једном раду може бити 

први аутор. Аутори могу предати апстракт или рад у целини (просидинг). 

Рад треба да буде написан у Microsoft Word формату, фонтом Times New Roman, латиничним 

писмом на српском или енглеском језику, на страници А4 формата, са маргинама од 2 цм, са 

обостраним поравњањем, са проредом 1,5 између редова. 

 

Наслов 

• Наслов треба да јасно указује на садржај рада и да буде дужине до 200 карактера са 

размаком – великим словима, наглашено (bold), величина слова 14 pt. 

• У наслову избегавати скраћенице и поднаслове. 

• Податке о називу и броју пројекта и изворима финансирања треба навести у фусноти. 

 

Аутори 

• Пуно име и презиме и афилијација свих аутора – величина слова 12 pt. 

• Подвући име првог аутора и у фусноти навести његову e-mail адресу. 

 

Апстракт 

• Апстракт се пише на српском и енглеском или само на енглеском језику, ако је рад 

писан на енглеском језику. 

• Апстракт треба да има између 200 и 300 речи – величина слова 10 pt.  

• Апстракт у коме се излажу резултати истраживања треба да садржи: проблем 

истраживања, метод рада, резултате и закључак. Приликом приказивања резултата 

навести вредности коришћених статистичких обрада. У апстракту не треба наводити 

литературу.  

• На крају апстракта треба навести три до пет кључних речи – курзив (italic), величина 

слова 10 pt. 

 

Текст рада 
• Рад треба да садржи између 7500 и 10000 карактера (са размаком), без литературе. 

• Оригинални научни радови треба да садрже следеће делове: увод, циљ рада, метод 

рада (узорак, инструменти и процедура, статистичка обрада података), резултате, 

дискусију (издвојену или у оквиру резултата), закључак и списак литературе.  

• Текст рада – величина слова 12 pt. 

• Поднаслови у оквиру текста – наглашено (bold), величина слова 12 pt. 

 

Табеле и графикони 

• Исте податке не треба приказивати табеларно и графички. 

• Табеле и графикони се означавају арапским бројевима по редоследу навођења у 

тексту. 

• Табеле и графикони треба да буду урађени у Word формату. 

• Ознаке и скраћенице које се користе треба објаснити у легенди испод табеле или 

графикона. 

• Табеле, графикони и слике из других извора могу се преносити само уз сагласност 

издавача. 

• Називи табела и графикона – курзив (italic), величина слова 12 pt. 

• Садржај табела – величина слова 10 pt, проред 1. 
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Референце у тексту 

Коришћена литература се наводи у тексту по АPА6 систему на следећи начин:  

• ако референца има једног или два аутора, увек се наводе њихова презимена: (Johnson 

& Stevens, 1999; Stevens, 2011; Popović i Jovanović, 2009; Popović, 2013);  

• при навођењу референци са три до пет аутора у првом навођењу се наводе сви: 

(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 2013; Hu, Wood, Smith, & Westbrook, 2004), а у 

сваком следећем само презиме првог аутора (Kernis et al., 2013; Hu et al., 2004);  

• при навођењу референци са више од пет аутора наводи се само први: (Anđelković i 

sar., 2007; Davidson et al., 2012);  

• ако два аутора имају исто презиме испред сваког треба додати почетно слово имена: 

(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998; A. Babić, 2014; B. Babić, 2012);  

• ако се наводи више радова истог аутора објављених у једној години, радови треба да 

буду означени словима: (2015а, 2015b);  

• уколико референца нема аутора, наводе се институција и година: (AAIDD, 2019);  

• при навођењу више референци редослед се успоставља према абецедном реду (Bijelić, 

2008; Kovač, 2004; Vuletić, 1999), а више референци истог аутора се наводи према 

хронологији (од најстарије ка најновијој); 

• ampersand ("&") се користи само када се на извор реферише у оквиру заграде, али не и 

у оквиру текста; у том случају се користи „и“. 

 

Референце у списку литературе 

Све референце поменуте у тексту треба навести у списку литературе на крају рада. 

Референце се наводе у списку литературе по АPА6 систему – величина слова 12 pt. 

• Књига: Salvia, J., Ysseldyke, J. E., & Witmer, S. (2017). Assessment in special and 

inclusive education. Boston: Cengage Learning. 

• Поглавље у књизи: Gresham, F. M., & Elliott, S. N. (2014). Social skills assessment and 

training in emotional and behavioral disorders. In H. M. Walker & F. M. Gresham (Eds.), 

Handbook of evidence-based practices for emotional and behavioral disorders: 

Applications in schools (pp. 152-172). New York: The Guilford Press. 

• Рад у часопису: Đorđević, M., Glumbić, N., & Brojčin, B. (2016). Paralinguistic abilities of 

adults with intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 48, 211-219. 

• Web референца: AAIDD (2019). Legislative goals. Retrieved from https://aaidd.org/news-

policy/policy/legislative-goals 

 

УПУТСТВА ЗА ПРЕЗЕНТОВАЊЕ РАДОВА 

Радови се могу презентовати у форми усмених излагања или постера. Слајдови презентација 

и постери треба да буду на енглеском или на енглеском и српском језику. 

 

Усмена излагања 

• Време излагања је ограничено на 10 минута. 

• Презентације треба да буду у .pptx или .ppt формату. 

• Презентације послати на e-mail Xint.conf@fasper.bg.ac.rs до 20. октобра 2019. године. 

 

Припрема постера 
Готове постере треба доставити до 24. октобра 2019. године. 

• Формат штампаног постера – А1 (594x841мм) 

• Наслов – великим словима, наглашено (bold), величина слова најмање 48 pt. 

• Пуно презиме и име и афилијација свих аутора – величина слова 18 pt. Подвући име 

првог аутора и у фусноти навести његову e-mail адресу.  

• Текст – величина слова најмање 18 pt. 

• Папир кунсдрук најмање 135 гр/м
2
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