УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДА
Општа упутства
Рад у форми просидинга треба да садржи наслов рада, имена и афилијације аутора, e-mail
адресу аутора, апстракт на српском и енглеском језику (или само на енглеском, ако је рад писан
на енглеском) и 3 - 6 кључних речи. Рад треба да садржи између 7500 и 10 000 карактера (са
размаком), без литературе.
Наслов рукописа треба да буде кратак и информативан. Дужина наслова не треба да прелази
више од 200 карактера са размаком.
Апстракт треба да садржи 100 - 250 речи. Апстракт не треба да садржи поднаслове.
Оригинални научни радови, поред апстракта, 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 листу референци.
Фусноте могу да садрже додатна појашњења о цитираним изворима, али не могу
представљати замену за цитирану литературу. Све референце поменуте у тексту треба навести
у списку литературе на крају рада.
Упутства за техничку припрему рада:
Рад треба да буде написан у Microsot Word-у, 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 за текст и 1 за табеле.
Структура рада:
•
•
•
•
•

•

Наслов - великим словима, наглашено (bold), величина фонта 14
Пуно презиме и име и афилијација свих аутора- величина фонта 12; У фусноти
навести e-mail адресе аутора
Апстракт рада - величина фонта 12
Кључне речи - курзив (italic), величина фонта 10
Текст рада - величина фонта 12
- Поднаслови у оквиру текста - наглашено (bold), величина фонта 12
- Називи табела и графика – курзив (italic), величина фонта 12
- Садржај табела – величина фонта 10
Списак литературе - величина фонта 12

Табеле се означавају арапским бројевима по редоследу навођења у тексту. Ознаке
и/или скраћенице које се користе треба објаснити у легенди испод табеле.
Графикони треба да буду урађени у програмима Excel, Word или SPSS; ознаке и/или
скраћенице које се користе треба објаснити у легенди испод графикона. Исте податке не треба
приказивати табеларно и графички.

Табеле, графикони и слике из других извора могу се преносити само уз сагласност
аутора.
Коришћена литература се у тексту наводи по АПА6 систему на следећи начин:
- ако референца има једног или два аутора, увек се наводе њихова презимена:
(Johnson & Stevens, 1999; Stevens, 2011; Поповић и Јовановић, 2009; Поповић, 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)
у сваком следећем само презиме првог аутора (Kernis et al., 2013; Hu et al., 2004);
- при навођењу референци са више од пет аутора се наводи само први:
(Анђелковић и сар., 2007; Davidson et al., 2012);
- ако два аутора имају исто презиме испред сваког треба додати почетно слово имена:
(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998; А. Бабић, 2014; Б. Бабић, 2012);
- Уколико референца нема аутора, наводе се институција и година:
(AIDD, 2010).
При навођењу више референци редослед се успоставља према абецедном реду (Бијелић,
2008; Ковач, 2004; Вулетић, 1999), а више референци истог аутора се наводи према хронологији
(од најстарије ка најновијој).

