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УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДОВА 

 

 

НАСЛОВ РАДА 

(не више од десет речи на српском и енглеском језику) 
 

 

Први аутор1, други аутор, трећи аутор 

Назив школе 

 

Име и презиме ментора и назив школе2 

 

 

Сажетак: Сажетак треба да садржи три главна дела писана без 

поднаслова: циљ рада, основни резултати и кратки закључци. Циљ рада 

треба да буде кратко написан, основни резултати јасни и прецизни, а 

кратки закључци треба да садрже само кључне резултате. Сажетак не 

може да садржи више од 150 речи. Сажетак не може да садржи табеле, 

графиконе и слике, као ни цитирање других аутора. Сажетак рада мора 

бити написан на српском и енглеском језику. 

Кључне речи: не више од пет. 

 

1. УВОД 

 

Радове писати на српском (ћириличним а уколико је неопходно и 

латиничним писмом) или енглеском језику. Рад у овом формату може да 

има максимално 10 страница. Рукописи се достављају на електронску 

адресу конференције: konferencijaskasss@gmail.com , најкасније до 

20.04.2016.  

 

На средини прве странице рукописа, након једног празног реда, написати 

наслов рада на српском језику. Испод њега следи назив рада на енглеском 

језику. Користити фонт Times New Roman Bold 14 pt. Имена и презимена 

аутора и ментора као и називе њихових школа писати фонтом Times New 

Roman 12 pt, такође на средини странице. 

 

Формат B5, користити маргине 2 цм горња и доња, 2.5 цм лева и десна. 

После наслова рада и аутора и ментора следи резиме максималне дужине 
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до 150 речи на српском, а затим на енглеском језику, писан фонтом Times 

New Roman Italic 12 pt и до 5 (пет) кључних речи. 

 

2. НАСЛОВ И ПОДНАСЛОВ 

 

Наслове и поднаслове писати фонтом Times New Roman Bold, великим 

словима величине 12 pt, као што је приказано у овом упутству. 

 

Рад куцати обичним проредом и двоструким проредом између пасуса, а 

леву и десну маргину поравнати (Јustified). Искључиво користити фонт 

Times New Roman 12 pt, којим је куцано и ово упутство. 

 

Слике и табеле не смеју да користе боју, требају да буду нумерисане 

арапским бројевима по логичном редоследу и да имају одговарајући назив. 

Обавезно навести извор испод табеле односно слике (font 10, centred). 

 

Кратки математички изрази се уносе у тексту, док се дужи изрази уносе 

коришћењем Equation tool - а у Word - у у засебном реду. Једначине се 

нумеришу са бројевима у загради који се поравнавају са десне стране (нпр. 

12). На наведене једначине у тексту се позива коришћењем броја у загради 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

У попису литературе који се наводи на крају рада треба навести пуне 

податке о свим цитираним радовима. Радови се наводе абецедним редом 

према презименима аутора и хорнолошком реду за радове истог аутора. 

 

Позивање у тексту: 

 

Када се директно или индиректно позивате на извор у тексту, извор се 

мора навести уносом презимена аутора и године издања, на пример : 

(Baron, 2008) или када је више аутора (Adams, Weiss and Coatie, 2010). Ако 

се ради о директном цитату, потребно је навести и број стране, на пример 

(Lawrence, 1966, p.124). 

 

Примери навођења литературе: 
 

1. Књига са једним аутором 

Baron, D. P., 2008. Business and the organisation. Chester: Pearson 

Јанићијевић, Н. 2008. Организационо понашање. Београд: ДАТА СТАТУС. 

 

Презиме аутора, Иницијали., Година. Назив књиге. Издање. (само када није 

у питању прво издање). Место издавања: Издавач.  
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2. Web странице 

 

Народна Банка Србије, 2014. Власничка структура и биланс стања/успеха 

банака. [online] Доступно на: 

<http://www.nbs.rs/internet/cirilica/50/50_5.html> [Приступ 24.01.2014.]. 

 

NHS Evidence, 2003. National Library of Guidelines. [online] Available at: 

<http://www.library.nhs.uk/guidelinesFinder> [Accessed 10 October 2009 ].  

 

 

 


