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НАСЛОВ РАДА 

 

 

Сажетак 

 

Молим ауторе да користе овај документ као шаблон у који могу директно писати текст.  

Имена аутора писати величином слова 12, Bold стилом у фонту Times New Roman. 

Занимање аутора, институцију и електронску адресу, словима величине 11.  

Наслов рада писати великим словима, у фонту Times New Roman, величини слова 14. 

Наслов треба да је написан Bold стилом, центриран на средини.  

За текст сажетка користити величину слова 11 и фонт Times New Roman. У оквиру текста 

сажетка не треба писати поднаслове, уносити табеле нити референце. Текст сажетка не 

треба да буде дужи од 250 речи. 

 

 

Увод 

 

Наслов сваког поглавља треба да буде центриран у средини, написан Bold стилом у фонту 

Times New Roman и величини слова 14.  

Текст рада писати у фонту Times New Roman и величини слова 12. Молимо ауторе да 

текстове пошаљу на електронску адресу sfimp.udruzenje@gmail.com. Дужина радова 

требало би да се креће између 4 и 10 страница. 

 

Прво поглавље 

 

Наслов првог поглавља, као и наслове свих наредних поглавља у тексту, треба писати 

словима величине 12, у фонту Times New Roman, центрирати на средину стране. Уколико 

у току текста наводите тезе, молимо да се придржавате следеће шеме: 

 за текст и даље важи фонт Times New Roman 

 величина слова 12 

 проред single 
 

Уколико текст поглавља поседује подпоглавља, молим вас да их нумеришете на следећи 

начин: 
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Наслов  првог подпоглавља 

Уколико подпоглавље изискује додатну поделу текста, следити шему: 

1) Поднаслов. Текст наставити без преласка у нови ред. 

2) Поднаслов. Највише користити до три поднаслова у оквиру подпоглавља. 

3) Поднаслов. Фонт Times New Roman, величина слова 12. 

 

 

Табеле, графикони, шеме, слике 

Уколико у текст уносите табеле, молим вас да их означите на следећи начин: 

 

Табела 1. Наслов треба да стоји изнад табеле. 

Величинаа Наслов (Time New Roman) 

слова Регуларно Болд Италик 

11 Текст Наслов  

 

Све табеле, графиконе, шеме и слике треба поставити у центар. Добродошле су слике у 

боји, али само оне у високој резолуцији. Ниска резолуција не омогућава добру и јасну 

видљивост, те таква слика, графикон или шема неће бити прихваћени за штампу. Свака 

слика/графикон/шема морају да имају свој назив: 

 

 
Слика 1. Наслов слике треба поставити испод саме слике. Користити величину слова 11. 

Неприхватљива резолуција слике. 

 

 

 
Слика 2. Висока резолуција слике, прихватљива за штампу. 

У тексту не користити фусноте, већ наводити по следећој шеми: 

Уколико је податак преузет из књиге: (презиме, година), а уколико је коришћен цитат: (презиме, 

година: страница). 

 

Закључак 
 

Закључак треба да буде центриран, написан словима величине 12. Текст закључка пише 



се словима величине 12. 

 

Референце 

 

Референце не треба да буду нумерисане. Наслов је поравнат лево , величине 12. Референце 

се пишу словима величине 11. Користити APA стил (American Psychological Association, 2001). 

Листа референци треба да прати азбучни ред. Користити регуларни и италик стил на следећи 

начин: 

 Поглавље из књиге: Презиме, име (година). Наслов поглавља у књизи. У: име презиме 

& име презиме (уредници), Наслов књиге (број странице од-до), Град: издавач. 

 Композиција са компакт диска: Презиме, име композитора (година). Број тоналитет 

опус [снимио име, презиме]. Наслов композиције [CD]. Издавачка кућа. 

 Чланак са интернет стране: Презиме, име (16.9.2007). Наслов чланка. Приступљено: 

навести датум,  http://www...... 

 Књига: Презиме, име (година). Назив књиге. Град: Издавач. 

 Чланак: Презиме, име & Презиме, име (година). Назив чланка. Назив часописа, број, 

страница од-до. 

 Докторска дисертација: Презиме, име (година). Назив докторске дисертације, заведени 

број. 

 Рад у зборнику: Презиме, име & Презиме, име (година). Назив рада. У: Име и презиме 

(уредник), Зборник радова (странице од-до). Град: Издавач. 

 Књига коју је неко лице/више лица приредило као уредник: Презиме, име & Презиме, 

име (уредници) (година). Наслов књиге. Град: Издавач. 

 Филм: Презиме, име (продуцент), & Презиме, име (редитељ). (година). Наслов филма 

[жанр, нпр.документарни филм]. Држава: продуцентска кућа.. 

 Телевизијски програм: Презиме, име (продуцент). (година). Назив ТВ програма 

[телевизијски пренос]. Град: телевизијска кућа. 

 

 

 

Summary 

 

Кратак резиме на енглеском језику, словима величине 11, не треба да прелази 150 речи. 

 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=14404970

