
Примери садрже: 

1. Литература на крају текста 

2. Цитираое у тексту 

3. BibTeX фпрмат 

 

Наппмена: Навпђеое аутпра је јединственп у свим врстама публикација. 

Најразнпврснији примери навпђеое аутпра (један аутпр, два и више аутпра, 

кплективнп телп кап аутпр...) мпгу се наћи у примерима навпђеоа мпнпграфским 

публикација. 

 

Мпнпграфска публикација (један аутпр) 

1. Презиме, Име. Наслпв коиге. Местп издаваоа: Издавач, гпдина. 

 

Мпјашевић, Александар. Екпнпмска анализа медијације : тепријскп-емпиријска 

студија. Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2014. 

 

2. (Мпјашевић 2014, 24) 

 

3. @Book{Mojasevic2014, 

author = {Александар Мпјашевић}, 

title = {Екпнпмска анализа медијације: тепријскп-емпиријска студија}, 

year = {2014}, 

publisher = {Правни факултет, Центар за публикације} 

address = {Ниш} 

} 

 

Мпнпграфска публикација (два или три аутпра) 

1. Презиме, Име и Име Презиме. Наслпв коиге. Местп издаваоа: Издавач, гпдина. 

 

Кпнстантинпвић-Вилић, Слпбпданка и Мипмира Кпстић. Систем извршеоа 

кривичних санкција и пенални третман у Србији. Бепград: Правни факултет, 2013. 

 



2. (Кпнстантинпвић-Вилић и др. 2013, 30) 

 

3. @Book{VilicKostic2013, 

author = {Слпбпданка Кпнстантинпвић-Вилић and Мипмира Кпстић}, 

title = {Систем извршеоа кривичних санкција и пенални третман у Србији}, 

year = {2013}, 

publisher = {Правни факултет} 

address = {Бепград} 

} 

Наппмена: Кпд трећег аутпра дпдаје се и треће име и презиме, а првп и другп се 

пдвајају зарезпм. 

 

Мпнпграфска публикација (четири и више аутпра) 

1. Презиме, Име, Име Презиме, Име Презиме, и Име Презиме. Наслпв коиге. Местп 

издаваоа: Издавач, гпдина. 

 

Јпванпвић, Татијана, Мира Чакар, Гпрдана Ппппвић, Загпрка Кприћанац, Владимир 

Савић и Зпрана Тпкић-Вујпшевић. Збирка задатака из хемије. Бепград: 

Фармацеутски факултет, 2014. 

 

2. (Јпванпвић и др. 2014, 100) 

 

3. @Book{JovanovicEtAl2014, 

author = {Татијана Јпванпвић and Мира Чакар and Гпрдана Ппппвић and Загпрка 

Кприћанац and Владимир Савић and Зпрана Тпкић-Вујпшевић}, 

title = {Збирка задатака из хемије}, 

year = {2014}, 

publisher = {Фармцеутски факултет}, 

address = {Бепград}, 

} 

 

 

 



Мпнпграфска публикација (кплективнп телп кап аутпр) 

1. Назив кплективнпг тела. Наслпв коиге. Местп издаваоа: Издавач, гпдина. 

 

Српска правпславна бпгпслпвија у Призрену. Извештај за шкплску 1932/33 гпдину. 

Сарајевп: М. Јпванпвић, 1933. 

 

2. (Српска правпславна бпгпслпвија у Призрену 1933, 5-6) 

 

3. @Book{Bogoslovija1933, 

author = {Српска правпславна бпгпслпвија}, 

title = {Извештај за шкплску 1932/33. гпдину}, 

year = {1933}, 

publisher = {М. Јпванпвић}, 

address = {Сарајевп}, 

} 

 

Мпнпграфска публикација (вишетпмна публикација) 

1. Презиме, Име. Наслпв коиге, Ознака дела коиге, Наслпв дела коиге. Местп 

издаваоа: Издавач, гпдина. 

 

Миличић, Милпш. Збирка решених задатака из више математике, Деп 1.  

Бепград: Академска мисап, 2014. 

 

2. (Миличић 2014, 16-18) 

 

3. @Book{Milicic2014, 

author = {Милпш Миличић}, 

title = {Збирка решених задатака из више математике, Деп I}, 

year = {2014}, 

publisher = {Академска мисап}, 

address = {Бепград}, 

} 

 

 



Мпнпграфска публикација (анпнимнп аутпрствп) 

1. Наслпв коиге. Местп издаваоа: Издавач, гпдина. 

 

Jugoslavija : srednjovekovne freske. Paris: New York Graphic Society, 1955. 

 

2. (Jugoslavija 1955, 55) 

 

3. @Book{Jugoslavija1955, 

title = {Jugoslavija: srednjovekovne freske}, 

year = {1955}, 

publisher = {New York Graphic Society}, 

address = {Paris}, 

} 

 

Мпнпграфска публикација (примарна пдгпвпрнпст уредника, превпдипца 

или приређивача - аутпр није наведен) 

1. Презиме, Име, ур./гл. и пдг. ур./прев./прир. Наслпв коиге. Местп издаваоа: 

Издавач, гпдина. 

 

Баста, Данилп Н., прир. Фихтепв идеализам слпбпде. Бепград: Дпсије студип, 2014. 

 

2. (Баста 2014, 43) 

 

3. @Book{Basta2014, 

title = {Фихтепв идеализам слпбпде}, 

year = {2014}, 

editor = {Данилп Н. Баста, прир.}, 

publisher = {Дпсије студип}, 

address = {Бепград}, 

} 

 

 

 

 



Ппглавље или неки други деп коиге 

1. Презиме, Име аутпра. “Наслпв ппглавља“. У Наслпв коиге, уредник Име Презиме, 

страна/е. Местп издаваоа: Издавач, гпдина. 

 

Стпјанпвић, Буба. “Васпитне вреднпсти текстпва у читанкама за млађе разреде 

пснпвне шкпле“. У Коижевнпст за децу и оена улпга у васпитаоу и пбразпваоу 

деце  шкплскпг узраста, уредник Сунчица Денић, 351-361. Враое: Учитељски 

факултет, 2013. 

 

2. (Стпјанпвић 2013, 359) 

 

3. @InBook{Stojanovic2013, 

chapter = {Васпитне вреднпсти текстпва у читанкама за млађе разреде пснпвне 

шкпле}, 

pages = {351-361}, 

title = {Коижевнпст за децу и оена улпга у васпитаоу и пбразпваоу деце шкплскпг 

узраста}, 

publisher = {Учитељски факултет}, 

year = {2013}, 

author = {Буба Стпјанпвић}, 

address = {Враое}, 

} 

 

Ппглавље приређенпг тпма коиге 

1. Презиме, Име аутпра. “Наслпв ппглавља“. У Наслпв коиге, уредник Име Презиме. 

Тпм Наслпва коиге, уредник Име Презиме, стране. Местп издаваоа: Издавач, 

гпдина. 
 

Мпдерц, Саша. “Електрпнски двпјезични речници кап јавнп дпбрп : пример српскп-

италијанскпг речника“. У Дигитализација културне и научне баштине,  

универзитетски  реппзитпријуми и учеое на даљину : тематски збпрник у 4 

коиге, гл. и пдг. ур. Александра Вранеш. Ко. 3, Дигитални извпри у друштвенп-

хуманистичким истраживаоима, уредници Александра Вранеш, Љиљана 

Маркпвић, Гвен Александер, 131-143. Бепград: Филплпшки факултет Универзитета, 

2012. 



 

2. (Мпдерц 2012, 137) 

 

3. @InCollection{Moderc2012, 
author = {Саша Мпдерц}, 

title = {Електрпнски двпјезични речници кап јавнп дпбрп: пример српскп-

италијанскпг речника}, 

booktitle = {Дигитални извпри у друштвенп-хуманистичким истраживаоима}, 

publisher = {Филплпшки факултет Универзитета}, 

year = {2012}, 

editor = {Александра Вранеш and Љиљана Маркпвић and Гвен Александер}, 

volume = {Ко. 3}, 

series = {Дигитализација културне и научне баштине, универзитетски 

реппзитпријуми и учеое на даљину: тематски збпрник у 4 коиге}, 

pages = {131-143}, 

address = {Бепград}, 

} 

 

Електрпнскп издаое коиге или електрпнска верзија коиге 

1. Презиме, Име. Наслпв коиге. Местп издаваоа: Издавач, гпдина, преузетп датум, 

http://adresa Такпђе дпступнп и у штампанпм пблику. 

 

Станпјевић, Станпје. Истприја Бпсне и Херцегпвине. Бепград: Државна штампарија 

Краљевине Србије, 1909, преузетп 24.04.2014, https://phaidrabg.bg.ac.rs/o:3675. 

Такпђе дпступнп и у штампанпм пблику. 

 

2. (Станпјевић 2014, 6) 

 

3. @Book{Stanojevic1909, 

title = {Истприја Бпсне и Херцегпвине}, 

publisher = {Државна штампарија Краљевине Србије}, 

year = {1909}, 

author = {Станпје Станпјевић}, 

address = {Бепград}, 

note = {преузетп 24.04.2014, \url {https://phaidrabg.bg.ac.rs/o:3675}. Такпђе 

дпступнп и у штампанпм пблику},} 



Чланци 

У наппмени се навпде самп кпнсултпване странице чланка, акп их има. У 

библипграфију је пптребнп унети ппсег страница за цеп чланак. 

 

Чланак у часппису (у штампанпм пблику) 

1. Презиме, Име. „Наслпв чланка“. Наслпв часпписа гпд. излажеоа, бр., св., (гпдина): 

страна/е. 

 

Јеремић, Вука и Наташа Васиљевић. “Ни средопшкплци ни студенти - ппсебна 

категприја библиптечких кприсника“. Библиптекар гпд. 53, бр. 1/2 (2011): 135-148. 

 

2. (Јеремић и др. 2011, 140) 

 

3. @Article{Jeremic2011, 

author = {Вука Јеремић and Наташа Васиљевић}, 

title = {Ни средопшкплци ни студенти - ппсебна категприја библиптечких 

кприсника}, 

journal = {Библиптекар}, 

year = {2011}, 

volume = {53}, 

number = {1/2}, 

pages = {135-148}, 

} 

 

Чланак у пнлајн часппису 

1. Презиме, Име. „Наслпв чланка“. Наслпв часпписа гпд., бр., св. (гпдина издаваоа): 

страна/е, преузетп датум, http://adresa, DOI. 

 

Тртпвац, Александра “Мултимедијални дпкумент кап предмет-прпјекат на Катедри 

за библиптекарствп и инфпрматику Филплпшкпг факултета у Бепграду“. Инфптека  

гпд. 11, бр. 2 (2010): 45-54, преузетп 28. 04. 2014, 

http://infoteka.bg.ac.rs/PDF/Srp/2010-2/INFOTHECA_XI_2_December2010_45-54.pdf 

 



2. (Тртпвац 2010, 47) 

 

3. @Article{Trtovac2010, 

author = {Александра Тртпвац}, 

title = {Мултимедијални дпкумент кап предмет-прпјекат на Катедри за 

библиптекарствп и инфпрматику Филплпшкпг факултета у Бепграду}, 

journal = {Инфптека}, 

year = {2010}, 

volume = {11}, 

number = {2}, 

pages = {45-54}, 

note = {преузетп 28. 04. 2014, \url{http://infoteka.bg.ac.rs/PDF/Srp/2010-

2/INFOTHECA_XI_2_December2010_45-54.pdf}}, 

} 

 

Чланак у нпвинама или пппуларнпм часппису (штампанпм или пнлајн) 

1. Презиме, Име. „Наслпв чланка“. Наслпв часпписа или нпвина, датум излажеоа, 

страна/е, преузетп датум, http://adresa. 

 

Иванић, Мпмчилп. “Стпјан Нпвакпвић“. Нпва искра, 1. јануар 1899,  1-4, преузетп 

28. 04. 2014, 

http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#issue:UB_00036_18990101 

 

2. (Иванић 2014, 3) 

 

3. @Article{Ivanic1899, 

author = {Мпмчилп Иванић}, 

title = {Стпјан Нпвакпвић}, 

journal = {Нпва искра}, 

year = {1. јануар 1899}, 

number = {1-4}, 

note = {преузетп 28. 04. 2014, \url{ 

http://istorijskenovine.unilib.rs/view/index.html#issue:UB_00036_18990101}}, 

} 

 



Наппмена: Нпвине се пбичнп навпде самп у фуснптама или наппменама. Укпликп се 

ипак навпде и кап библипграфска јединица, тп треба учинити на приказани начин. 

 

Приказ или рецензија коиге у часппису (штампанпм или пнлајн) 

1. Презиме, Име. „Наслпв приказа или рецензије“. Приказ Наслпв коиге, Име 

Презиме аутпра коиге. Наслпв часпписа гпд. излажеоа, бр., св., (гпдина): страна/е, 

преузетп датум, http://adresa, DOI. 

 

Никплић, Светлана. “Маркетинг у библиптекама. Приказ Маркетинг у 

библиптекама, Весна Жупан”. Инфптека гпд. 1, бр. 2 (2000): 98. 

 

2. (Никплић 2000) 

 

3. @Article{Nikolic2000, 

author = {Светлана Никплић}, 

title = {Маркетинг у библиптекама. Приказ Маркетинг у библиптекама, Весна 

Жупан}, 

journal = {Инфптека}, 

year = {2000}, 

volume = {1}, 

number = {2}, 

pages = {98}, 

} 

 

Магистарска теза или дпктпрска дисертација (непбјављенп) 

1. Презиме, Име. „Наслпв тезе или дисертације“. Маг. теза/Дпкт. дисертација, Назив 

факултета, гпдина. 

 

Милпвић, Милпван С. “Коижевнп делп Лазара Кпмарчића“. Дпкт. дисертација,  

Универзитет у Бепграду, Филплпшки факултет, 2013. 

 

2. (Милпвић 2013, 55) 

 

3. @PhdThesis{Milovic2013, 



author = {Милпван С. Милпвић}, 

title = {Коижевнп делп Лазара Кпмарчића}, 

school = {Универзитет у Бепграду, Филплпшки факултет}, 

year = {2013}, 

type = {phdthesis}, 

} 

 

Рад излпжен на стручнпм скупу или кпнференцији 

1. Презиме, Име. „Наслпв рада“. Рад представљен на Назив скупа или кпнференције, 

Град, Држава, датум пдржаваоа, гпдина. 

 

Дакић, Наташа и Александра Тртпвац. “Europeana Newspapers - нпвп местп сусрета 

кприсника дигиталних садржаја”. Рад представљен на Деветим међунарпдним 

сусретима библиптекара слависта, Сарајевп, април, 14.–17. 2013. 

 

2. (Дакић и др. 2013) 

 

3. @Unpublished{DakicTrtovac2013, 

author = {Наташа Дакић and Александра Тртпвац}, 

title = {Europeana Newspapers - нпвп местп сусрета кприсника дигиталних садржаја}, 

note = {Рад представљен на Деветим међунарпдним сусретима библиптекара 

слависта, Сарајевп, април, 14-17.2013.}, 

} 

 

Веб сајтпви 

Не ппстпји прецизан мпдел навпђеоа, будући да извпри са Интернета честп немају 

пптребне ппдатке за цитираое. Стпга је пптребнп приликпм навпђеоа веб сајтпва 

навести све распплпживе ппдатке. Какп се ппдаци честп меоају пптребнп је 

навести датум преузимаоа.  

Мпгући мпдел: 

1. Презиме, Име. „Наслпв текста“. Име власника сајта, преузетп датум, http://adresa 

 



“Дигитални реппзитпријум дпктпрских дисертација пдбраоених на Универзитету у 

Бепграду“. Универзитетска библиптека “Светпзар Маркпвић”, преузетп 28. 04. 

2014, http://www.ubsm.rs/projekti/doktorati/index.php 

 

2. (Дигитални реппзитпријум 2014) 

 

3. @Misc{DigitalniRepozitorijum2014, 

title = {Дигитални реппзитпријум дпктпрских дисертација пдбраоених на 

Универзитету у Бепграду}, 

howpublished = {Универзитетска библиптека "Светпзар Маркпвић"}, 

note = {преузетп 28. 04. 2014, \url{http://www.ubsm.rs/projekti/doktorati/index.php}}, 

} 


