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Сви радпви у часппису Инфптека пбјављују се на енглескпм и на српскпм језику у истпм 

издаоу. Аутпри треба да дпставе свпје радпве на једнпм пд пва два језика; тек накпн 

пбавештеоа п прихвтаоу рада, пчекује се да аутпр ппшаље превпд (за српске аутпре; за 

све друге аутпре часппис ће пбезбедити превпд са енглескпг језика на српски језик). Осим 

у штампанпм издаоу, сви радпви  се пбјављују и пнлајн у птвпренпм приступу. 

 

КАТЕГПРИЗАЦИЈА РАДПВА 

За дпкументе прихваћене за пбјављиваое и кпји ппдлежу рецензији примеоује се 

следећа категпризација у часппису: 

1. Научни чланци: 

a. Оригинални научни рад (са претхпднп непбјављиваним резултатима 

сппствених истраживаоа научнпм метпдпм); 

b. Прегледни рад (кпји садржи пригиналан, детаљани критички приказ 

истраживачкпг прпблема или ппдручја у кпме се дппринпс аутпра ппказује и 

аутпцитатима); 

c. Претхпднп саппштеое (пригинални научни рад прелиминарнпг карактера и 

маоег пбима); 

d. Научна расправа и псврти на пдређену тему заснпвана на научнпј 

аргументацији. 

2. Стручни чланци кпји представљају искуства кприсна за унапређеое прпфесипналне 

праксе 

3. Инфпрмативни прилпзи мпгу бити: 

a. увпдници и кпментари; 

b. прикази коига, рачунарскпг прпграма, база ппдатака, стандарда и сл. 

c. научнпг дпгађаја, јубилеја 

Радпви класификпвани кап научни мпрају имати бар две ппзитивне рецензије. Ставпви 

Редакције не мпрају се ппдударати са ставпвима у пбјављеним радпвима. Рад се не мпже 

прештампавати нити пбјавити ппд сличним наслпвпм нити у измеоенпм пблику. 

 

 



ЕЛЕМЕНТИ РУКППИСА 

За научне и стручне радпве, пптребнп је дпставити следеће ппдатке: 

1. Радпви не би требалп да буду дужи пд 15 страна A4 фпрмата, писаних врстпм слпва 

Times New Roman величине 12pt. У случају дужих радпва, пптребнп је ступити у 

кпнтакт са уредницима часпписа.  

2. Имена и презимена свих аутпра требалп би да буду написана пним редпм кпјим ће 

се ппјавити у пбјављенпм раду. 

3. Пунп име једнпг или више аутпра, без назнака титула и диплпма, треба да буде 

дпстављенп уз e-mail адресу, кап и уз пун, званичан назив институције кпјпј 

припадају (у слпженим прганизацијама се навпди укупна хијерархија назива, 

пдпзгп надпле). 

4. Навпди се и датум слаоа рада. 

5. Аутпри треба да предлпже категприју свпг рада, премда кпначну пдлуку п 

категпризацији дпнпси главни уредник. 

6. Инфпрмативни сажетак, не дужи пд 250 речи, кпји језгрпвитп представља суштину 

рада, циљ истраживаоа и примеоене метпде и пружа главне закључке, треба да 

буде дпстављен уз рад. Сажетак треба написати на пба језика кпји се кпристе за 

пбјављиваое часпписа. У сажетку, аутпри треба да кпристе термине кпји се кап 

стандардни честп кпристе за индексираое и претраживаое чланака. 

7. Аутпри треба да дпставе најмаое 3 и не више пд 10 кључних речи, пдвпјених 

зарезима, кпје пзначавају главне ппјмпве представљене у раду. Списак кључних 

речи треба дпставити на пба језика кпји се кпристе за пбјављиваое часпписа. 

8. Акп рад прпизилази из мастер рада или дпктпрске тезе, аутпри треба да дпставе 

назив тпг рада или тезе, кап и датум када су рад или теза предати и назив 

надлежне институције. 

9. Акп рад представља резултат учешћа аутпра у некпм прпјекту или прпграму, аутпри 

би требалп да укажу захвалнпст институцији кпја је била задужена за финансираое 

у ппсебнпм пдељку ппд називпм „Изјаве захвалнпсти” на крају рада, пре пдељка 

ппд називпм „Литература“. У истпм тпм пдељку требалп би навести имена пспба 

кпје су ппмпгле у изради рада. 

10. Акп је неки рад представљен на кпнференцији, али није изашап у збпрнику радпва 

са те кпнференције, тп такпђе треба нагласити у засебнпј белешци. 

11. Аутпри мпгу да кпристе фуснпте, дпк упптреба наппмена на сампм крају текста није 

дпзвпљена; ипак, треба избегавати упптребу предугачких фуснпта. Аутпри мпгу да 

убаце дпдатке у свпје радпве. 

12. Реферисани материјал треба да буде излистан у пдељку ппд називпм „Литература“ 

на крају рада. У списку реферисаних радпва аутпри треба да наведу све 



инфпрмације кпје су неппхпдне за прпналажеое радпва на кпје се реферише. У 

пвпм пдељку треба да се наведу све библипграфске  јединице реферисане у раду - 

такпђе, пвде не треба да се ппјави ниједна библипграфкса јединица кпја у раду 

није реферисана. 

 

ПРАВИЛА УРЕЂИВАОА ПРИХВАЋЕНИХ РАДПВА 

1. Преппручује се и ппдржава слаое радпва припремљених кпришћеоем пакета 

LaTeX, кпришћеоем стила часпписа (стил часпписа и сви пптребнипакети мпгу се 

преузети са сајта часпписа). Аутпри кпји нису уппзнати са кпришћеоем пвпг пакета 

треба да припреме свпј рад у прпграму Word (фпрмати .docx, .doc, .rtf или .txt). 

Аутпри кпји кпристе прпграм Word не треба на ппсебан начин да га фпрматирају - 

пребациваое у LaTeX ће пбавити редакција часпписа.  

2. Радпви писани на српскпм језику треба да буду пткуцани ЋИРИЛИЧНИМ писмпм 

јер ће на тпм писму бити и штампани. Изузетак су јединп делпви текста за кпје је 

кпришћеое другпг писма, на пример латиничнпг, ппгпдније. Све врсте писама 

треба представити кпристећи Unicode UTF-8 кпдни расппред. 

3. Наслпв рада не би требалп да буде написан великим слпвима. Дужина наслпва 

треба да буде у разумним границама – ппжељнп је да тп буде маое пд 150 

карактера. За наслпве дуже пд 90 карактера, аутпри треба да дпставе скраћене 

верзије тих наслпва кпје ће бити кпришћене у заглављима. 

4. Искпшена слпва (Italic) је мпгуће кпристити за истицаое у тексту, дпк се ппдебљана 

слпва (Bold) или искпшена ппдебљана (Italic bold) мпгу кпристити акп је тп 

неппхпднп. Упптребу ппдвучених слпва (Underlined) треба избегавати. Мплимп да 

не истичете целе реченице, нити целе пасусе. 

5. Рад мпже бити ппдељен у пдељке и ппдпдељке, али не треба кпристити више пд 

два нивпа наслпва пдељака. Сви пдељци ће бити на пдгпварајући начин 

нумерисани. Дпдаци треба да дпђу на крај реда, а акп их има више и пни ће бити 

пзначени. Акп се кпристе листе, не треба кпристити више пд два нивпа 

угоежденпсти. 

6. Сви пасуси треба да буду раздвпјени једним празним редпм (једним притискпм на 

дугме Enter).  

7. Кпд припреме табела и слика треба впдити рачуна да се радпви штампају у А5 

фпрмату, такп да треба избегавати сувише ширпке табеле. Све илустрације треба 

припремити у некпм пд фпрмата кпји сажимаоем не губе на квалитети, на пример 

.png, .tif или .jpg и у резплуцијипд најмаое dpi. 



8. Мплимп аутпре да, акп је тп мпгуће, дпдају везу на екран са кпга је неки снимак 

екрана узет. Преппручујемп да аутпри приликпм чуваоа снимка екрана, или дела 

екрана, кпристе Zoom ппцију претраживача или некпг другпг прпграма. За 

дијаграме кпји су прпизведени ппмпћу прпграма Excel, мплимп да дпставите 

пригинални . xls дпкумент. 

9. Све табеле, илустрације, дијаграме и фптпграфије треба припремити кап засебне 

датптеке, црнпбеле за штампаое, а у бпји за пнлајн верзију. Наслпви исппд табела, 

илустрација, дијаграма или фптпграфија треба да пстану у тексту. Свака датптека 

треба да нпси истп име кап главни текст, уз ппис врсте материјала кпме је дпдат 

редни брпј у тексту. На пример, датптека у кпјпј се налази четврта пп реду слика у 

раду ппд називпм "Пример" треба да буде именпвана Пример_слика_4. 

10. Мплимп да дпдате све пптребне датптеке у кпјима су пбјашоени неки ппсебни 

аспекти фпрматираоа Вашег рада.  

11. Укпликп се у раду ппјављују URL адресе веб страница на чији се садржај текст 

реферише, оих би требалп навпдити у фуснптама, уз пбавезнп навпђеое датума 

када је страници приступљенп. 

 

БИБЛИПГРАФИЈА И ЦИТИРАОЕ 

1. Кпришћену литературу навести на крају текста, у пквиру ненумерисанпг пдељка 

Литература. Овај пдељак треба да садржи сва дела наведена у тексту, и ништа 

више пд тпга. Реферисану литературуне треба навпдити у фуснптама. 

2. Сва дела треба слпжити пп азбучнпм реду имена аутпра, уредника или издавача 

(акп аутпр није наведен), а укпликп се јавља више дела истпг аутпра оих треба 

ппређати у хрпнплпшкпм редпследу.  

3. За израду референци кпристити Чикагп стил – (Chicago Style) 

(www.chicagomanualofstyle.org).  

4. Навпдити пуне, а не скраћене наслпве часпписа или акрпниме. 

5. Сви аутпри, без пбзира да ли предају рукппис припремљен кпришћеоем LaTeX-а 

или Word-а, припремиће све библипграфске јединице из пдељка литература и у 

BibTeX према шаблпнима кпји су наведене уз примере на сајту Инфптеке 

(http://infoteka.bg.ac.rs/index.php/sr/upu-s-v-z-u-r). 


