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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ
Наука и друштво је интердисциплинаран рецензиран
часопис, који је специјализован за подручје друштвених и
хуманистичких наука. Прихватамо само радове који до сада
нису објављивани, нити су у разматрању за објављивање у
другим часописима, независно од језика.

Слање радова
Часопис се објављује три пута годишње. Рокови за слање
радова су: 1. фебруар, 1. мај и 1. септембар.
Аутори су у обавези да приликом слања радова доставе
потписану и скенирану ауторску изјаву да рад (у целости или
деловима) није претходно објављен, односно да није реч о
аутоплагијату или плагијату.
Образац изјаве може се преузети са интернет странице
часописа.
Позивамо све досадашње и нове ауторе да свој научне и
стручне радове, у електронском облику, у word документу,
шаљу на e-mail адресу: udruzenje@naukaidrustvo.org.

Подешавање странице
Paper: Custom size = Width: 6.7" Height: 9.46" (170 x 240 mm).
Margins: Top = 0.6"
Left = 0.5"

Bottom = 0.19",
Right = 0. 5".

Фонт: Cambria, величина 12, проред 1.15.
Величина фонта у табелама 10, проред 1.
Обликовање текста: Комбинована форма – наслов и
поднаслови се постављају у центар линије писања, а пасуси
се пишу у блок (америчкој) форми, што подразумева писање
текста од почетка унапред одређене леве маргине, без
увлачења првог реда, са једнаким поравнањем на крају реда
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(Home – Paragraph: Justify), а пасуси се одвајају један од
другог за 6 pt (Layout – Paragraph – Spacing: Before 6pt).
Обим рада: 4.000-8.000 речи, укључујући сажетак, footnotes и
листу референци.
Рад сачувати у формату: Word Document 1997-2003 (*.doc).

Језик рада
Радови који се шаљу могу бити написани на српском језику,
латиница, и/или на енглеском језику. Независно од језика
којим су писани, радови морају бити граматички тачни и
написани уз примену методолошких правила и изложени на
начин који карактерише научни рад.
Радови класификовани као научни ће проћи процес
одобравања за објављивање кроз најмање две позитивне
анонимне рецензије.

Структура рада
Рад би требало да садржи следећу структуру: имена и
афилијације аутора са контакт подацима, наслов, сажетак
(150–250 речи), кључне речи (4-6), текст рада, списак
референци. Наведени делови структуре морају испунити
Услове за уређивање научних часописа, који су као Прилог 1
објављени уз Правилник о категоризацији и рангирању
научних часописа („Службени гласник РС, број 159 од 30.
децембра 2020).

Подаци о ауторима
Име, средње слово и презиме аутора се у оригиналном
облику (са српским латиничним дијакритичким знаковима,
дијакритичким знаковима писама светских језика или
дијакритичким знаковима писама националних мањина и
етничких група) исписују пре наслова, на средини реда,
величина фонта 12, подебљано (bold). Функција и звање
аутора се не наводе.
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Назив установе аутора (афилијација)
У реду испод имена и презимена аутора наводи се пун
(званични) назив и седиште установе у којој је аутор
запослен, а евентуално и назив установе у којој је аутор
обавио истраживање, величина фонта 12. У сложеним
организацијама наводи се укупна хијерархија (на пример,
Универзитет у Београду, Филозофски факултет - Одељење за
социологију, Београд). Бар једна организација у хијерархији
мора бити правно лице. Ако је аутора више, а неки потичу из
исте установе, њихова имена и презимена се такође исписују
једно испод другог, као и подаци о установи из које потичу.

Контакт подаци
E-адреса аутора даје се у напомени при дну прве странице
чланка. Ако је аутора више, даје се само адреса једног, обично
првог аутора. У истој напомени се обавезно даје ORCID iD за
сваког аутора (https://orcid.org).

Наслов
Наслов даје први утисак о раду и зато је важно да што
верније опише садржај чланка, али и да привуче пажњу и
изазове жељу да се прочита тај рукопис. Покушајте да будете
сажети и саставите наслов вашег рада са што мање речи.
Наслов је центриран, пише се великим словима (Caps Lock),
подебљано (bold), фонт 14, и требало би да што верније
опише садржај чланка. Потребно је да се користе речи
прикладне за индексирање и претраживање. Ако таквих речи
нема у наслову, пожељно је да се наслову придода поднаслов.
Поднаслови у тексту пишу се до трећег нивоа. Први ниво
поднаслова, укључујући Увод, Закључак и Литературу, пише
се великим словима (UPPERCASE), величина фонта 12,
подебљано (bold).
Други ниво поднаслова, укључујући и оне за сажетак и
резиме, пише се редовном величином слова (Sentence case),
величина фонта 12, подебљано (bold).
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Трећи ниво поднаслова пише се редовном величином слова
(Sentence case), величина фонта 12, курзив (italic).

Сажетак (апстракт) и резиме
Сажетак (апстракт) је кратак информативан приказ садржаја
чланка који читаоцу омогућава да брзо и тачно оцени његову
релевантност. Корисно је да сажеци садрже термине који се
често користе за индексирање и претрагу чланака.
Саставни делови сажетка су циљ истраживања, методи,
резултати и закључак. Сажетак може да садржи и друге
елементе – национални, регионални, културни контекст,
друштвени
смисао
истраживања,
државни
значај
истраживања и сл.
Обим сажетка је од 150 до 250 речи, а исписује се курзивом
(italic) између наслова и кључних речи, након којих следи
текст чланка.
Уколико је рад написан на српском језику, потребно је
курзивом написати и резиме (продужени сажетак) на
енглеском језику - executive summary. Аутори са српског
говорног подручја у радовима на енглеском језику морају
имати и резиме на српском језику, ћирилица. Посебно је
пожељно да резиме буде у структурираном облику (да има
стандардне и истакнуте називе појединих одељака). Дужина
резимеа може бити до 1/10 дужине чланка. Резиме се даје на
крају чланка, након одељка Референце.

Кључне речи
Кључне речи су термини или синтагме које тематски,
теоријски, методолошки, дисциплинарно, субдисциплинарно
и на друге релевантне начине упућују на садржај чланка за
потребе индексирања и претраживања. У принципу, треба их
додељивати с ослонцем на неки међународни извор (попис,
речник или тезаурус) који је најшире прихваћен или унутар
дате научне области (нпр. у области медицине Medical Subject
Headings) или у науци уопште (нпр. листа кључних речи Web
of Science). У идентитетским наукама кључне речи одражавају и
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потребу очувања културне, научне и технолошке баштине
Републике Србије. Кључне речи дају се непосредно након
сажетака и или резимеа, на истом језику, а у циљу боље
искоришћености претраживача не би требало понављати
речи које су већ наведене у наслову, осим ако се ради о некој
речи која нема адекватну синонимску замену, а веома је
значајна за претраживање.
Број кључних речи je 4-6, нису већ садржане у наслову текста,
осим 1-2 речи уколико су веома значајне за текст и немају
одговарајући синоним.

Напомене (фусноте)
Напомене се дају при дну стране у којој се налази
коментарисани део текста. Могу садржати мање важне
детаље, допунска објашњења, назнаке о коришћеним
изворима (на пример научној грађи, приручницима) итд., али
не могу бити замена за цитирану литературу. Фонт: Cambria,
величина фонта: 10, проред: 1.

Табеле и графички прикази
Табеле и графички прикази се означавају на исти начин, при
чему се редни бројеви табела и графичких приказа
означавају независно једни од других, а уз сваки број се
додаје назив табеле/графичког приказа. Назив се исписује
изнад табеле или графичког приказа, центриран, величина
фонта 11. Величина фонта у табели: 10. Испод табеле,
почевши од леве ивице, исписује се забелешка (Note) о
извору података у табели/графичком приказу.

Захвалница
Назив и број пројекта финансираног из буџета, односно
назив програма у оквиру кога је чланак настао, као и назив
научноистраживачке организације и министарства које је
финансирало пројекат или програм, наводи се у посебној
напомени након закључка, а пре листе референци.
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Претходне верзије рада
Ако је чланак у претходној верзији био изложен на скупу у
виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом),
податак о томе треба да буде наведен у посебној напомени
при дну прве стране чланка. Рад који је већ објављен у неком
часопису не може се објавити у другом часопису, ни под
сличним насловом и у измењеном облику, у смислу
вредновања научноистраживачких резултата.

Навођење (цитирање) у тексту и Листа референци
Важно је разумети разлику између листе референци и
библиографије, јер за разлику од библиографије која
укључује сав материјал с којим сте се консултовали, чак и ако
га нисте цитирали у раду, листа референци обухвата
искључиво она дела која су поменута у раду.
У часопису Наука и друштво - Science and Society, позивање на
изворе у оквиру чланка, како у тексту, тако и у листи
референци, врши се у складу са правилима APA 7th edition intext стила цитирања - American Psychological Association,
Seventh Edition (2020), према Упутству које се примењује на
Универзитету Шефилд (The University Of Sheffield, UK). Ово
Упутство се у онлајн верзији налази на web страници:
https://librarydevelopment.group.shef.ac.uk/referencing/apa.ht
ml.
Извори цитирања се не наводе у фуснотама, већ у самом тексту,
по систему аутор–датум, тако што се у облим заградама иза
цитираног дела уносе презиме(на) аутора, година објављивања
и број странице. Библиографска парентеза се по правилу налази
на крају реченице, пре интерпункције. Скраћенице ibid. и
item. се не користе, а у случају понављања извора одмах иза
претходног у истом пасусу, не понавља се име аутора, већ само
година издања и страна (ако се разликује) цитираног садржаја.
Цитирана литература обухвата по правилу библиографске
изворе (чланке, монографије и сл.) и даје се искључиво у
засебном одељку чланка, у виду листе референци. Референце
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се наводе на доследан начин, употребом пуних формата
према наведеном стилу цитирања. То подразумева да су
референце наведене на крају рада и организоване су
абецедним редом према презимену аутора. Стога, ако се
користе извори на нелатиничном писму, потребно је да се
изврши транскрибовање на латиницу. За транскрибовање на
латиницу ћириличних знакова из других језика (руски,
бугарски, и др.), као и знакова из других писама (кинески,
јапански, арапски, хебрејски, грчки, итд.), користити таблицу
на web страници https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html.
За радове на енглеском језику, приликом навођења извора
који су писани на неком другом језику, у листи референци је
потребно да наслов тог извора (чланак/књига/поглавље
књиге, итд.) буде преведен на енглески језик у угластим
заградама одмах иза изворног наслова, без коришћења
курзива у угластим заградама. Наслов часописа или наслов
уређиване књиге (зборника), као и назив издавача такође
морају бити написани латиничним писмом, али не морају
бити преведени. Ако постоји званичан превод на енглески,
можете га користити, посебно у случајевима када пружа боље
разумевање теме или публикације.
Детаљније Упутство за ауторе се налази на званичном web
сајту удружења „Наука и друштво“, http://naukaidrustvo.org/,
док је потпуно Упутство доступно на наведеном линку
Универзитета Шефилд. У наставку је дат краћи извод из
проширеног Упутства, за најчешће коришћене врсте извора.
Најпре се наводе примери навођења у листи референци, а
затим у тексту. У првом примеру је дат приказ цитирања у
радовима и на српском и на енглеском језику, а остали примери
се односе на радове написане на енглеском језику.
Монографија (књига)
Један аутор
Презиме, иницијал(и) имена (уколико аутор користи средње
име, прво се пише иницијал личног имена, размак, па иницијал
средњег имена). Година издања у облој загради. Наслов.
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Издавач (без навођења седишта издавача, осим ако је седиште
саставни део имена издавача, као нпр. Универзитет у Београду).
Рад на српском језику:
Simeunović, D. (2009). Terorizam. Univerzitet u Beogradu: Pravni fakultet.
(Simeunović, 2009, str. 12)
Wang, Z. (2012). Never Forget National Humiliation: Historical Memory in
Chinese Politics and Foreign Relations. Columbia University Press.
(Wang, 2012, str. 37-38)

Рад на енглеском језику:
Simeunović, D. (2009). Terorizam [Terrorism]. Univerzitet u Beogradu: Pravni
fakultet.
(Simeunović, 2009, p. 12)
Wang, Z. (2012). Never Forget National Humiliation: Historical Memory in
Chinese Politics and Foreign Relations. Columbia University Press.
(Wang, 2012, pp. 37-38)

Два аутора
Презиме, иницијал(и) имена (уколико аутор користи средње
име, прво се пише иницијал личног имена, размак, па иницијал
средњег имена) и презиме, иницијал(и) имена. Година издања у
облој загради. Наслов. Издавач.
Jarić, V., & Radović, N. (2010). Rečnik rodne ravnopravnosti. [Glossary of
Gender Equality]. Grafomarketing.
(Jarić & Radović, 2010, p. 34)
Marx, K., & Engels, F. (1848/1986). Manifesto of the Communist Party. Progress
Publishers.
(Marx & Engels, 1848/1986, p. 123)

Три или више аутора
Презиме, иницијал(и) имена (уколико аутор користи средње
име, прво се пише иницијал личног имена, размак, па иницијал
средњег имена), презиме, иницијал(и) имена и презиме,
иницијал(и) имена. Година издања у облој загради. Наслов.
Издавач.
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Armitage, A., Bryant, R., Dunhill, R., Hammersley, M., Hayes, D., Hudson, A., &
Lawes, S. (1999). Teaching and training in post-compulsory education. Open
University Press..
(Armitage et al., 1999, p. 54)

Уредник/приређивач/преводилац уместо аутора
Након навођења имена у округлу заграду ставити скраћеницу:
(Ed.) или (Eds.).
Kaltwasser, C. R., Taggart, P., Ochoa Espejo, P. & Ostigoy, P. (Eds.). (2017). The
Oxford Handbook of Populism. Oxford University Press.
(Kaltwasser et al., 2017)

Поглавље у монографији/зборнику
Презиме, иницијал(и) имена. (Година издања). Наслов
поглавља. У иницијал(и) имена, презиме (скраћеница за
уредника/уреднике), Наслов. (Број страна на којима се налази
поглавље). Издавач.
Diesendruck, G. (2007). Mechanisms of word learning. In E. Hoff & M. Shatz
(Eds.), Blackwell handbook of language development. (pp. 257-276). John Wiley
& Sons.
(Diesendruck, 2007, p. 261)

Чланак у научном часопису
Чланак у редовном броју
Презиме, иницијал(и) имена. (Година издања). Наслов чланка.
Наслов часописа, волумен(број), број страна на којима се налази
чланак. DOI број (уколико је доступан).
Carr, P. B., & Steele, C. M. (2010). Stereotype threat affects financial decision
making. Psychological Science, 21(10), 1411-1416.
(Carr & Steele, 2010, 1415)
Lane, J. D., Evans, E. M., Brink, K. A., & Wellman, H.M. (2016). Developing
concepts of ordinary and extraordinary communication. Developmental
Psychology, 52(1), 19-30. https://doi.org/10.1037/dev0000061.
(Lane et al., 2016, p. 27)
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Чланак у посебном броју
Презиме, иницијал(и) имена. (Година издања). Наслов чланка. У
презиме, иницијал(и) имена (Ed(s).), Наслов посебног броја,
Наслов часописа, број страна на којима се налази чланак. DOI
број.
Marković, D. M., & Spaić, I. (2021). Globalizacija organizovanog kriminaliteta i
transformacija u moćnu ekonomsku i oružanu silu [Organized crime
globalization and transformation into a powerful economic and armed force].
In Ž. Bjelajac (Ed.), Pravo, bezbednost i kriminalistika. Kultura polisa, Vol
18(2) special edition, 39–50.
(Marković & Spaić, 2021, p. 43)

Блог
Презиме аутора, иницијал(и) имена. (Пун датум). Наслов тескта
на блогу. Име блога. URL.
Ouellette, J. (2019, November 15). Physicists capture first footage of quantum
knots unraveling in superfluid. Ars Technica. https://arstechnica.com/science/
2019/11/study-you-can-tie-a-quantum-knot-in-a-superfluid-but-it-will-soonuntie-itself/.
(Quellete, 2019)

Уколико аутор користи псеудоним или надимак, то се наводи
уместо презимена и иницијала имена аутора.
Уколико на блогу није назначен аутор, користи се име блога,
као и код цитирања референце са корпоративним аутором.
JCU Library News. (2019, May 28). Reading challenge reviews: Football heroes
and tragics. JCU Library News. https://jculibrarynews.blogspot.com/2019/05/
reading-challenge-reviews-football.html.
(JCU Library News, 2019)

Енциклопедије и речници
Наведен је уредник
Презиме, иницијал(и) имена уредника. (Ed(s).). (Година
издања). Назив енциклопедије /речника. Том (ако је
енциклопедија подељена на више томова). Издавач. URL
(уколико постоји интернет страница).
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Wolman, B.B. (Ed.). (1989). Dictionary of behavioral science (2nd ed.).
Academic Press.
(Wolman, 1989)

Наслов поглавља или термина. (Година издања). In иницијал(и)
имена, презиме уредника. Наслов енциклопедије/речника
(издање, том ако је потребно). Издавач. URL (уколико постоји
интернет страница).
Redmond, B. F. (2017). Affective events theory. In S. G. Rogelberg (Ed.), The
SAGE encyclopedia of industrial and organizational psychology (2nd ed.). Sage.
http://dx.doi.org.ezproxy.library.uq.edu.au/10.4135/9781483386874.n10.
(Redmond, 2009)

Наведен је аутор
Презиме, иницијал(и) имена аутора. (Година издања). Наслов
поглавља или термина. In иницијал имена, презиме уредника
(Ed(s).), Назив енциклопедије/речника (Том ако постоји,
странице). Издавач. URL (уколико постоји интернет страница).
Maher, J. (2010). Work and mothering. In A. O’Reilly (Ed.), Encyclopedia of
motherhood (Vol. 3, pp. 1278-1283). SAGE.
(Maher, 2010)

Није наведен аутор/уредник
Корпоративни аутор. (Година издања или n.d. ако није позната).
In Наслов енциклопедије /речника (издање, ако није прво).
Издавач.
Oxford University Press. (n.d.). Zombie. In Oxford English Dictionary. Oxford
University Press. Retrieved January 4, 2020, from https://oed.com/view/Entry

/232982.
(Oxford University Press, n.d.)

Докторска дисертација
Презиме, иницијал имена. (Година издања). Наслов
дисертације: поднаслов. [Врста дисертације, име универзитета
на којем је одбрањена: факултет (ако је потребно)]. Име архиве
или веб сајта. URL.
Vella, A. (2005). Educate or punish: the case for prison education [Unpublished
doctoral thesis]. University of Sheffield.
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(Vella, 2005, pp. 97-98)
Reid, A. M. (2013). The influence of prior knowledge in memory consolidation.
(Doctoral thesis, University of York). White Rose eTheses Online.
http://etheses.whiterose.ac.uk/id/eprint/5667
(Reid, 2013)

Чланак у дневним новинама или периодичним часописима
Наведен је аутор
Презиме, иницијал(и) имена. (Година, месец дан). Наслов
чланка. Назив новинa или часописа, страна (за штампано
издање). URL (за онлајн издање).
Jakšić , B. (2021, August 8). Energetski tigar luta po mraku. Politika.
https://www.politika.rs/scc/clanak/485128/Energetski-tigar-luta-po-mraku
Jakšić , B. (2021, August 8). Energetski tigar luta po mraku [Energy tiger
wanders in the dark]. Politika. https://www.politika.rs/scc/clanak/485128/
Energetski-tigar-luta-po-mraku
(Jakšić, 2021)

Није наведен аутор
Наслов чланка: поднаслов ако постоји. (Година, месец дан ако
су дати). Назив новина или часописа, страна (за штампано
издање). URL (за онлајн издање).
Get on board for train safety. (2012, June 17). Toronto Star, A14.

У тексту – (“Једна две или три речи из наслова”, година, страна)
(“Get on board”, 2012, p. A14)

Референца са организацијом као аутором
Назив аутора [акроним, по потреби]. (Година издања). Наслов
(издање, ако није прво).
Издавач (не наводи се ако је иста организација аутор и
издавач).
Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije [Ministry of European
Integration of the Republic of Serbia [MEI]]. (2018). Vodič za korišćenje EU
fondova u Srbiji; IPA II (2014–2020. god) [Guide to the use of EU funds in
Serbia; IPA II (2014–2020)].
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Прво цитирање
(Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije [MEI], 2018)

Наредна цитирања
(MEI, 2018)
National Fire Protection Association. (2009). Fundamentals of fire fighting
skills (2nd ed.). Jones and Bartlett.

Прво цитирање
(National Fire Protection Association [NFPA], 2009)

Наредна цитирања
(NFPA, 2009)

Правни акти
Устав и закони, одлуке државних органа и институција
Аутор
[Скраћени
облик
по
потреби].
(Година
доношења/усвајања). Назив акта. (Назив службеног гласила и
број са бројевима измена и допуна). Издавач (ако су аутор и
издавач исти, онда се ово изоставља). URL.
Narodna skupština Republike Srbije [Narodna skupština]. (2006). Ustav
Republike Srbije [Constitution of the Republic of Serbia]. (Службени гласник
Републике Србије, бр. 98/06). https://www.srbija.gov.rs/view_file.php?file_
id=2391 &cache=sr.

Прво цитирање
(Narodna skupština Republike Srbije, 2006, Art. 33)

Наредна цитирања
(Naredna skupština, 2006, Art. 25)
Narodna skupština Republike Srbije. (2018). Zakon o azilu i privremenoj zaštiti
[Law on Asylum and Temporary Protection]. (Službeni glasnik Republike
Srbije, br. 24/2018). Paragraf. https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-azilu
-i-privremenoj-zastiti.html.
(Narodna skupština republike Srbije, 2018, Art. 16, para. 4)
(Naredna skupština, 2018, Art. 14)
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National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental
illness (DHHS Publication No. ADM 90-1679). US Government.
(National Institute of Mental Health, 1990)
Zaštitnik građana Republike Srbije [Zaštitnik građana]. (2021, April 20).
Mišljenje Zaštitnika građana na Nacrt zakona o istopolnim zajednicama [Opinion of
the Protector of Citizens on the Draft Law on Same-Sex Communities].
https://www.ombudsman.rs/index.php/2011-12-11-11-34-45/7050-ishlj-njz-sh-i-ni-gr-d-n-n-n-cr-z-n-is-p-lni-z-dnic
(Zaštitnik građana Republike Srbije, 2021)
(Zaštitnik građana, 2021)

Законодавни акти Европске уније
Тип и број акта. Назив акта. Орган/агенција ЕУ. Official Journal
of the European Union. Series, Issue Number. URL.
Directive 94/62/EC. On packaging and packaging waste. European Parliament
and Council. Official Journal of the European Union. L 365, 31.12.1994, p. 10–
23http://data.europa.eu/eli/dir/1994/62/oj.
(Directive 94/62/EC, Art. 5)

Међународни уговори – Оснивачки уговори Европске уније
Назив акта [Акроним по потреби]. (Година). Official Journal of the
European Union. Series, Issue Number. URL.
Consolidated version of the Treaty on European Union [TEU]. (2012). Official
Journal C 326 , 26/10/2012 P. 0001 - 0390. http://data.europa.eu/eli/treaty/
teu_2012/oj.
(TEU, 2012, Art. 3)

Међународни уговори Уједињених нација
Назив уговора [Aкроним или скраћени назив]. (Датум
закључивања). Регистрација у Уједињеним нацијама – UNTS
број, регистрациони број са сајта United Nations Treaty Collection:
https://treaties.un.org. URL.
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization [Marrakesh
Agreement]. (1994, Април 15). UNTS 1867, I-31874. https://treaties.un.org/
doc/Publication/UNTS/Volume%201867/volume-1867-A-31874-English.pdf.
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(Marrakesh Agreement, 1994)

Судска пракса
Судска пракса у Републици Србији
Врста акта и назив суда [акроним суда], број и датум предмета.
Назив и број службеног гласника или друге публикације у коме
је пресуда објављена – ако је доступно. URL.
Odluka Ustavnog suda Republike Srbije [USRS] [Decision of the Constitutional
Court of the Republic of Serbia], IUa-2/2009 od 13. juna 2009. Službeni glasnik
RS, br. 68/2012.
(Odluka USRS, IUa-2/2009)
Rešenje Apelacionog suda u Novom Sadu [ASNS] [Decision of the Court of
Appeals in Novi Sad], Ržr–1/16 od 27. aprila 2016. godine.
(Rešenje ASNS, Ržr–1/16)

Судска пракса Међународног суда правде
Врсте одлука могу бити: налог, пресуда, пресуда о надлежности,
пресуда о меритуму, саветодавно мишљење.
Назив случаја (Странке скраћено), врста саслушања, врста
одлуке (ако је примењиво), I.C.J. Rep. година извештаја (том
извештаја, ако је примењиво) (Датум одлуке), прва страна
одлуке (ако је објављено), наведена страница и пасус (ако је
примењиво).
Legality of Use of Force (Yugoslavia v. United Kingdom), Provisional Measures
Order, I.C.J. Rep. 1999 (June 2), p. 826.
(Yugoslavia v. United Kingdom, 1999)
Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium),
Judgment, I.C.J. Rep. 2002 (I) (Feb. 14).
(Democratic Republic of the Congo v. Belgium, 2002)
Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict, Advisory
Opinion, I.C.J. Rep. 1996 (July 8), p. 66.
(I.C.J. Rep. 1996)

Судска Европског суда правде (ECJ) и Суда прве инстанце (EFI)
За случајеве пре 1. јануара 1989:
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Случај Број/годинa. Назив странака [Година одлуке]. Назив
извештаја (ЕCR), том (ако је неопходно), страница о пасус.
Case 120/88. Commission v Italy [1991]. ECR I-621.
(Case 120/88)

За случајеве пoсле 1. јануара 1989:
Случај Т-Број/годинa (за EFI) или Случај С-Број/година (за ECJ).
Назив странака [Година одлуке]. Назив извештаја (ЕCR), том
(ако је неопходно), страница о пасус.
Case T-224/95. Tremblay and Others v Commission [1997]. ECR, II-2215.
(Case T-224/95)
Case C-242/95. GT-Link [1997]. ECR, I-4449, para. 36.
(Case C-242/95)

Судска пракса Европског суда за људска права
Имена странака [врста одлуке (напомена: пресуда о меритуму
нема ознаку), или ако је одлучено од стране Великог већа [GC]),
број предмета, одељак на који се упућује, датум (опционо) и
скраћени наслов извештаја у којем је објављен (ECHR), година и
том.
Hasan and Chaush v. Bulgaria [GC], no. 30985/96, §84, ECHR 2000-XI.
(Hasan v. Chaush, 1996/2000)
Malhous v. the Czech Republic (dec.) [GC], no. 33071/96, 13 December 2000,
ECHR 2000-XII.
(Malhous v. the Czech Republic, 1996/2000)
Smith and Grady v. the United Kingdom (just satisfaction), nos. 33985/96 and
33986/96, § 13, 25 July 2000, ECHR 2000-IX.
(Smith and Grady v. the United Kingdom, 1996/2000)
Akman v. Turkey (striking out), no. 37453/97, ECHR 2001-VI.
(Akman v. Turkey, 1997/2001)

Могуће су следеће врсте одлука:
Decisions on admissibility (dec.)
Preliminary objections (preliminary objections)
Judgments for just satisfaction (just satisfaction)
Judgments regarding revision (revision)
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Judgments on interpretations (interpretation)
Judgments striking the case delivered by a Chamber (striking out)
Judgments regarding a friendly settlement (friendly settlement)

Судска пракса других међународних судова и трибунала
Погледати
на:
https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/Fi
nal_GFILC_pdf.pdf
Веб-сајтови за дељење видео садржаја (нпр. You Tube,
Vimeo)
Видео
Презиме, иницијал(и) имена аутора [Псеудоним или надимак].
(Пун датум). Наслов видео садржаја [Video]. Извор. URL.
University of Sheffield Library [uniSheffieldLib]. (2019, January 30). Information
and
Digital
Literacy
Workshops
[Video].
YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=Lm7bLmbKOk0
(University of Sheffield Library, 2019)
Radiohead (2009, April 22). Radiohead - No Surprises [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=u5CVsCnxyXg
(Radiohead, 2009)

Видео канал
Презиме, иницијал(и) имена аутора [Псеудоним или надимак].
(n.d.). Име Taba [Извор]. Датум преузимања са URL.
Universitiy of Sheffield Library [uniSheffieldLib]. (n.d). Home [YouTube
channel].
Retrieved
August
12,
2020
from
htttps://www.youtube.com/user/uniSheffieldLib.
(University of Sheffield Library, n.d.)

Веб-страница (интернет страница)
Презиме, иницијал(и) имена аутора или Име организације. (Пун
датум). Назив веб-страице. Име сајта (ако није исто као и
организација која је аутор). URL.
Binding, L. (2020, July 21). River Thames has higher density of microplastics
than
other
major
European
rivers.
Sky
News.
https://news.sky.com/story/river-thames-has-higherdensity-ofmicroplastics-than-other-major-european-rivers-12033067.
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(Binding, 2020)
World Health Organisation. (2018, May 18). Assistive technology.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology.
(World Health Organisation, 2018)
(WHO, 2018)

Ако не цитирате одређене информације или одређену страницу
са веб локације, није потребно правити цитат у тексту или
референцу за њега.
Када помињете веб локацију у свом тексту, наведите име веб
странице након чега следи URL у загради, нпр.
Учесници су анкетирани користећи SurveyMonkey
(https://www.surveimonkei.co.uk).

Посебни случајеви навођења референци
Навођење другог и сваког следећег издања
Презиме, иницијал(и) имена.
напомена о издању. Издавач.

(Година

издања).

Наслов,

Gaćinović, R. (2018). Mlada Bosna, drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje
[Young Bosnia, 2nd edition]. Evro Book.

Више референци истог аутора
1) Исти аутор, различите године – Ређати према години
издања, почевши од најраније.
2) Исти аутор, иста година – Ређати према абецедном
редоследу почетног слова назива референце. Поред године
објављивања ставити почетна слова абецеде која се користе и у
библиографској парентези.
Simeunović, D.. (2009a). Nacija i globalizacija [Nationa and Globalization].
Zograf.
Simeunović, D.. (2009a). Terorizam [Terrorism]. Univerzitet u Beogradu:
Pravni fakultet.
(Simeunović, 2009a, p. 37), (Simeunović, 2009b)

3) Исти аутор као самостални аутор и као коаутор – Прво
навести референце у којима је самостални аутор, а затим оне у
којима је коаутор.
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4) Исти аутор као први коаутор у више различитих референци –
Ређати према абецедном редоследу презимена другог коаутора.
Zirojević, M., & Ivanović, Z. (2016). Zaštita prava intelektualne svojine u sektoru
informaciono-komunikacionih tehnologija [Protection of intellectual property
rights in the information and communication technology sector]. Institut za
uporedno pravo, Beograd.
Zirojević, M., & Marković, D. M. (2020). Terrorist Financing, Virtual Curencies,
and the Future of Security. Fiat Iustitia, 2(2), 118-127.

Посебни случајеви навођења библиографске парентезе

Изузеци од навођења библиографске парентезе на крају реченице
1) Навођење презимена аутора у оквиру реченице – Годину
издања ставити у заграду након навођења презимена, а број
стране на крају реченице у заграду.
Prema mišljenju Simeunovića (2007), ... (30).

2) Навођење презимена аутора у оквиру реченице пре цитата из
референце – Након навођења презимена, у библиографској
парентези навести годину и број стране, а затим навести цитат.
Kao što Zirojević (2006, p. 45) navodi: “ … ”
Buš (Busch, 2015, p. 217) izričito tvrdi: „ … ”

3) Навођење исте референце више пута у једном пасусу – Ако се
наводи иста страна или опсег страна, унети библиографску
парентезу приликом последњег навођења или на крају пасуса
пре интерпункцијског знака. Ако се наводе различите стране,
референцу навести приликом првог позивања на одређену
страну, а затим до краја пасуса у заграду стављати само
различите бројеве страна. Ако се следеће цитирање односи на
исту референцу као и код претходног цитирања, у заграду не
уносити име аутора, већ само годину и страницу.
(Bryman, 2012, p. 34)
......
(2012, p. 34)

Не користити „исто”, „ibid”, или „op. cit.” за вишеструко
навођење референце.
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Навођење израза „видети”, „упоредити” и сл.
Изразе унети у библиографску парентезу.
(videti Diesendruck, 2007, p. 263)
(Smith, 2017; uporediti Gladwell, 2008)

Секундарна референца
У библиографској парентези прво навести презиме аутора,

годину и број стране примарне референце, затим „цитирано у:”
и презиме аутора, годину и број стране секундарне референце.
У списку референци навести само секундарну референцу.
(Eccot, 2002, p. 23, as cited in Wilson, 2009, p. 45).

Иста библиографска парентеза, више референци
1) Различити аутори – Референце одвојити тачком и зарезом.
(Crisp & Turner, 2014, p. 54; Mueser, 1998, p. 198)

2) Исти аутор, различите године – Навести презиме аутора, а
затим године издања различитих референци по редоследу од
најраније до најновије и одвојити их зарезом, односно тачком и
зарезом када се наводи број страна.
(Stepić 2012, 2015) ili (Stepić 2012, p. 30; 2015, p. 69)

3) Различити аутори, исто презиме – Неки аутори имају исто
презиме, ако се то догоди требало би додати иницијал(е)
аутора у свим цитатима, чак ако је година издања различита.
(Subotić, Д., 2010, p. 97), (Subotić, M., 2010, p. 302)
(Williams, A., 2009), (Williams, J., 2010)

Примена правописних правила
Радове ускладити са правописним правилима српског и
енглеског језика.
Посебну пажњу обратити на следеће:
– Поједине општепознате стране изразе писати само на
изворном језику у курзиву, нпр. de iure, de facto, a priori, a
posteriori, sui generis итд.
– Реченицу не почињати акронимом, скраћеницом или бројем.
– Текст у фуснотама увек завршавати тачком.
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– За навођење или цитирање на енглеском или другом страном
језику користити наводнике који су својствени том језику (“ ”, «
», и др.). За наводнике на енглеском језику можете користити
команде на тастатури: ALT147 за отварање цитата и ALT148 за
затварање цитата.
– Црту писати са размаком пре и после или без размака, никако
са размаком само пре или само после. Између бројева,
укључујући бројеве страна, користити примакнуту црту (‒)
[ALT150 на тастатури], а не цртицу (-).
– За наглашавање појединих речи не користити подебљана
слова (bold), нити подвучена слова (underline) већ искључиво
курзив (italic) или наводнике и полунаводнике (‛ ʼ на енглеском
језику).

