
 

 

Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 

 

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ 

 

Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду објављује 

оригиналне научне, прегледне научне и стручне радове из области 

филолошких, лингвистичких и друштвених наука. Радови који су већ 

објављени или понуђени за објављивање у некој другој публикацији не могу 

бити прихваћени, као ни они који не задовољавају научне критеријуме. Ако је 

рад био изложен на научном скупу, или је настао као резултат научног 

пројекта, тај податак ваља навести у напомени на дну насловне странице 

текста.  

Аутор је дужан да поштује научне и етичке принципе и правила 

приликом припреме рада у складу са међународним стандардима. Предајом 

рада аутор гарантује да су сви подаци у раду тачни, како они који се односе на 

истраживање, тако и библиографски подаци и наводи из литературе. Радови 

се пре рецензирања подвргавају провери на плагијат.  

Годишњак објављује радове наставника и сарадника Факултета као и 

аутора по позиву Уређивачког одбора из иностранства и других универзитета 

из земље. У Годишњаку Филозофског факултета се објављују радови са 

највише три коаутора. Свако може да понуди само један рад за објављивање, 

било да је једини аутор или коаутор. Аутори могу једном да објаве прерађени 

део из своје докторске дисертације, с тим што поклапање с изворним текстом 

не сме бити више од 30%. 

 

Предаја рукописа 

Радови се предају у електронском облику у .doc или .docx формату на 

web страници часописа http://godisnjak.ff.uns.ac.rs уз обавезну претходну 

регистрацију. Рад се предаје у неколико корака:  

1. Одабир секције и унос основних информација о предаји. 

2. Достављање докумената: потребно је доставити засебно  

• „насловну страну”; 

• рукопис који садржи све илустрације (слике и графиконе); 

поред тога још и 

• илустрације у одвојеним фајловима. 

3. Унос метаподатака: потребно је унети 

• наслов рада на српском и енглеском 

• апстракт на српском и енглеском 

• све ауторе и коауторе 

• језик рада 
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• установе подршке (уколико је рад резултат рада на 

пројекту) на српском и енглеском 

• референце (све референце морају бити одвојене празним 

редом). 

Рецензирање 

Поступак рецензирања је анониман у оба смера, стога аутори морају 

да уклоне све информације из текста, одн. фајла на основу којих би могли да 

буду идентификовани, и то на следеће начине: 

а) анонимизацијом референци које се налазе у тексту и које су 

ауторове, 

б) анонимизацијом референци у библиографији, 

в) пажљивим именовањем фајлова, како се не би видело ко је творац 

(нпр. File > Check for Issues > Inspect Document > Document Properties and 

Personal Information > Inspect > Remove All > Close). 

Радове рецензирају два квалификована рецензента, и то један интерни, 

са Филозофског факултета, а други рецензент је екстерни. 

Аутор се аутоматски обавештава о томе да ли је његов чланак 

прихваћен за објављивање или не чим се процес рецензирања заврши. Процес 

рецензирања подразумева проналажење два рецензента, њихово оцењивање 

рада, ауторске исправке (ревизије) уколико су захтеване од стране 

рецензената и уколико је потребно, још једно читање рада од стране 

рецензената, а завршава се предајом коначне верзије рада која је спремна за 

процес лектуре и даље припреме за објављивање. Уколико један од 

рецензената да позитивну, а други негативну оцену проналази се трећи 

рецензент који даје коначну оцену рада. Уколико се категорије рада коју 

рецензенти одреде не слажу, проналази се трећи рецензент који чија оцена 

одлучује којој категорији рад припада. Рок за објављивање прихваћених 

радова је најкасније 12 месеци од предаје коначне верзије рукописа. Аутор је 

дужан да у року од 5 дана уради коректуру рада, уколико је то од њега 

затражено. 

 

Језик и писмо  

Радови се публикују на свим језицима који се изучавају на 

Филозофском факултету у Новом Саду (српски, мађарски, словачки, 

румунски, русински, руски, немачки, енглески, француски), и то латиничним 

писмом, изузев радова на руском који се штампају ћирилицом, али и код њих 

референце морају да стоје латиницом (због захтева иностраних база за 

индексирање часописа), док се у загради наводи да је библиографска јединица 

објављена ћирилицом. 
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Форматирање текста 

Текстови се пишу у програму Microsoft Word, фонтом Times New 

Roman. Величина фонта основног текста је 12 (сем код блок цитата, односно 

цитата од преко 40 речи, где величина фонта износи 11). Проред основног 

текста је 1,15. Сваки први ред новог пасуса је увучен 

(Paragraph/Indentation/Special:_First line 12.7 m), а текст треба изравнати са обе 

стране („justify”). Не треба делити речи на крају реда на слогове. Странице 

треба да буду нумерисане, а формат странице је А4. 

За фусноте се користе арапски бројеви, од 1 па надаље (осим првих 

двеју означених звездицом – које се прикључују имену првог аутора, односно 

наслову рада). Фусноте се пишу величином фонта 10.  

Графички прилози треба да буду црно-бели и уређени у изворном 

формату. Њихову величину и сложеност треба прилагодити формату 

часописа, како би се јасно видели сви елементи. 

Радови који не задовољавају формалне стандарде не могу да уђу у 

поступак рецензирања.  

 

Насловна страница 

Сви радови имају насловну страницу која треба да у горњем левом 

углу садржи име(на) аутора са именом институције, испод тога пун наслов 

прилога центрирано, верзалом, затим број карактера текста (укључујући 

фусноте и референце) и фусноту која је обележена звездицом (*, **). Звездица 

(*) која се налази иза имена јединог или првог аутора односи се на прву 

фусноту на дну странице која садржи e-mail адресу аутора, а две звездице (**) 

се додају иза наслова рада и односе се на другу фусноту, која треба да садржи 

име и број пројекта, захвалницу, напомену да је рад излаган на научном скупу 

итд. Иза насловне стране следи прва страна текста, са идентично наведеним 

насловом рада а затим остали елементи рада. 

 

Структура чланка  

Рукопис понуђен за штампу треба да има следеће елементе: име и 

презиме аутора, институцију у којој је запослен, наслов рада, сажетак, кључне 

речи, текст рада, резиме и научни апарат (редоследом којим су овде 

наведени). 

 

Изворни, тј. оригинални научни рад мора јасно да представи научни 

контекст питања које се разматра у раду, уз осврт на релевантне резултате из 

претходних истраживања, затим опис корпуса, методологију и циљеве 

истраживања, анализу корпуса, односно истраженог питања уз обавезан 

закључак са јасно представљеним резултатима истраживања.  

 

Прегледни научни рад треба да пружи целовит и критички приказ 

одређеног научног проблема као и критички однос према релевантној 
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литератури (са посебним освртом на разлике и недостатке у тумачењу 

резултата), и теоријски заснован став аутора.  

 

Стручни чланак треба да буде приказ резултата развојних а не 

фундаменталних истраживања, ради примене у пракси и ширења већ познатих 

знања, ставова и теорија, с нагласком на употребљивости резултата. Поред 

теоријског ретроспективног и експликативног дела, овакви чланци треба да 

садрже аналитичко експериментални део у којем се решавају задати 

проблеми, доказују хипотезе. Такви радови треба да садрже и део у којем се 

нуде могућа решења актуелног проблема. 

 

Наслов рада  

Наслов треба да што верније опише садржај чланка, треба користити 

речи прикладне за индексирање и претраживање у базама података. Ако 

таквих речи у наслову нема, пожељно је да се наслову дода поднаслов. 

 

Апстракт и кључне речи, резиме 

Пре основног текста рада, испод наслова, следи апстракт, кратак 

информативан приказ садржаја чланка, који читаоцу омогућава да брзо и 

тачно оцени његову релевантност. Апстракт се пише на језику основног 

текста у једном параграфу, и то не дужи од 200 речи, величином фонта 10, са 

проредом 1.15. Саставни делови апстракта су циљ истраживања, методи, 

резултати и закључак. У интересу је аутора да апстракт садржи термине који 

се често користе за индексирање и претрагу чланака. Испод апстракта са 

насловом Кључне речи: треба навести од пет до десет кључних речи (то треба 

да буду речи и фразе које најбоље описују садржај чланка за потреба 

индексирања и претраживања). 

Резиме на енглеском језику се пише на крају текста, а пре литературе, 

величином фонта 10, са проредом 1.15. Наслов резимеа на енглеском је 

исписан верзалом, центрирано. У резимеу се сажето приказују проблем, циљ, 

методологија и резултати научног истраживања, у не више од 500 речи. 

Резиме не може бити превод апстракта са почетка рада, већ сложенији и 

другачије формулисан текст. Затим с ознаком Keywords: следе кључне речи на 

енглеском (до 10 речи).  

Уколико је рад на страном језику, резиме је на српском, а ако је рад на 

мађарском, словачком, румунском или русинском језику, поред резимеа на 

енглеском следи резиме и кључне речи на српском.  

 

Обим текста  

Минимална дужина рада је 20.000, а максимална 32.000 карактера, 

укључујући апстракт, резиме и литературу. Радови који не задовољавају дате 

оквире неће бити узети у разматрање. 
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Основни текст рада 

Основни текст се пише величином фонта 12. Наслови поглавља се 

наводе верзалом центрирано, а поднаслови унутар поглавља курзивом.  

Табеле и графикони треба да буду сачињени у Word формату. Свака 

табела треба да буде означена бројем, са адекватним називом. Број и назив се 

налазе изнад табеле/графикона. 

У подбелешкама, тј. фуснотама, које се означавају арапским бројевима 

дају се само коментари аутора, пишу се фонтом величине 10. Изузетак у 

погледу начина означавања фусноте јесу прве две. 

Скраћенице треба избегавати, осим изразито уобичајених. Скраћенице 

које су наведене у табелама и сликама треба да буду објашњене. Објашњење 

(легенда) се даје испод табеле или слике. 

 

Цитирање референци унутар текста 

Цитати се дају под двоструким знацима навода (у раду на српском 

„...”, у радовима на другим језицима у складу с одговарајућим правописом), а 

цитати унутар цитата под једноструким знацима навода (‘...’). Коришћени 

извор наводи се унутар текста тако што се елементи (презиме аутора, година 

издања, број странице на којој се налази део који се цитира) наводе у 

заградама и одвајају зарезом и двотачком (Bugarski, 1998: 24). Цитирани 

извори се наводе на крају реченице, непосредно пре тачке. 

Ако цитат који се наводи у тексту садржи више од 40 речи не користе 

се знакови навода, већ се цитат пише у посебном блоку, лева маргина 

(Paragraph/Indentation/Left) је код таквих цитата увучена на 1,5 цм, а фонт је 

величине 11, на крају се у загради наводи извор. Размак пре и после блок 

цитата (Paragraph/Spacing/Before и After) је 6пт. 

Кад се аутор позива на рад са 3–5 аутора, приликом првог навођења 

таквог извора потребно је набројати све ауторе: (Rokai–Đere–Pal, & Kasaš, 

2002). Код каснијих навођења тог истог извора навести само првог аутора и 

додати „и др.” уколико је публикација на српском или „et al.” ако је писана на 

страном језику: (Rokai и др., 1982). 

Уколико рад има 6 и више аутора, при првом и сваком даљем 

навођењу тог рада ставити само првог аутора и додати „и др.” ако је 

публикација писана на српском или „ et al.” ако је књига писана на страном 

језику. 

Када се цитира извор који нема нумерисане странице (као што је 

најчешће случај са електронским изворима), користе се број параграфа или 

наслов одељка и број параграфа у том одељку: (Bogdanović, 2000, пара. 5), 

(Johnson, 2000, Conclusion section, para. 1). 

Ако рад садржи две или више референци истог аутора из исте године, 

онда се после податка о години додају словне ознаке „а”, „б” итд. (Торма, 

2000а) (Торма, 2000б). Студије истог аутора наводе се хронолошким редом: 

(Halle, 1959; 1962). 
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Ако се упућује на више студија различитих аутора, податке о сваком 

следећем одвојити тачком и зарезом (From, 2003; Nastović, 2008), студије се 

наводе такође хронолошким редом. 

 

Литература 

У списку литературе наводе се само референце на које се аутор позвао 

у раду и то по абецедном реду презимена првог аутора. Референце морају 

бити исписане Романским писмом, уколико је рад штампан ћирилицом, поред 

латиничног навођења у загради треба да стоји податак да је оригинални рад 

објављен ћирилицом. Фонт је величине 12, а облик навода „висећи” (Hanging) 

на 1,5 цм, као у следећим примерима: 

 

Књиге (штампани извори) 

Књига са једним аутором 

Lukić, R. (2010). Revizija u bankama. Beograd: Centar za izdavačku delatnost 

Ekonomskog fakulteta u Beogradu. 

 

Уколико рад садржи неколико референци чији је први аутор исти, 

најпре се наводе радови у којима је тај аутор једини аутор, по растућем 

редоследу година издања, а потом се наводе радови у односу на абецедни ред 

првог слова презимена другог аутора (уколико има коауторе). 

 

Књига са више аутора 

Када је у питању више аутора, наводе се сви, с тим што се пре 

последњег презимена додаје амперсенд, односно „&”. Ако има више од седам 

аутора, наводи се првих шест, затим се пишу три тачке и на крају последњи 

аутор: 

 

Đorđević, S.–Mitić, M. (2000). Diplomatsko i konzularno pravo. Beograd: Službeni 

list SRJ. 

Rokai, P.–Đere, Z.–Pal, T. & Kasaš, A. (2002). Istorija Mađara. Beograd: Clio. 

 

Књига са уредником или приређивачем, зборник радова 

Ако је књига зборник радова са научног скупа или посвећен једној 

теми, као аутор наводи се приређивач тог дела и уз његово презиме и 

иницијал имена у загради додаје се „уред.” или „прир.” односно „ еd.” ако је 

књига писана на страном језику. 

 

Đurković, M. (ured.) (2007). Srbija 2000–2006: država, društvo, privreda. 

Beograd: Institut za evropske studije. 
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Чланак из зборника 

Radović, Z. (2007). Donošenje ustava. U: Đurković, M. (ured.) (2007). Srbija 

2000–2006: država, društvo, privreda. Beograd: Institut za evropske 

studije. 27–38. 

 

Чланак из научног часописа 

Đurić, S. (2010). Kontrola kvaliteta kvalitativnih istraživanja. Sociološki pregled, 

44, 485–502.  

 

Чланак из магазина 

Чланак из магазина има исти формат као кад се описује чланак из 

научног часописа, само што се додаје податак о месецу (ако излази месечно) и 

податак о дану (ако излази недељно). 

 

Bubnjević, S. (2009, decembar). Skriveni keltski tragovi. National Geographic 

Srbija, 38, 110–117. 

 

Чланак из новина 

За приказ ових извора треба додати податак о години, месецу и дану за 

дневне и недељне новине. Такође, користити „str.” (или „p.” ако су новине на 

страном језику) код броја страна. 

 

Mišić, M. (1. feb. 2012). Ju-Es stil smanjio gubitke. Politika, str. 11.  

 

А ако се не спомиње аутор чланка: 

 

Straževica gotova za dva meseca. (1. feb. 2012). Politika, str. 10. 

 

Онлајн извори 

Кад год је могуће, треба уписати DOI број. Овај број се уписује на 

крају описа без тачке. Ако DOI није доступан, треба користити URL. 

 

Чланак из онлајн научног часописа 

Stankov, S. (2006). Phylogenetic inference from homologous sequence data: 

minimum topological assumption, strict mutational compatibility consensus 

tree as the ultimate solution. Biology Direct, 1. doi:10.1186/1745-6150-1-5 

 

Ако чланак нема DOI број, може се користити URL адреса: 

 

Stankov, S. (2006). Phylogenetic inference from homologous sequence data: 

minimum topological assumption, strict mutational compatibility consensus 

tree as the ultimate solution. Biology Direct, 1. Preuzeto sa 

http://www.biology-direct. com/content/1/1/5 
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Е-књиге 

При цитирању књига или поглавља из књига која су једино доступна 

„онлајн”, уместо податка о месту издавања и издавачу ставити податак о 

електронском извору из ког се преузима: 

Milone, E. F.–Wilson, W. J. F. (2008). Solar system astrophysics: background 

science and the inner solar system [SpringerLink version]. doi: 

10.1007/978-0-387-73155-1 

 

Веб сајт 

Податак о години односи се на датум креирања, датум копирања или 

датум последње промене. 

 

Kraizer, S. (2005). Safe child. Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.safechild. 

org/ 

Penn State Myths. (2006). Preuzeto 6. decembra 2011, sa http://www.psu.edu/ 

ur/about/myths.html 

 

Срана унутар веб сајта: 

Global warming solutions. (2007, May 21). U: Union of Concerned Scientists. 

Preuzeto 29. februara 2008, sa http://www.ucsusa.org/global_warming 

/solutions 

 

Блог и вики: 

Jeremiah, D. (2007, September 29). The right mindset for success in business and 

personal life [Web log message]. Preuzeto sa 

http://www.myrockcrawler.com 

Happiness. (n.d.). U: Psychwiki. Preuzeto 7. decembra 2009 sa 

http://www.psychwiki.com/wiki/Happiness 

 

Video post (YouTube, Vimeo и слично) 

За податак о аутору изма се презиме и име аутора (ако је тај податак 

познат) или име које је аутор узео као свој алијас (обично се налази поред 

„uploaded by” или „from”): 

 

Triplexity. (1. avgust 2009). Viruses as bionanotechnology (how a virus works) 

[video]. Preuzeto sa http://www.youtube.com/watch?v=MBIZI4s5NiE3. 

 

Необјављени радови  

За резимее са научног скупа, необјављене докторске дисертације и сл. 

– уколико је навођење таквих радова неопходно, треба навести што потпуније 

податке. 
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Smederevac, S. (2000). Istraživanje faktorske strukture ličnosti na osnovu leksičkih 

opisa ličnosti u srpskom jeziku (Nepublikovana doktorska disertacija). 

Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad. 

 

Рукописна грађа наводи се према аутору рукописа, а уколико аутор 

рукописа није познат, према наслову. Уколико рукопис нема наслов, наслов 

му даје онај који о њему пише. Следећи елемент је време настанка текста, 

затим место и назив институције у којој се рукопис налази, сигнатура и 

фолијација. 

 

 

Уредништво часописа Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ 


