
Наслов рада на српском језику 

Име и презиме првог аутора1, Име и презиме другог аутора 2, Име и презиме трећег аутора 3 ... 

1 Афилијација првог аутора (звање, институција, земља, e-mail, ORCID број, контакт телефон) 

2 Афилијација другог аутора (звање, институција, земља, e-mail, ORCID број) 

3 Афилијација трећег аутора (звање, институција, земља, e-mail, ORCID број) итд. 

Апстракт 

Апстракт садржи максимално 250 речи и пише се у  једном  пасусу. Он треба да обезбеди кратак приказ 

истраживања, циљева и синтетички илуструје методе, главне резултате и кључне закључке. У апстракту 

нема референци и скраћеница, фуснота и напомена. 

 

Кључне речи: Сваки рукопис има 3−5 кључних речи, одвојених зарезима. Свака кључна реч може бити једна 

реч  (нпр. архитектура, урбанизам итд.) или синтагма (нпр. просторно планирање, одрживи развој итд.) 

 

Наслов рада на енглеском језику 

Апстракт (на енглеском) 

Апстракт на енглеском језику треба да буде по садржају усклађен са апстрактом на српском језику и , да не 

прелази дужину од 300 речи и има један пасус.  

Кључне речи (на енглеском): превод кључних речи са српског језика  

1.0 Увод 

Уводно поглавље пружа увид у шири контекст теме, наглашава циљеве истраживања и очекиване 

доприносе. У њему се презентују проблеми – мотиви истраживања, као и друштвена и научна 

оправданост истраживања.  

Као део увода, или као посебно поглавље, потребно је представити теоретску позадину истраживања, 

којом се оно повезује са сличним досадашњим истраживањима и објашњава његова позиција у ширем 

теоретском оквиру. Посебну пажњу треба обратити на правилно цитирање свих коришћених 

референци. 

Уводно поглавље је потребно завршити пасусом у коме се описују садржај и структура рада у 

наставку. 

2.0 Поглавље (опис методологије/дати адекватан наслов) 

Ово поглавље има експликативни карактер, представља пресек теоријских сазнања и ранијих 

резултата о проблему који се обрађује. Наглашавају се значај, користи и актуелност проблематике. 

Поглавље детаљно описује истраживачко питање/хипотезу и методе коришћене да се она поткрепи. 

Метод треба да обезбеди довољно података за свакога ко жели да спроведе слично истраживање. 



Износе се подаци о истраживачком поступку, где се нови методи и протоколи описују детаљно, док 

се већ опробани кратко описују уз адекватно цитирање. 

3.0 Поглавље (приказ резултата/дати адекватан наслов) 

У овом поглављу издвајају се најважније научне чињенице и резултати до којих је истраживање 

дошло или који су битни за теоријско тумачење изабране проблематике. То је систем информација, 

ставова, теорија и закона којима се доказују постављене хипотезе и претпостављени узрочно-

последични односи.  

Илустрације се убацују у документ као .ЈПГ фајлови. Свака илустрација треба да буде адекватно 

обележена (редни број, назив на српском и енглеском језику) са позивом на илустрацију у тексту 

(Сл.1). Наслови се смештају испод илустрација.  

 

Сл.1 Назив илустрације  

Fig.1 Назив илустрације на енглеском  

 

Табеле такође треба адекватно обележити (редни број, назив табеле на српском и енглеском) са 

позивом на табелу у тексту. Табеле је потребно дати као MS Word документ, а не као слике. Наслови 

табела се смештају изнад табела. 

Таб.1 Назив табеле  

Tab.1 Назив табеле на енглеском  

4. 0 Поглавље (дискусија резултата/ дати адекватан наслов) 

Ово поглавље обрађује конкретне резултате до којих се дошло у истраживању у смислу потврђивања 

постављених хипотеза. Указује се на ограничења примењене методологије, дискутују се резултати и 

начин на који се они могу интерпретирати у светлу претходних истраживања. У овом делу би требало 

представити конкретна решења и мере за примену добијених резултата у пракси, као и перспективе 

будућих истраживања.  

5.0 Закључак 

У њему су дата најважнија решења постављеног проблема и дати одговори на питања постављена у 

првом делу рада. На систематичан и концизан начин излажу се најзначајнија сазнања, која су већ 

презентована у делу, са резултатима. Закључак се изводи из разраде – добијених резултата, без нових 

чињеница, доказа и информација. У закључку избегавати навођење других аутора и употребљавање 

фуснота.  

 



Захвалница  

Уколико је рад резултат неког пројекта, написати назив и број пројекта и навести институцију која га 

финансира. 

Наводе се појединци или институције које су обезбедиле материјалну или нематеријалну подршку 

истраживању.  

Референце 

Списак референци садржи све изворе коришћене у раду. Свака референца цитирана у тексту треба да 

буде присутна у списку референци и све референце са листе наведене у тексту. Референце се наводе 

по абецедном реду, латиницом, а онда хронолошки. Користи се Харвард стил цитирања. 

 

Извори илустрација 

Сл. 1........... 


