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Име и презиме аутора*  

Универзитет у Нишу 

Филозофски факултет** 

Департман за србистику 

← Times New Roman, 12pt, равнање уз леву маргину, име 

и презиме написати замашћеним словима (болд) 

Први празан ред 

Други празан ред 

НАСЛОВ РАДА1  

↑ 

Times New Roman, 14pt, ВЕРЗАЛ, болд, центрирано 
Празан ред 

Написати текст апстракта. Користити фонт величине 10 јединица. Лева маргина мора бити 

увучена 1,5 цм. Равнати текст користећи опцију Justify. Апстракт би требало да има од 100 до 

250 речи.  
Кључне речи: фонт величине 10 јединица, не више од 10 речи, без тачке на крају 

Празан ред 

Празан ред 

1. Назив поглавља 

↑ 

Times New Roman, 12pt, центрирано 

Празан ред 

Овде писати текст рада. Користити фонт величине 12 јединица. Равнати текст 

од маргине до маргине. Користити А4 формат (21 х 29,5 цм), с маргинама од 2,5 цм, 

увлачењем првог реда новог пасуса 1,5 цм, и без размака између редова. Обим текста: 

за огледе, прилоге и расправе до 36000 словних знакова (са размаком); за приказе до 

14000 словних знакова (са размаком). У тексту парентезе исписивати латиницом 

верзалним словима: (IVIĆ 1986: 128). Водити рачуна да презимена страних аутора буду 

транскрибована (MARFI 1974: 95). Уколико се користи цитат дужи од три реда, 

потребно га је написати на следећи начин: 
,,Цитате писати фонтом 11 типографских јединица. Обавезно користити наводнике. 

Леву маргину ових цитата увући 1,5 цм. Цитате писати фонтом 11 типографских 

јединица. Обавезно користити наводнике. Леву маргину ових цитата увући 1,5 цмˮ 

(PREZIME 1980: 15). 
Празан ред 

1.1. Назив потпоглавља 

↑ 

Times New Roman, 12pt, центрирано 

Празан ред 

Овде писати текст рада. Користити фонт величине 12 јединица. Равнати текст 

од маргине до маргине. Користити А4 формат (21 х 29,5 цм), с маргинама од 2,5 цм, 

увлачењем првог реда новог пасуса 1,5 цм, и без размака између редова. У случају да 

у тексту користите табеле или графиконе, означити их на следећи начин: 

Празан ред 
Табела 1 (болд). Табеларни приказ (курзив) 

  
 

                                                           
* Имејл аутора. Све фусноте писати фонтом величине 10 типографских тачака. 
** Уколико је рад настао у оквиру пројекта, овде дати посебне информације. 
1 Посебне напомене у вези са радом. 
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Графички приказ 1 (болд). Графички приказ приказ (курзив) 

Празан ред 

(...) 

Празан ред 

Цитирана литература 

↑ 

Times New Roman, 12pt, центрирано 
BELIĆ 1958: Belić, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička 

ispitivanja. Knj. 1. − 2. izd. Beograd: Nolit, 1958. [orig.] Белић, Александар. О 

језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка испитивања. Књ. 1. − 2. 

изд. Београд: Нолит, 1958. 
 

Ime i prezime autora ← Times New Roman, latinica, 11pt, ravnanje uz levu marginu 
Празан ред 

NASLOV RADA NA STRANOM JEZIKU 

↑ 

Times New Roman, 11pt, ВЕРЗАЛ, болд, центрирано 

Празан ред 

Rezime ne bi trebalo da prelazi 10% dužine teksta. Potrebno je da bude na jednom od svetskih 

jezika (engleskom, ruskom, nemačkom, francuskom). Ukoliko autor nije u mogućnosti da obezbedi 

korektan prevod, potrebno je da napiše rezime na jeziku na kojem je napisan i rad, a uredništvo 

časopisa Philologia Mediana će obezbediti prevod. Ukoliko je rad napisan na stranom jeziku, rezime 

mora biti napisan i na srpskom jeziku. Ukoliko autor nije u mogućnosti da obezbedi rezime na 

srpskom jeziku, potrebno je da napiše rezime na jeziku na kojem je napisan rad, a uredništvo će 

obezbediti prevod rezimea na srpski jezik. 

↑ 

Times New Roman, 11pt, ravnanje od margine do margine 

Keywords: na stranom jeziku, 11pt, bez tačke na kraju, oznaka na početku mora biti ispisana kurzivom 
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НАСЛОВ ПРИКАЗА1  

↑ 

Times New Roman, 14pt, ВЕРЗАЛ, болд, центрирано 
Име и презиме аутора публикације, Назив публикације, Издавач, Место, година. 

↑ 

Times New Roman, 12pt, центрирано, назив публикације писати курзивом 

Празан ред 

Празан ред 

Овде писати текст приказа. Користити фонт величине 12 јединица. Равнати 

текст од маргине до маргине. Страница мора бити А4 (21 х 29,5 цм), с маргинама од 

2,5 цм, увлачењем првог реда новог пасуса 1,5 цм, и без размака између редова. Обима 

приказа мора бити до 14000 словних знакова (са размацима).  

 

Times New Roman, 12pt, равнање уз десну маргину, 

име и презиме написати замашћеним словима 

(болд) → 

Име и презиме аутора* 

Универзитет у Нишу 

Филозофски факултет** 

Департман за србистику 
 

                                                           
1 Посебне напомене у вези са приказом. 
* Имејл аутора. Све фусноте писати фонтом величине 10 типографских тачака. 
** Уколико је рад настао у оквиру пројекта, овде дати посебне информације. 


