
УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ РАДОВА 

Радови који су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој 
публикацији не могу бити прихваћени за објављивање у часопису Недогледи. Ако је рад 
био изложен на научном скупу у виду усменог саопштења (под истим или сличним 
насловом), податак о томе потребно је да буде наведен у подбелешци (фусноти) која је 
бројем везана за наслов самог рада.  

Радови се објављују првенствено на српском језику (ћирилицом), али и на 
енглеском, француском, руском и немачком језику. Рукопис мора бити правописно, 
граматички и стилски коректан. У часопису Недогледи за радове на српском језику 
примењује се Правопис српскога језика Митра Пешикана, Jована Jерковића и Мата 
Пижурице (Матица српска: Нови Сад 2010). Поред правописних норми утврђених тим 
правописом аутори би требало да се у припреми рукописа за штампу придржавају и 
следећег:  

1. Наслови посебних публикација (монографија, зборника, часописа, речника и сл.) 
који се помињу у раду штампају се курзивом на језику и писму на којем је публикација 
која се цитира објављена, било да је реч о оригиналу или о преводу.  

2. Пожељно је цитирање према изворном тексту (оригиналу) и писму. Уколико се 
цитира преведени рад, треба у одговарајућој напомени навести библиографске 
податке о оригиналу.  

3. Страна имена пишу се транскрибовано (прилагођено српском језику) према 
правилима Правописа српскога језика, а када се страно име први пут наведе, у 
загради се даје изворно писање, осим ако је име широко познато (нпр. Ноам Чомски), 
или се изворно пише исто као у српском (нпр. Филип Ф. Фортунатов).  

4. У уметнутим библиографским скраћеницама (парентезама) презиме аутора наводи 
се верзалом, и то искључиво латиницом. Пример: (BELIĆ 1941), (KAROLAK 2004), 
(VOLF 2006).  

5. Цитати из примарне (изворне) литературе морају бити наведени (и) на 
језику оригинала.  

6. Цитати из секундарне литературе на страном језику, у зависности од функције коју 
имају, могу се наводити на изворном језику или у преводу, али је потребно доследно 
се придржавати једног од наведених начина цитирања.   

Рукопис мора имати следеће елементе: а) име, средње слово, презиме, назив 
установе у којој је аутор запослен, б) наслов рада, в) сажетак, г) кључне речи, д) 
текст рада, ђ) литературу и изворе, е) резиме, ж) прилоге. Редослед елемената 
мора се поштовати.  



7. Име, средње слово и презиме аутора у студијама и чланцима штампају се изнад 
наслова уз леву маргину, а у приказима испод текста уз десну маргину, курзивом. 
Имена и презимена домаћих аутора увек се наводе у оригиналном облику, независно 
од језика рада. Назив и седиште установе у којој је аутор запослен наводи се испод 
имена, средњег слова и презимена аутора. Називи сложених организација би требало 
да одражавају хијерархију њихове структуре (на пример: Универзитет у 
Нишу, Филозофски факултет, Департман за србистику). Ако је аутора више, мора се 
назначити из које установе потиче сваки од наведених аутора. Функција и звање 
аутора се не наводе.  

8. Службена адреса и/или електронска адреса аутора даје се у подбелешци, која је 
звездицом везана за презиме аутора. Ако је аутора више, даје се само адреса првог 
аутора. Назив и број пројекта, односно назив програма у оквиру којег је чланак настао, 
као и назив институције која је финансирала пројекат или програм, наводи се у 
посебној подбелешци, која је двема звездицама везана за назив установе у којој је 
аутор запослен.  

9. Наслов (и поднаслов) рада пишу се верзалом на средини странице. Требало би 
да што верније и сажетије изражава садржај рада. У интересу је аутора да се користе 
речи прикладне за индексирање и претраживање. Ако таквих речи нема у наслову, 
пожељно је да се наслову дода поднаслов.  

10. У апстракту (сажетку), који мора да буде на језику на којем је написан и рад, 
потребно је сажето представити проблем, циљ, методологију и резултате научног 
истраживања. Препоручује се да сажетак има од 100 до 250 речи. Сажетак мора да се 
налази испод наслова рада, без ознаке Сажетак, и то тако да му је лева маргина 
увучена 1,5 цм у односу на основни текст (тј. једнако увучена као први ред основног 
текста).  

11. Кључне речи су термини или изрази којима се указује на целокупну проблематику 
истраживања, а не може их бити више од десет. Препоручљиво је одређивати их са 
ослонцем на стручне терминолошке речнике, а у интересу је аутора да учесталост 
кључних речи (с обзиром на могућност лакшег претраживања) буде што већа. 
Кључне речи дају се на језику на којем је написан сажетак, те на језику на којем је 
написан резиме рада (без тачке на крају низа!). Кључне речи се наводе испод сажетка 
и испод резимеа са одговарајућом ознаком Кључне речи, односно Keywords и сл., и то 
тако да им је лева маргина уравната с левом маргином сажетка, односно резимеа.  

12. Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која упућује на 
потпуни библиографски податак о делу које се цитира, наведен на крају рада, састоји 
се од отворене заграде, презимена аутора, године објављивања рада који се цитира, 
те ознаке странице са које је цитат преузет и затворене заграде; пример: (IVIĆ 1986: 
128) за библиографску јединицу: IVIĆ, Pavle. Srpski narod i njegov jezik. — 2. izd. 
Beograd: Srpska književna zadruga, 1986. [orig.] ИВИЋ, Павле. Српски народ и његов 
језик. — 2. изд. Београд: Српска књижевна задруга, 1986.  



➢ Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре које се 
односе на прву и последњу страницу која се цитира, а између њих ставља се 
црта, на пример: (IVIĆ 1986: 128-130) за библиографску јединицу: IVIĆ, Pavle. 
Srpski narod i njegov jezik. — 2. izd. Beograd: Srpska književna zadruga, 1986. 
[orig.] ИВИЋ, Павле. Српски народ и његов језик. Београд: Српска књижевна 
задруга, 1986. ➢ Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре 
које се односе на странице у цитираном раду одвајају се запетом; пример: 
(IVIĆ 1986: 128, 130) за библиографску jединицу: IVIĆ, Pavle. Srpski narod i 
njegov jezik. Beograd: Srpska književna zadruga, 1986. [orig.] ИВИЋ, Павле. 
Српски народ и његов језик. — 2. изд. Београд: Српска књижевна задруга, 
1986.  

13. Уколико jе реч о страном аутору, презиме је потребно транскрибовати на језик на 
коме је написан основни текст рада, на пример, Marfi за Мyrphy, а транскрипцију је 
потребно извршити и у парентези, нпр. (MARFI 1974: 95) за библиографску jединицу: 
Мyrphy, Jамеs J. Rhetoric in the Middle Ages: А History of Rhetorical Theory from Saint 
Augustine to the Renaissance. Berkley: University of California Press, 1974.  

14. Када се у раду помиње више студиjа коjе jе jедан аутор публиковао исте године, у 
парентези jе потребно одговараjућим (малим) абецедним словом прецизирати о којој 
се библиографскоj одредници из коначног списка литературе ради; пример: (MARFI 
1974b: 12).  

15. Уколико библиографски извор има више аутора, у парентези се наводе 
презимена прва два аутора, док се презимена осталих аутора замењују скраћеницом 
i dr.: (IVIĆ, KLAJN i dr. 2007) за библиографску jединицу: Ivić, Pavle i Ivan Klajn, Mitar 
Pešikan, Branislav Brborić. Srpski jezički priručnik. Beograd: Beogradska knjiga, 2007. 
[orig.] Ивић, Павле и Иван Клаjн, Митар Пешикан, Бранислав Брборић. Српски jезички 
приручник. Београд: Београдска књига, 2007.  

16. У парентези није потребно наводити презиме аутора ако jе из контекста jасно 
који jе аутор цитиран или парафразиран; пример: ,,Према Марфијевом истраживању 
(1974: 207), први сачувани трактат из те области срочио jе бенедиктинац Алберик из 
Монте Касина у другој половини XI векаˮ.  

17. Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком 
следећем раду треба одвојити тачком и запетом; пример: (BELIĆ 1958; 
STEVANOVIĆ 1968).  

18. Називи табела исписују се изнад табела (на средини странице), и то на следећи 
начин:  

Табела 1 (болд). Табеларни приказ 
(курзив)  



19. Називи графичких приказа, дијаграма и сл. исписују се непосредно испод објекта 
(на средини странице), и то на следећи начин:  
 

Графички приказ 1 (болд). Графички приказ приказ 
(курзив)  

20. Подбелешке (подножне напомене, фусноте), обележене арапским цифрама (иза 
правописног знака, без тачке или заграде) дају се при дну странице у којој се налази 
део текста на који се подбелешка односи. Могу садржати мање важне детаље, 
допунска објашњења и сл. Подбелешке се не користе за навођење библиографских 
извора цитата или парафраза датих у основном тексту, будући да за то служе 
библиографске парентезе, које су повезане с пописом литературе и извора датих на 
крају рада, олакшавају праћење цитираности у научним часописима.  

21. Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном ,,Цитирана 
литератураˮ (без наводника!). Референце се наводе латиницом и исписују на 
доследан начин, абецедним редоследом. Референце изворно публиковане 
ћирилицом или неким другим писмом морају се након обавезног латиничног облика (у 
који се такве референце морају транслитеровати), према у даљем тексту наведеним 
примерима, са назнаком [orig.], навести у свом оригиналном облику. У том одељку 
разрешавају се библиографске парентезе скраћено наведене у тексту. 
Библиографске јединице (референце) наводе се латиницом по абецедном реду 
презимена првог или јединог аутора како је оно наведено у парентези у тексту 
(погледати тачку 12). Ако опис библиографске јединице обухвата неколико редова, 
сви редови осим првог увучени су удесно за 1,5 цм употребом тзв. „висећегˮ 
параграфа (опција Hanging: Paragraph > Indents and Spacing > Indendation > Hanging 
1,5 цм).  

22. Свака библиографска јединица представља засебан пасус који је организован на 
различите начине у зависности од врсте цитираног извора. У библиографском опису 
цитиране литературе примењује се MLA начин библиографског цитирања (Modern 
Language Association - Works cited), с том модификацијом што се наслов посебне 
публикације наводи курзивом.  

Примере таквог начина библиографског цитирања погледајте у наставку 
упутства.  

МОНОГРАФСКА ПУБЛИКАЦИЈА  

Prezime, ime autora i ime i prezime drugog autora. Naslov knjige. Podatak o imenu 
prevodioca, priređivača, ili nekoj drugoj vrsti autorstva. Podatak o izdanju ili broju tomova. 
Mesto izdavanja: Izdavač, godina izdavanja. [orig.] Презиме, име аутора и име и презиме 
другог аутора. Наслов књиге. Податак о имену преводиоца, приређивача, или некој 



другој врсти ауторства. Податак о издању или броју томова. Место издавања: Издавач, 
година издавања.  

Пример: 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. Miletić, 
Svetozar. O srpskom pitanju. Izbor i predgovor Čedomir Popov. Novi Sad: Gradska biblioteka, 
2001. [orig.] Милетић, Светозар. О српском питању. Избор и предговор Чедомир Попов. 
Нови Сад: Градска библиотека, 2001.  

ФОТОТИПСКО ИЗДАЊЕ  

Prezime, ime autora. Naslov knjige. Mesto prvog izdanja, godina prvog izdanja. Mesto 
ponovljenog, fototipskog izdanja: Izdavač, godina reprint izdanja. [orig.] Презиме, име 
аутора. Наслов књиге. Место првог издања, година првог издања. Место поновљеног, 
фототипског издања: Издавач, година репринт издања.  

Пример: Solarić, Pavle. Pominak knjižeski. Venecija 1810. Inđija: Narodna biblioteka „Dr 
Đorđe Natoševićˮ, 2003. [orig.] Соларић, Павле. Поминак књижески. Венециjа 1810. 
Инђија: Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевићˮ, 2003.  

СЕКУНДАРНО АУТОРСТВО  

Зборници научних радова се описују према имену уредника или приређивача.  

Prezime, ime urednika (ili priređivača). Naslov dela. Mesto izdavanja: Izdavač, godina 
izdavanja. [orig.] Презиме, име уредника (или приређивача). Наслов дела. Место 
издавања: Издавач, година издавања.  

Пример: Radovanović, Milorad (ur.). Srpski jezik na kraju veka. Beograd: Institut za srpski 
jezik SANU — Službeni glasnik, 1996. [orig.] Радовановић, Милорад (ур.). Српски језик на 
крају века. Београд: Институт за српски jезик САНУ — Службени гласник, 1996.  

РУКОПИСНА ГРАЂА  

Prezime, ime autora. Naslov rukopisa (ako postoji ili ako je u nauci dobio opšteprihvaćeno 
ime). Mesto nastanka: Institucija u kojoj se nalazi, signatura, godina nastanka. [orig.] 
Презиме, име аутора. Наслов рукописа (ако постоји или ако jе у науци добио 
општеприхваћено име). Место настанка: Институциjа у којој се налази, сигнатура, 
година настанка.  

Пример: Nikolić, Jovan. Pesmarica. Temišvar: Arhiv SANU u Beogradu, sign. 8552/264/5, 
1780-1783. [orig.] Николић, Jован. Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 
8552/264/5, 1780-1783.  



Рукописи се цитираjу према фолиjациjи (нпр. 2а—3б), а не према пагинацији, изузев у 
случаjевима кад jе рукопис пагиниран.  

ПРИЛОГ У СЕРИЈСКОЈ ПУБЛИКАЦИЈИ  

ПРИЛОГ У ЧАСОПИСУ 

 Prezime, ime autora. „Naslov teksta u publikacijiˮ. Naslov časopisa broj sveske ili toma 
(godina, ili potpun datum): strane na kojima se tekst nalazi. [orig.] Презиме, име аутора. 
„Наслов текста у публикацијиˮ. Наслов часописа број свеске или тома (година, или 
потпун датум): стране на којима се текст налази.  

Пример: Ribnikar, Jara. „Nova stara pričaˮ. Letopis Matice srpske, knj. 473, sv. 3 (mart 2004): 
str. 265-269. [orig.] Рибникар, Јара. „Нова стара причаˮ. Летопис Матице српске, књ. 
473, св. 3 (март 2004): стр. 265-269.  

ПРИЛОГ У НОВИНАМА  

Prezime, ime autora. „Naslov tekstaˮ. Naslov novina datum: broj strana. [orig.] Презиме, 
име аутора. „Наслов текстаˮ. Наслов новина датум: број страна. Пример: Kljakić, 
Slobodan. „Čerčilov rat zvezda protiv Hitleraˮ. Politika 21. 12. 2004: 5. [orig.] Кљакић, 
Слободан. „Черчилов рат звезда против Хитлераˮ. Политика 21. 12. 2004: 5.  

МОНОГРАФСКА ПУБЛИКАЦИЈА ДОСТУПНА НА ИНТЕРНЕТУ  

Prezime, ime autora. Naslov knjige. <adresa sa interneta>. Datum preuzimanja. [orig.] 
Презиме, име аутора. Наслов књиге. <адреса са интернета>. Датум преузимања.  

Пример: Veltman, K. N. Augmented Books, knowledge and culture. 
<http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/bd/bd.> 02. 02. 2002.  

ПРИЛОГ У СЕРИJСКОJ ПУБЛИКАЦИЈИ ДОСТУПАН НА ИНТЕРНЕТУ  

Prezime, ime autora. „Naslov tekstaˮ. Naslov periodične publikacije. Datum periodične 
publikacije. Ime baze podataka. Datum preuzimanja. [orig.] Презиме, име аутора. „Наслов 
текстаˮ. Наслов периодичне публикације. Датум периодичне публикације. Име базе 
података. Датум преузимања.  

Пример: Toit, А. „Teaching Info-preneurship: students’ perspectiveˮ. АSLIB Proceedings 
February 2000. Proquest. 21. 02. 2000.  

ПРИЛОГ У ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ ДОСТУПАН НА ИНТЕРНЕТУ  



„Naziv odredniceˮ. Naslov enciklonedije. <adresa sa Interneta>. Datum preuzimanja. [orig.] 
„Назив одредницеˮ. Наслов енциклоnедиjе. <адреса са Интернета>. Датум 
преузимања.  

Пример: „Wilde, Oscarˮ. Enciklopedia Americana. <...> 
15. 12. 2008.  

23. Извори се дају под насловом Извори у засебном одељку после одељка Цитирана 
литература на истим принципима библиографског описа који се примењује у одељку 
Цитирана литература.  

24. У оквиру одељка Цитирана литература парентезе се разрешавају тако што на 
самом почетку стоје презиме(на) и година из парентезе у истом облику у ком су дати 
у парентези. Наводимо примере за текстове написане на српском језику - ћирилицом, 
латиницом и на енглеском језику, при чему се презимена ређају абецедним редом.  

Пример:  

BAŠLAR 2005: Bašlar, Gaston. Poetika prostora. Čačak, Beograd: Gradac, B. Kukić, 
2005. BELIĆ 1958: Belić, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička 
ispitivanja. Knj. 1. — 2. izd. Beograd: Nolit, 1958. [orig.] Белић, Александар. О 
jезичкоj природи и jезичком развитку: лингвистичка испитивања. Књ. 1. — 2. 
изд. Београд: Нолит, 1958. МARFI 1974: Myrphy, James J. Rhetoric in the Middle 
Ages: А History of Rhetorical Theory from Saint Augustine to the Renaissance. 
Berkley: University of California Press, 1974.  

*Напомена: На исти начин разрешавају се парентезе у одељку 
Извори.  

25. Резиме не би требало да прелази 10% дужине текста. Потребно је да буде на 
jeдном од светских jeзикa (енглеском, руском, немачком, француском). Уколико je 
рад написан на страном jeзику, резиме мора бити написан и на српском jeзику.  

26. Текст рада за Недогледе пише се електронски на страници А4 формата (21 х 29,5 
цм), с маргинама од 2,5 цм, увлачењем првог реда новог пасуса 1,5 цм, и без размака 
између редова. Текст је потребно писати у фонту Times New Roman, словима 
величине 12 типографских тачака, а сажетак, кључне речи и подножне напомене 
словима величине 10 типографских тачака. Обим текста: за огледе, прилоге и 
расправе до 36000 словних знакова (са размаком); за приказе до 14000 словних 
знакова (са размаком).  

Радове слати на електронску адресу часописа: casopis.nedogledi@gmail.com. 

 
Уредништво часописа Недогледи 


