
УПУТСТВО АУТОРИМА  
На саветовању се прихватају искључиво оригинални радови који нису 

претходно објављивани и нису истовремено поднети за објављивање негде другде. 
Радови се анонимно рецензирају од стране рецензента после чега уредништво 
доноси одлуку о објављивању. Да би био укључен у процедуру рецензирања, рад 

приложен за објављивање треба да буде припремљен према доле наведеном 

упутству. Неодговарајуће припремљени рукописи биће враћени ауторима на 
дораду.  

Електронска верзија: Користити Microsoft Word 2003,2007, итд.  Име датотеке 
би требало да буде дато на следећи начин: Аутор1_Аутор2-прве три речи наслова 
чланка.doc. Пример: Petrovic_Babic-Analiza metode procene.doc  

Обим и форматирање: Препоручује се да цео рукопис има од 6 до 8 страна. 
Текст рада писати фонтом Times New Roman (величина 12) ћирилицом, са 
размаком од 1 (single) реда, на формату папира А4 (210 x 297 mm) са маргинама 
(лева, десна, горња и доња) од 2 cm, и обострано га поравнати према левој и десној 
маргини. 

Наслов рада је центриран и писан великим словима (величина фонта 14, bold). 
Испод наслова рада написати имена аутора и институција у којима раде. Аутор 
рада задужен за кореспонденцију са уредништвом мора навести своју е-mail адресу 
за контакт.   

Резимe се налази на почетку рада и није дужи од 200 речи. Садржи циљ рада, 
примењене методе, главне резултате и закључке. Величина фонта је 10. 

Кључне речи се наводе испод резимеа. Има их између три и шест. Фонт је 
величине 10, italic.  

Наслов рада на енглеском језику налази се испод кључних речи на српском 

језику, и центриран је и писан великим словима (величина фонта 14, bold).  

Резимe на енглеском језику се налази испод наслова на енглеском. 

 Кључне речи на енглеском језику се наводе испод резимеа на енглеском 

језику.  

Главни наслови су дати великим словима (величина фонта 12, bold), и 
поравнати су са левом маргином.  

Поднаслови се пишу великим и малим словима (величина фонта 12, bold), 
поравнато према левој маргини.  

Илустрације: Свака слика (фотографија, цртеж или графикон) и табела мора 
имати редни број, наслов и легенду (објашњење ознака, шифара, скраћеница и сл.). 
Текст се наводи испод слике, а изнад табеле. Редни бројеви слика и табела пишу се 
арапским бројевима.  

Цртеж или графикон се мора издвојити посебним блоком ради лакшег 

померања у тексту, или уметнути из датотеке, направљене у било ком 

конвенционалном графичком програму. Испод слике написати, на пример:  

Слика 2 – Матрица за одређивање нивоа ризика 



Слике је најбоље слати посебно као слику у формату .jpg , уз назнаку у тексту 

где се умећу, и са већом резолуцијом ради добијања бољег квалитета у штампи.   

Формирање библиографије (списка литературе):  
а) У тексту се упућивање на литературу наводи редним бројем у угластим  
заградама [1]. 
б) Списак треба да садржи референце нумерисане редом којим се помињу у тексту.  
Референце се прилажу на крају рада на следећи начин:  

[1] B.A. Willis, Mineral Processing Technology, Oxford, Perganom Press, 1979, str. 
35 (за поглавље у књизи)  

[2] H. Ernst, Research Policy, 30 (2001) 143–157  (за чланак у часопису)  

[3] http://www.vanguard.edu/psychology/apa.pdf (датум преузимања) (за веб 
садржај) 

[4] Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној 
околини (,,Службени гласник РС”, бр. 72/06; 84/06 и 30/10) (за документа без 
аутора) 

Информације о ауторима (на српском и енглеском језику)прилажу се на крају 

чланка и обухватају: име и презиме, положај, инститцију са адресом и поштанским 
бројем, степен, академски назив, број телефона и е-mail адресу. 

538+381 21 48 92 538
rizik@vtsns.edu.rs

Радови се шаљу превасходно електронском поштом, или у другом 
електронском облику.  

Адреса је: 
Висока техничка школа струковних студија 
Школска 1, 21000 Нови Сад

E-mail: kmi@vtsns.edu.rs
Tel:      +381 21 48 92 511

mailto:kmi@vtsns.edu.rs

