
 УПУТСТВО АУТОРИМА 
 
 
1. Упутство за слање и опремање радова 
 
 Свјесна „духа времена“ и нових стремљења и стандарда у часописној продукцији, 
нарочито у оним димензијама које се односе на опремање текстова и формалне, графичко-
техничке компоненте уређивања периодике, који су нормирани и имплементирају се углавном 
како би се обезбиједила пројектована и/или жељена јавна репутација часописа и одређени број 
бодова на одговарајућим, недавно уведеним (ранг)-листама, редакција Зборника радова са 
научне конференције „(Ре)конструкција друштвене стварности“ максимално ће акцептовати и 
имплементисати прописе и правила која уређују ту материју. То се у првом реду односи на 
Правилник о научним публикацијама Министарства науке и технологије Републике Српске. 
 Ипак, редакција ће, имајући на уму и неколике специфичне темпоралне и амбијенталне 
околности у којима дјелује, демонстрирати и одговарајућу, опортуну флексибилност a-pro-pos 
уређивања и објављивања текстова у Зборнику радова са научне конференције „(Ре)конструкција 
друштвене стварности“, али само у изузетним случајевима. Тај флексибилни приступ редакција ће 
имплементисати у сљедећим ситуацијама. 
 Држимо да није против прописа, садржаја, смисла, научних и истраживачких домета и 
потоњих утицаја на научну свијест и праксу, које објављени прилози могу имати, да се у 
истовремено, у истом броју часописа, али у различитим радовима, примијене два принципа, 
односно стандарда цитирања: 

1. „класични“, тј. онај по коме се сав садржај референци налази директно у fus-notaма или 
напоменама испод текста, на истој страници на којој се налази и цитирани дио текста, 
односно број fus-note, и  
2. нумерички систем навођења референци – подсистем fus-nota, и оба та принципа или 
стандарда редакција „Политеие“ ће практиковати по избору самих аутора. 

  
 Флексибилности ће бити и у погледу структуре текста. Иако се данас и овдје препоручује 
тзв. IMRAD (Indtroduction, Мethods, Results and Discussion) критеријуми „рељефа“ текста, редакција 
неће унапријед дисквалификовати ниједан текст који нема апстракта/сажетка, кључних ријечи, 
увода, осврта на претходна истраживања и литературу, аплициране методологије истраживања, 
дискусије о резултатима или главној тези рада, закључка или закључних разматрања (резимеа) и 
списка коришћене литературе, иако бисмо вољели да их има сваки прилог који добијемо. 
 Дакле, од наших сарадника очекујемо да нам своје радове достављају имајући на уму и 
подразумијевајући сљедећа правила и категоризације, а до њих је редакција дошла креативним 
сажимањем и функционалним парафразирањем и имплементацијом појединих одредби реченог 
Правилника. 
 
Опремање текстова. Текстови који претендују да буду објављени требају бити обликовани и 
опремљени на сљедећи начин: 
 
2. Упутство ауторима 
 
а) Рукопис треба припремити рачунарски у новинском прореду 1 тачка -Line Spacing (1). Тип слова 
треба бити Times New Roman у ћириличном или латиничном кодном распореду (редакција не 
искључује ниједно писмо), на српском језику, као и на језицима конститутивних народа и 
националних мањина у Републици Српској, БиХ и бившој Југославији, те страним језицима. 



Фонт слова текста 12, а величина слова текста fus-nota 10. 
б) Обим рада треба бити, оквирно, до једног ауторског табака или 16 куцаних страница (око 500 
редака, односно 6000 ријечи, или око 40 000 карактера са размаком). 
в) Текст треба бити лекторски и коректорски обрађен. 
г) Начин цитирања треба бити јединствен (члан 41 став 2 Правилника о научним публикацијама 
Министарства науке и технологије РС), а редакција сугерише Нумерички систем навођења 
референци – подсистем fus-nota, иако ће се прихватити и текстови са класичним напоменама, 
односно fus-notamа. 
д) Наслов чланка треба да буде јасан и сажет. Наслов треба да оба- 
везује текст и да што вјерније описује садржај чланка. У интересу је и аутора и часописа да се 
користе ријечи прикладне за индексирање и претраживање. Ако таквих ријечи нема у наслову, 
пожељно је да се наслову придода поднаслов. 
ђ) Уз наслов чланка треба да се наведе име и презиме аутора, научни и/или стручни степен, 
научно–наставно, научно–истраживачко, научно или стручно звање, те пуни назив и мјесто 
установе у којој аутор ради. 
е) Уз чланак треба бити приложен апстракт или сажетак, између наслова рада и кључних ријечи, 
који, у обиму од 100 до 250 ријечи, треба да има кратак пресјек садржаја о којем се у раду говори, 
а његови дијелови су, или могу бити, циљ истраживања, методи, резултати и закључак. Осим на 
српском језику, апстракт или сажетак треба да буде написан и на енглеском језику или неком 
другом страном језику (француски, њемачки, руски, арапски, шпански итд.) раширене употребе у 
научним областима из које је поменути рад.Апстракти на страним језицима морају претходно 
бити граматички и правописно обрађени. 
ж) Поред апстракта, треба навести кључне ријечи (члан 52), такође на српском и страном језику. 
Кључне ријечи су термини или фразе које најбоље описују садржај чланка за потребе 
индексирања и претраживања. Треба их одређивати и с обзиром не неки међународни извор 
(попис, рјечник или тезаурус) релевантан за научне области социологије, политикологије, 
социјалног рада, комуникологије и новинарства. Број кључних ријечи треба да буде око 10. 
Кључне ријечи се пишу на језицима на којима су написани и апстракти. У чланку се дају 
непосредно након апстракта, односно сажетка. 
з) Резиме (није обавезан) треба да буде у структурисаном облику. 
Дужина резимеа не треба да буде већа од 1/10 дужине чланка. Резиме се, ако га има, даје на крају 
чланка, након обавезног одјељка о литератури. 
и) Литература (члан 57). Цитирана литература обухвата, по правилу, библиографске изворе и даје 
се искључиво у засебном одјељку чланка, односно рада друге врсте, у виду листе референци 
(Литература). Референце се наводе на досљедан начин сходно стандарду навођења у тексту. 
Референце се не преводе на језик рада. Цитирање докумената преузетих с Интернета мора 
садржавати тачну и пуну електронску адресу са које је документ преузет, пуни назив документа и 
аутора као и датум преузимања. 
ј) Претходне верзије рада (члан 53). Ако је чланак, у претходној верзији, био изложен на скупу у 
виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), податак о томе треба да буде 
наведен у посебној напомени, по правилу при дну прве стране чланка. 
к) Рукопис треба предати искључиво у електронском облику. 
Напомена: Достављањем рукописа аутор потврђује да је сагласан са преносом ауторских права на 
часопис (члан 41. став 1 Правилника о научним публикацијама). 
 
 
 


