
УПУТСТВО АУТОРИМА 

 

Часопис Иновације у настави објављује следеће врсте научних радова: 

прегледне радове, оригиналне научне (истраживачке) радове, кратка или претходна 

саопштења оригиналних научних радова и научне критике, полемике и осврте из 

научних и уметничких области релевантних за образовни и васпитни процес у 

школи. Поред тога Иновације објављују и актуелне стручне радове, информативне 

прилоге (уводник, коментар) и приказе књига, рачунарских програма, случаја, 

научних догађаја, као и преведене радове, тематске библиографије, стручне 

информације и струковне вести. За објављивање у часопису прихватају се 

искључиво оригинални радови који нису претходно објављивани и нису 

истовремено поднети за објављивање негде другде,  што аутор гарантује слењем 

рада.  Сви радови се анонимно рецензирају од стране два рецензента после чега 

редакција доноси одлуку о објављивању и о томе обавештава аутора у року од три 

месеца. Рукописи се шаљу електронском поштом и не враћају се. E-mail адреса 

редакције је: Inovacije@uf.bg.ac.rs.                                                                                                                        

Рад приложен за објаљивање треба да буде припремљен према стандардима 

часописа Иновације у настави да би био укључен у процедуру рецензирања. 

Неодговарајуће припремљени рукописи биће враћени аутору на дораду.   

Стандарди за припрему рада 

Фонт и обим.  Рад треба да буде написан  у текст процесору Microsoft Word, 

фонтом Times New Roman величине 12 тачака, ћирилицом, са размаком 1,5. Обим 

прегледних и истраживачких радова је до једног ауторског табака ( 16 страна, око 

36 000 знакова), претходних саопштења, критика, полемика и осврта, као и 

стручних и преведених радова до 6 страна (око 11000 знакова) и извештаја, 

приказа, тематских библиографија 2-3 стране (око 3800-5600 знакова).   

Наслов рада.  Изнад наслова рада пише се име (имена) аутора и институције 

(институција) у којој ради (раде). Уз име аутора (првог аутора) треба ставити 

фусноту која садржи електронску адресу аутора. Уколико рад потиче из докторске 

или магистарске тезе у фусноти уз наслов треба да стоји и назив тезе, место и 

факултет на којем је одбрањена. За радове који потичу из истраживачких пројеката 

треба навести назив и број пројекта, финансијера и институцију у којој се 

реализује.  

Резиме. Резиме дужине 150-300 речи налази се на почетку рада и садржи 

циљ рада, примењене методе, главне резултате и закључке. 

Кључне речи. Кључне речи се наводе иза резимеа. Треба да их буде до пет, 

пишу се италик стандардним словима и одвојене су зарезом.    

Основни текст. Радове треба писати језгровито, разумљивим стилом и 

логичким редом који, по правилу, укључује уводни део који се завршава 

одређењем циља или проблема рада, опис методологије, приказ добијених 

резултата, дискусију резултата и закључак са препорукама за даља истраживања 

или за праксу.  

Референце у тексту. На литературу се упућује у загради у самом тексту, а 

не у фусноти. Имена страних аутора у тексту се наводе у оригиналу или у српској 

транскрипцији, фонетским писањем презимена, а затим се у загради наводи 

изворно, уз годину публиковања рада, нпр. Пијаже (Piaget, 1960). Када су два 



аутора рада, наводе се презимена оба, док се у случају већег броја аутора наводи 

презиме првог и скраћеница ''и сар.''  уколико је реч о раду на српском, или ''еt al.'' 

уколико је реч о раду на енглеском језику. 

Цитати. Сваки цитат, без обзира на дужину, треба да прати референца са 

бројем стране. За сваки цитат дужи од 350 знакова аутор мора да има и да приложи 

писмено одобрење власника ауторских права. 

Табеле, графикони, схеме, слике. Табеле и графикони треба да буду 

сачињени у Wordu или неком њему компатибилном програму.  Свака табела, 

графикон, схема и слика мора бити разумљива и без читања текста, односно, мора 

имати редни број, наслов  (не дужи од једног реда) и легенду (објашњења ознака, 

шифара и скраћеница). Слике треба припремити у електронској форми са 

резолуцијом од 300dpi и форматом jpg.  Табеле, графикони, схеме и слике треба да 

буду распоређени на одговарајућа места у тексту. Приказивање истих података 

табеларно и графички није прихватљиво. За илустрације преузете из других извора 

(књига, часописа) аутор је дужан да упути на извор. Поред тога, потребно је и да 

прибави и достави редакцији писмено одобрење власника ауторских права. 

Статистички подаци. Резултати статистичких тестова треба да буду дати 

на следећи начин: F= 25.35, df=1,9, p< . 001 или F(1,9)=25,35, p< .001 и слично за 

друге тестове. За уобичајене статистичке показатеље не треба наводити формуле и 

референце. 

Фусноте и скраћенице. Фусноте треба избегавати, а референце навести 

азбучним редом на крају рада. Скраћенице, такође, треба избегавати осим изузетно 

познатих. 

Списак литературе. На крају текста треба приложити списак литературе 

која је навођена у тексту. Библиографска јединица књиге треба да садржи презиме 

и иницијале имена аутора, годину издања, наслов књиге (курзивом), место издања 

и издавача нпр. Рот, Н. (1983). Основи социјалне психологије.  Београд: Завод за 

уџбенике и наставна средства. 

Поглавље у књизи наводи се на следећи начин: Хавелка, Н. (2001). Уџбеник 

и различите концепције образовања и наставе. У Б. Требјешанин, Д. Лазаревић 

(ур.), Савремени основношколски уџбеник (31- 58). Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства. 

Чланак у часопису наводи се на следећи начин: аутор, година издања (у 

загради), наслов чланка, пуно име часописа (курзивом), волумен курзивом, број у 

загради и странице нпр. Радовановић, И. (1994):. Ставови ученика према особинама 

наставника физичког васпитања. Физичка култура,  48 ( 3), 223-229.  

Web документ: име аутора, година, назив документа (курзивом), датум када 

је сајт посећен, интернет адреса сајта, нпр. Degelman, D. (2000). APA Style 

Essentialis. Retrieved May 18, 2000. from  www: 

http://www.vanguard.edu/psychology/apa.pdf  

Када се исти аутор наводи више пута поштује се редослед година у којима 

су радови публиковани. Уколико се наводи већи број радова истог аутора 

публикованих у истој години, радови треба да буду означени словима уз годину 

издања нпр. 1999а, 1999б... 

Навођење необјављених радова није пожељно, а уколико је неопходно треба 

навести што потпуније податке о извору. 

http://www.vanguard.edu/psychology/apa.pdf


 

 

 

    


