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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Редакција часописа ДИПЛОМАТИЈА И БЕЗБЕДНОСТ прихвата радове
који су уређени на следећи начин:
За писање рада користити ћирилично писмо.
Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са увученим
пасусима (First line) и проредом (Line spacing) 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.
Обим рада до 16 страна (од 36.300 карактера са размаком). Приликом провере
броја карактера користити: Review/Word Count/Character (with spaces) - активирати
опцију Include textboxes, footnotes and endnotes.
Име и презиме аутора се пише на средини, малим словима – Bold и Italic (фонт
12).

Афилијација се пише испод имена аутора на средини, малим словима – Italic
(фонт 12). Уколико је аутор запослен на факултету, након навођења факултета, наводи
се и универзитет (нпр. Факултет политичких наука, Универзитет у Београду).
Уколико је аутор запослен на институту, наводи се и град у коме се институт налази
(нпр. Институт за политичке студије, Београд).
Наслов се пише на средини, великим словима – Bold (фонт 14). Фуснота поред
наслова служи за навођење назива и броја пројекта у оквиру кога је чланак написан.
Сажетак се пише испод наслова на средини малим словима величина фонта 12.
Испод тога пише се текст сажетка у обиму од 100 до 250 речи - фонт 12, Justify.
Сажетак садржи предмет анализе, циљ рада, коришћене теоријско-методолошке
приступе, резултате и закључке рада.
Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима (фонт 12), и
одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.
Поднаслови се пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 12) и нумеришу
се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође
означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold (фонт 12).
Начин цитирања:
Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази
коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте уносити командом Insert
– Reference – Footnote. Фусноте се пишу у фонту Times New Roman, величина слова

10. Фусноте треба поравнати по левој и десној маргини, односно изабрати опцију
Justify.
Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:
•

•

•

•

•

•

•

•

приликом навођења монографије/књиге фуснота мора садржати:
− Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), назив издавача, место,
годину издања и број стране.
− Пример: Бранко Крга, Стратегија националне безбедности у теорији и
пракси, МЦ „Одбрана“, Београд, 2017, стр. 244.
приликом навођења чланака из часописа:
− Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, назив часописа
курзивом (Italic), назив издавача, место издавања, број, година излажења и
број стране.
− Пример: Андреја Савић, Ненад Ђорђевић, „Евроатланска димензија
безбедности Србије“, Политика националне безбедности, Институт за
политичке студије, Београд, број 2/2017, стр. 69.
приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге:
− Име и презиме аутора, назив рада под наводницима, назив
зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и презимена приређивача
зборника у загради, назив издавачa, место издања, година издања, број
стране.
− Пример: Михаило Марковић, „Еволуција Косовског проблема и могућности
његовог решења, у зборнику: Срби на Косову и Метохији, (приредили:
Стеван Карамата и Часлав Оцић), издања САНУ, Београд, 2006, стр. 215.
приликом навођења извора са Интернета:
− Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Italic), пуну интернет адресу
и датум приступа.
− Пример: Janne E. Nolan, Diplomacy and Security in the Twenty-first Century,
Интернет: https://isd.georgetown.edu/sites/isd/files/Diplomacy_and_Security.pdf,
15/03/2018.
приликом навођења архивске грађе:
− мора да садржи назив институције у којој се грађа чува, фонд, фасциклу
(уколико има), назив документа (ако нема назива документа одређује се тако
да одговори на питања: ко? коме? шта?), место, датум.
− Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894, Извештај Министарства
иностраних дела о постављењу конзула, Београд, 19. април 1888.
приликом навођења прописа/закона:
− Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у коме је пропис
објављен, број и година објављивања.
− Пример: Закон о извршењу и обезбеђењу, Службени гласник РС, бр.
106/2015.
приликом навођења публикација у новинама:
− Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, назив новине
курзивом, датум објављивања
− Пример: Миленко Пешић, „ЕУ треба да реши Косово исто као и
Каталонију“, Политика, 06/05/2018.
Код поновљеног цитирања истог извора узастопно на истој страни користити:
Исто, број стране

•

− Пример: Збигњев Бжежински, Друга шанса Америке, Службени гласник,
Београд, 2009., стр. 51.
− Исто, стр. 55
Код поновљеног цитирања истог извора уколико није узастопно и на истој
страни користити: Име, презиме аутора, назив извора, нав.дело, број стране.
− Пример: Збигњев Бжежински, Друга шанса Америке, Службени гласник,
Београд, 2009., стр. 51.
− Збигњев Бжежински, Друга шанса Америке, нав.дело, стр. 69.
Код уноса табела и графикона користити:

Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графикон, редни број,
назив табеле, величина фонта 10.
Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по правилима цитирања
за фусноте, величина фонта 10.
Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим што се прво
наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана по азбучном реду за изворе на
ћириличном писму, који се први наводе, а затим по абецедном реду за изворе на
латиници.
За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама потребно је
навести од које до које стране је чланак или поглавље у зборнику/књизи.
Литература садржи само изворе који су наведени у фуснотама.
Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме аутора на
средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на енглеском великим словима - Bold
(фонт 14).
Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold (фонт 12). Испод
тога пише се текст резимеа на енглеском језику у обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме
садржи резултате и закључке истраживања до којих је аутор дошао у свом раду.
Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и одвајају зарезом.
Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају на новијој
литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су објављени у научним
часописима.
НАПОМЕНА: Радови који нису усклађени са датим упутствима неће бити
разматрани за објављивање у часопису.
Текстове слати у електронском облику на имејл адресу: institut@fdb.edu.rs

