
УПУТСТВО САРАДНИЦИМА ГЛАСНИКА ДКС ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА 

 

 Редакција Гласника Друштва конзерватора Србије одлучила је да од броја 41 

обнови објављивање упутства сарадницима за припрему радова, у циљу знатно брже и 

лакше припреме Гласника за штампу. Упутство сарадницима има за циљ да дефинише 

основна правила за уређивање радова, што је неопходно за ефикасно обављање свих 

активности у процесу публиковања гласила Друштва конзерватора Србије. На основу 

Категоризације  домаћих научних часописа за историју, археологију и етнологију сврстан 

је у категорију М53 -  научни часопис. 

 

Опште назнаке 

 

 Гласник број 42 биће представљен како је уобичајено на Дан заштите споменика 

културе 22. фебруара 2018. године, што је уједно и крајњи рок за његово излажење из 

штампе.  Крајњи рок за достављање прилога Редакцији је 15. октобар 2018. године.  

 Радови приспели након наведеног датума неће бити прихваћени. 

 Текстове доставити у дигиталном облику мејлом на e-mail: glasnikdks@gmail.com 

или на диску на адресу: Друштво конзерватора Србије - ЗА ГЛАСНИК, Радослава Грујића 

11, 11000 Београд. 

Текстови у рукопису се не примају. 

 Фолдеру у коме је снимљен текст, као и фајловима дати назив који јасно 

дефинише име аутора и наслов рада (све наслове фолдера и фајлова писати на 

латиници):  

 

 Пример:  V.Vidosavljevic – Dva krsta iz manastira Sopocani 

 

Као посебни фајлови предају се: 

 

1. Рад – засебан Word документ  

2. Илустративни примери – засебан фолдер 

   

 Максимални обим текстова је до 21 600 карактера са размком (приближно 12 

страна), а прилога до 10 сразмерно броју страна текста. 

 

1. На почетку рада, на првој страни написати податке о аутору: имена и 

презимена аутора, годину рођења, наслов текста, назив установа у којима су аутори 

запослени, адресу, електронску адресу и број телефона (првог аутора). 

  

А) Техничка упутства за текст 

   

 Текстове радити искључиво фонтом Times New Roman; величина фонта: 12; 

проред: 1,5; писмо ћирилица (са изузетком кад су у питању навођења и цитати); на 

страницама А4 формата. 

 Користити обострано уравнање текста, без увлачења нових пасуса.  

 Радове радити у Microsoft Word (doc или docx) формату.  

 Стране текста не треба нумерисати. 

   

2. Техничка упутства за списак илустративних прилога  

 

Легенде илустративних прилога са распоредом појављивања у тексту дати на крају 

текста. Уз одговарајућу легенду прилога навести аутора или извор из којег је преузета.  
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Пример: Сл. 2 Мало степениште 1914 (приватна колекција Милоша Јуришића) 

 

3. Техничка упутства за илустративне прилоге  

 

Прилоге (фотографије и цртеже), достављати у дигиталном облику, у посебном 

фолдеру, а никако уметнуте у текст. Фотографије и цртеже скенирати у резолуцији 300 

dpi минимум 8 cm ширине у  TIF формату. Фајлови као и назив фолдера се обележавају 

латиничним писмом. Фајлови прилога се обележавају редним бројем према редоследу 

појављивања у тексту иницијалима имена аутора, презименом и почетним речима легенде.  

 

Пример: Sl 1 Z J Markovic Ktitori crkve 

     

 

Цитирање / позивање на литературу 

 

У раду се наводе сви извори и литература који су коришћени при изради и састављању 

рада. У основном тексту одговарајућа референца се наводи у напоменама. Напомене 

писати искључиво на крају текста. Позивање на литературу се наводи на језику и писму на 

којем је библиографска јединица написана.   

 

Правила цитирања у напоменама 

 

Књиге (Монографије)  

  

Један аутор: Иницијал имена. Презиме аутора, Наслов књиге, Место и година издања. 

Два и три аутора: Исто као код навођења дела једног аутора, осим што се наводе сви 

аутори. 

 

Пример: М. Чанак-Медић, Б. Тодић, Стари Рас са Сопоћанима, Нови Сад 2013. 

 

Поглавље одељак у књизи (зборнику радова) 

 

Иницијал имена. Презиме аутора, „Наслов поглавља“, у Назив зборника (књиге), ур. 

Иницијал имена. Презиме, Место и година издања, број стране. 

 

Пример: Р. Тричковић, „Варош после 1740. године“, у Историја Београда, ур. В. 

Чубриловић, Београд 1974, 641-665. 

 

Периодика 

 

Иницијал имена. Презиме аутора, Наслов рада, Назив часописа број часописа, Место и 

година издања, број страна. 

 

Пример: М. Нешковић, Стари Рас са Сопоћанима, истраживања и заштита, Саопштења 

XLIII, Београд 2011, 137-139. 

 

Докторске дисертације и магистарске тезе  

 

Иницијал имена. Презиме аутора, Наслов рада, врста рада, Назив факултета и/или 

универзитета где је теза одбрањена, седиште установе и година када је одбрањена. 

 

 



Пример: М. Нешковић, Заштита и ревитализација Београдске тврђаве као историјског 

језгра града, докторска дисертација, Архитектонски факултет Универзитета у 

Београду, Београд 2015. 

 

Електронски медији 

 

Извори преузети са интернета наводе се исто као штампани, осим што се додаје веб 

адреса. 

 

Пример: B. Robinson, London`s Burning: The Great Fire, British History, BBC, updated 2011-  

03-29 (http://www.bbc.co.uk/history/british/civil_war_revolution/great_fire_01. shtml). 

 

Извори 

 

Назив архива, Назив и број фонда, број кутије и/или фасцикле, сигнатура или број и назив 

документа, датум или година 

 

Пример: Документација Покрајинског завода Е/2Д, инв. број 3853. 

 

Скраћено цитирање 

 

Скраћена форма састоји се од Иницијала имена. Презимена аутора, нав. дело, број стране.  

 

Пример: О. Кандић, нав. дело, 87-88. 

 

Скраћеница Исто, позива на напомену која јој непосредно предходи. Никада се не 

користи ако претходна напомена има више од једног цитираног дела. Она замењује све 

што је у следећој фусноти идентично. 

 

 

Пример:    Д. Војводић, нав. дело, 55. 

   Исто, 55-56. 

       Исто. 

 

РЕДАКЦИЈА  


