
 

Објављивање радова 

 

Часопис Нова школа налази се у првој категорији часописа у Републици Српској 

(Министарство науке и технологије Републике Српске) и излази два пута годишње: у јуну 

и у децембру.  

www.pfb.unssa.rs.ba 

 

 

 

 

Одлука о објављивању 

 

Одлуку о објављивању доноси уредништво узимајући у обзир мишљење рецензената. 

Уредништво није дужно образлагати своју одлуку. Одбијени радови не враћају се аутору. 

Да би рад био упућен рецензентима мора претходно бити уређен према Упутству и 

лекторисан. За техничку припрему рада и лектуру одговоран је аутор. Рад прије 

објављивања пролази рецензентски поступак. Два независна рецензента рецензирају 

пристигле радове. Уколико су обје рецензије позитивне, рад ће бити штампан. Радови се 

према препорукама рецензената, а у складу са Правилником о публиковању научних 

публикација („Службени гласник Републике Српске“, бр. 77/10), разврставају према 

категоријама на научне и стручне.  

 

Упутство ауторима за уређење текста 

 

Радови треба да буду достављени електронски, у прилогу – као отворени документ (Word), 

на адресу:  novaskola@pfb.ues.rs.ba .  

1. Дужина рукописа: до 15 страница  

2. Формат:  величина папира B5, фонт: Times New Roman; величина фонта: 11; размак 

између редова: Before: 0; After: 0; Line spacing: Single (Уносити у форму у прилогу) 

3. Параграфи: формат: Normal; први ред: увучен аутоматски (Col 1)  

4. Језик рада и писмо: Језик рада може бити српски и енглески,  

језик. За радове на српском језику обавезно писмо је ћирилица.  

5. Име аутора: Наводи се име(на) аутора, средње слово и презиме(на) у горњем лијевом 

углу. Име и презиме домаћих аутора увијек се исписује у оригиналном облику независно 

од језика рада.  

6. Назив установе аутора (афилијација): Непосредно након имена и презимена наводи се 

пун (званични) назив и сjедиште установе у којој је аутор запослен. Функција и звање 

аутора се не наводе.  

7. Контакт подаци: Електронску адресу аутор ставља у напомену при дну прве странице 

чланка. Ако је аутора више, даје се само адреса једног, обично првог.  

http://www.pfb.unssa.rs.ba/
mailto:novaskolapfb@gmail.com


8. Наслов: Наслов треба да буде на језику рада; треба га поставити центрирано и написати 

великим словима 11 величина фонта, два реда испод имена аутора. 

9. Сажетак (италик, 10 пт): Испод наслова на српском језику написати сажетак рада који 

садржи до 150 ријечи и 3 – 5 кључних ријечи. 

10. Структуру истраживачких радова чине:  увод, методологија, резултати, дискусија и 

закључак.  

11. Навођење (цитирање) у тексту: Начин позивања на изворе у оквиру чланка мора бити 

консеквентан од почетка до краја текста. Захтијева се АПА систем цитирања. 

10. Напомене (фусноте): Напомене се дају при дну стране само у случају кад  

подразумијевају коментарисани дио текста. Могу садржати мање важне детаље, допунска 

објашњења,  назнаке о коришћеним изворима итд., али не могу бити замјена за цитирану 

литературу. [Техничке пропозиције за уређење: формат – Footnote Text; први ред – увучен 

аутоматски (Col 1); величина фонта – 10; нумерација – арапске цифре.]  

11. Табеле, цртеже и графиконе поставити на одређено мјесто у тексту, означити их 

редним бројевима и насловима (табеле изнад текста, графикони и слике испод) и не 

закључавати их. Текст у табели 10 пт. Наслов табела, графикона, цртежа (италик, 10 пт, 

средње поравнање). 

12. Листа референци (литература): Цитирана литература обухвата по правилу 

библиографске изворе (чланке, монографије и сл.) и даје се искључиво у засебном одјељку 

чланка, у виду листе референци. Литература се наводи на крају рада, прије резимеа на 

енглеском језику. 

 

Генерална форма за навођење радова из часописа је сљедећа:  

Suzić, N. (2008). Kako adolescenti vrednuju svoje roditelje a kako roditelji sami sebe? Naša 

škola, časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja br. 46/216, str. 25–34.  

Генерална форма за навођење књига је сљедећа: 

Suzić, N. (2006). Poslovna kultura (drugo izdanje). Banja Luka: XBS.  

Генерална форма за навођење радова у зборницима је сљедећа:  

Suzić, N. (2009). Kako učenici vrednuju školu i kako uče. U zborniku Monografija 

međunarodnog znanstvenog skupa "Škola po mjeri" (str. 221–236). Pula: Sveučilište Jurja 

Dobrile.  

Генерална форма за навођење радова преузетих са Интернета је сљедећа: 

Schwarzer, R. (1989). Statistički softver za meta analizu [Kompjuterski softverski vodič]. 

Preuzeto 23. marta 2001. sa http://www.yorku.ca/faculty/aca-demic/schwarze/meta_e.htm  

 



13. Summary (италик, 10 пт): На крају рада пише се поново име(на) и презиме(на) у 

лијевом горњем углу) а затим наслов рада и summary на енглеском језику. 

14. Између сваког поднаслова и текста остављати један празан ред. 


