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Достављање чланака 

Чланци треба да буду достављени електронски, email-ом као отворени документ (MS Word 

формат) на адресу ekonbiz@fpe.unssa.rs.ba (контакт особа: Данијела Мирковић). Прије 

достављања чланка аутори су дужни да доставе попуњен образац за пријаву чланка који 

може да се преузме на wеb страници научног скупа http://www.ekonbiz.ues.rs.ba/. 
 

Техничка правила  

Чланак треба да испуњава основне техничке и стилске критеријуме. Чланке писати 

разумљивим стилом и логичким редом који, по правилу, укључује: уводни дио, циљ и 

методе истраживања, разраду теме и закључак. 

Чланци подлијежу рецензији и требају бити припремљени према техничком упутству које 

се налази у наставку. Непоштовање техничког упутства за писање чланка резултира 

неприхватањем чланка или тражењем да се чланак додатно прилагоди уколико то дозволи 

временски рок за прихватање чланака.  

 

Образложење за писање чланка 

Чланак треба урадити на стандардан начин, са наведеним основним елементима чланка 

као што су: наслов, имена аутора, назив институције запослења, држава и email адреса. 

Шаблон за писање чланка може се преузети на web страници http://www.ekonbiz.ues.rs.ba. 

Наслов треба да што вјерније опише садржај чланка, прикладним ријечима за 

индексирање и претраживање. Поред наслова на језику којим је чланак написан, наслов се 

даје и на енглеском језику.  

Основни елементи чланка пишу се на првој страници чланка. Наводи се пуно име и 

презиме свих аутора чланка и евентуално средњи иницијали имена аутора. Имена и 

презимена домаћих аутора увијек се исписују у оригиналном облику са дијакритичким 

знаковима, независно од језика на којем је чланак написан.  

За научну афилијацију наводи се пун назив и сједиште институције у којој је аутор 

запослен. Ако је чланак написало више аутора, а неки од њих су ангажовани у различитим 

институцијама, неопходно је, посебним ознакама или на други начин, назначити коју од 

наведених институција представља сваки од наведених аутора. Научна афилијација се  

исписује непосредно након имена аутора, док се функција и звање аутора не наводе. Име и 

презиме, институција и email адреса наводе се испод наслова чланка. Уколико постоји 

више аутора, основни елементи се наводе за сваког појединачно. 

Апстракт чланка (сажетака) је кратак информативан приказ садржаја чланка који читаоцу 

омогућава да брзо и тачно  оцијени његову релевантност и који садржи термине који се 

често користе за индексирање и претрагу чланака. Апстракт треба да има од 100 до 250 

ријечи и налази се између заглавља, које чини наслов чланка, имена аутора и других и 

кључних ријечи, након којих слиједи текст чланка. Чланак треба да садржи и апстракт на 

енглеском језику. За апстракте (сажетке) на страном језику треба се обезбиједити 

квалификована лектура, односно граматичка и правописна исправност. 

Кључне ријечи су термини којих у правилу има до десет, које се дају непосредно након 

апстракта (сажетка), писане на свим језицима на којима постоје апстракти (сажеци) и које 

најбоље описују садржај чланка за потребе индексирања и претраживања и које се 



додјељују с ослонцем на неки међународни извор, који је најшире прихваћен унутар дате 

научне области. На примјер: кључна ријеч 1, кључна ријеч 2, кључна ријеч 3, итд. Кључне 

ријечи се преводе и на енглески језик. 

 

Цитирана литература у чланку обухвата библиографске изворе као што су научни 

чланци, монографије и слично, и даје се искључиво у засебном одјељку чланка у виду 

листе референци. Цитирана литература треба да је из врхунских међународних и 

републичких научних часописа, најновијих годишта и да у чланку углавном преовлађује 

часописна литература. Референце се наводе на досљедан начин, редослиједом који зависи 

од стандарда навођења у тексту. Референце се не преводе на језик којим је чланак 

написан, а саставни дијелови референци наводе се у свим чланцима објављеним у 

часопису на исти начин, у складу са усвојеним стандардом навођења. Референце се наводе 

једнообразно и према упутству које прописује уредништво. Уколико аутори у свом чланку 

преузимају туђе резултате, обавезни су да то вјеродостојно прикажу. Упутства за 

навођење цитата и референци дефинисана су у наставку текста. 

Чланак треба да садржи и закључак. Закључак треба да буде написан сажето. 

Списак коришћене литературе потребно је навести на крају чланка у посебном 

нумерисаном дијелу. Литературу треба навести абецедним редом, све иностране изворе 

литературе треба навести латиничним писмом, док домаће изворе литературе треба 

навести ћириличним писмом уколико је чланак написан ћирилицом.  

[1] Јовичић, М., и Ставрић, Б. (2011). Основи менаџмента. Бијељина: Факултет пословне 

економије Бијељина.  

Без обзира да ли је чланак написан на српском или енглеском језику, резиме је на 

енглеском језику и даје се у проширеном облику. Резиме је информативни приказ 

садржаја чланка и оквирно не прелази 500 ријечи. Резиме се даје на крају чланка, након 

одјељка који се односи на литературу.  

 

ЦИТАТИ ИЗ ИЗВОРА У ТЕКСТУ ЧЛАНКА 

 

Ако се извор цитира у чланку, наводи се презиме аутора, година издања и страница са које 

је цитат преузет (са назнаком „стр.“). Текст се може цитирати на један од три начина: 

По Мирковићу (2001), „Примена складишта података може да буде ограниченог 

карактера, нарочито ако иста садрже поверљиве податке“ (стр. 201). 

Мирковић (2001) сматра да „примена складишта података може да буде ограниченог 

карактера“ (стр. 201).  

Он сматра да „примена складишта података може да буде ограниченог карактера“, али не 

објашњава могуће посљедице (Мирковић, 2001, стр. 201). 

Један аутор 

Бошков (2005) упоређује обим приступа... 

У једном другом истраживању обима приступа (Бошков, 2005), установљено је... 

 



Два аутора 

У једном другом истраживању (Јовичић и Ставрић, 2011) закључује се да постоји 

директна веза између распона менаџмента, с једне стране, и броја организационих нивоа и 

облика организационе структуре, с друге стране. 

Три до пет аутора  

Приликом првог навођења, наводи се свих пет аутора. 

(Јованов, Бошков, Перић, Танасијевић, и Стракић, 2004). 

Уколико се исти аутори поново наводе, користи се име само првог аутора, иза кога се 

ставља „и сар.“ у уводној фрази или заградама. 

По Јованову и сар. (2004), када се такав феномен јави поново, медији му обично посвећују 

далеко више пажње. 

Када се такав феномен јави поново, медији обично посвећују далеко више пажње (Јованов 

и сар., 2004). 

Уколико је текст на енглеском језику, иза „et“ и „et al.“ не ставља се тачка. 

Шест или више аутора 

Yossarian и сар. (2004) тврде да... 

...није релевантно (Yossarian и сар., 2001). 

Неименовани аутор 

Уколико дјело није ауторизовано, извор се наводи по наслову у уводној фрази, или се прве 

двије ријечи стављају у заграду. Наслови књига се пишу курзивом, док се наслови чланака 

и поглавља пишу под наводницима. 

Слична анкета је спроведена у једном броју организација које имају стално запослене 

менаџере базе података („Limiting database access“, 2005). 

Ако се, на примјер, наводе ријечи уредника у новинама гдје није наведен аутор, наводи се 

првих неколико ријечи наслова, уз годину објављивања. 

(„The Objectives of Access Delagation,“ 2007) 

Организација или државни орган као аутор 

Уколико се у раду први пут наводе подаци организације/институције, евидентира се назив 

организације/институције у уводној фрази. 

По подацима Статистичког завода Републике Српске (2017),... 

Преглед је ограничен на градове од 10.000 становника и навише (Статистички завод 

Републике Србије [SORS], 1978). 

Када се наводи више од једног дјела истог аутора 

(Безјак, 1999, 2002) 

(Griffith, 2002a, 2002б) 

 



Два или више дјела истог аутора објављена исте године 

Уколико су два или више извора коришћена у достављеном чланку објављена од стране 

истог аутора исте године, ставке у списку референци се означавају малим словом (а, б...) 

иза године.  

Резултати анкете објављене код Theissena (2004a) показују да... 

Навођење дјела које нисте прочитали 

Истраживање (поменуто код Жижека, 2013)... 

Када нема године објављивања 

 (Britten, n.d.) 

Навођење појединих дијелова дјела 

(Theissen, 2004a, погл. 3) 

 

ФУСНОТЕ 

 

Употреба фуснота у сврху именовања извора није дозвољена. Уређивачки одбор не 

препоручује употребу фуснота ни у сврху завршних напомена. Уколико аутор ипак жели 

да посебном напоменом додатно образложи одређени појам из текста, чланак може да 

садржи и фусноте. Напомене се дају при дну стране у којој се налази коментарисани дио 

текста и могу да садрже мање важне детаље и допунска објашњења. Фусноте се нумеришу 

арапским бројевима на крају реченице. 

 

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ 

 

Референце се наводе на крају рада, док се извори наводе абецедно по презименима аутора 

или, уколико аутор није познат, по насловима извора.  

Презиме, Иницијал имена. (2010). 

Више извора од истог аутора се наводи хронолошки, по годинама.  

Презиме, Иницијал имена.  (2010). 

Презиме, Иницијал имена.  (2011а). 

Презиме, Иницијал имена. (2012б). 

Часописи и остале периодичне публикације 

Презиме, Иницијал имена. (година). Наслов чланка. Назив часописа, волумен (број), прва 

страна чланка-последња страна чланка. 

Мирела, М. (2017). Трендови развоја тржишта осигурања у Босни и Херцеговини и њихов 

допринос економском расту. Нови Економист, 11 (2), 6-14. 

Јовичић, М., и Мирковић, М. (2017). Достигнути ниво квалитета образовања у функцији 

развоја Босне и Херцеговине. Нови Економист, 11(1), 92-99. 



Старчевић, В., Суботић, С., и Божичковић, С. (2017). Учешће хартија од вриједности у 

развоју тржишта капитала Републике Српске. Нови Економист, 11(2), 40-47. 

Уколико је часопис објављен у електронском облику, референца се наводи у складу са 

примјером који слиједи у наставку. 

Презиме, Иницијал имена. (година). Наслов чланка. Назив часописа, волумен (број). 

Преузето 11. марта 2014. са сајта http://www.azors.rs.ba/azors/vodic_info.html 

Радови објављени на научном симпозијуму 

Презиме, Иницијал имена. (година). Наслов. Назив зборника. (прва страна чланка-

последња страна чланка). Мјесто: Издавач. 

Рикић, Ж., Дамјановић, С., и Дракул, Б. (2017). Маркетиншка ефикасност веб сајтова 

банака у Републици Српској. Зборник радова са V Интернационалног научног скупа 

ЕконБиз 2017. (192-204). Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет пословне 

економије Бијељина. 

Књиге 

Презиме, Иницијал имена. (година издања). Наслов дјела. Мјесто: Издавач. 

Јовичић, М.,  Ставрић, Б. (2011). Основи менаџмента. Бијељина: Факултет пословне 

економије Бијељина.  

Докторска дисертација 

Презиме, Иницијал имена. (година издања). Наслов докторске дисертације. Докторска 

дисертација, Факултет, Мјесто. 

Магистарски рад 

Презиме, Иницијал имена. (година издања). Наслов магистарског рада. Магистарски рад, 

Факултет, Мјесто. 

Електронски медији 

За чланке објављене на интернету важе иста правила као и за радове објављене у штампи. 

Наводе се сви подаци наведени у интернет извору, укључујући и број часописа у 

заградама. 

Презиме, Иницијал имена. (датум објаве). Наслов чланка. Наслов интернет часописа, број 

годишта (број часописа ако је назначен). Преузето 25. марта са сајта 

http://www.azors.rs.ba/azors/vodic_info.html 

 

 

 

 

Продекан за научно-истраживачку 

дјелатност и предузетништво Факултета 

пословне економије Бијељина 

                 _________________________ 

                                                                                    Проф. др Витомир Старчевић 


