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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ 

 
Настава и васпитање је часопис у којем се објављују оригинални научни, прегледни 
и стручни радови педагошке тематике. У часопису се објављују и прикази 
монографских публикација. 
 
Достављање радова 
Радови се достављају искључиво електронском поштом на адресу: casopis@pedagog.rs 
Рад се доставља у текст процесору Microsoft Word, страница А4 формата, фонт Тimes 
New Roman, величина слова 12, проред 1,5.  
Текстови треба да буду припремљени у складу са техничким стандардима и 
напоменама датим у Упутству за ауторе. Текстови који нису припремљени у складу са 
Упутством за ауторе не узимају се у разматрање. 
 
Језик рада 
Радови се достављају и објављују на српском  (користи се ћирилично писмо – Serbian, 
cyrillic), енглеском или руском језику 
 
Дужина рада 
Радови треба да буду дужине до једног ауторског табака, односно до 30.000 знакова с 
празним местима. Прегледни радови и радови који представљају теоријске анализе 
могу да буду дужине до 50.000 знакова. У обим радова нису урачунати апстракт и 
списак коришћене литературе на крају рада. Уредници задржавају право да доносе 
одлуку о објављивању радове дужег обима од предвиђеног уколико тематика рада 
и/или предмет истраживања то захтевају и уколико се ради о научним текстовима 
високог нивоа квалитета. 
 
Оцењивање радова 
Након пријема радова за актуелни број уредници обављају преглед радова и доносе 
одлуку о томе који радови улазе у процес рецензирања.  
Уколико се радови тематски не уклапају у концепцију часописа или нису усклађени са 
захтевима који треба да испуне текстови који се објављују у научним часописима, 
аутори се обавештавају о томе да рад не може бити прихваћен.   
Рад процењују два компетентна рецензента. Рецензенти не знају ауторов идентитет, 
нити аутори добијају податке о идентитету рецензената.  
Након рецензирања, редакција доноси одлуку о објављивању, корекцији или одбијању 
рада. Сви аутори добијају информацију о одлуци редакције, при чему аутори чији су 
радови одбијени и аутори којима се радови враћају на корекцију добијају на увид 
рецензије. 
Уколико аутор(и) достави(е) кориговану верзију текста, дужан је да у писменој форми 
редакцију упозна са свим изменама које је начинио у тексту (број странице на којој се 
налази измена и означавање места на коме је промена извршена), као и да у тексту 
јасно означи извршене измене у складу са примедбама и препорукама рецензената.  
Обавеза аутора је да на адресу редакције шаљу искључиво оригиналне радове који 
нису објављени или истовремено понуђени неком другом часопису. 
 
Писање рада 
 
Насловна страна.  Насловна страна текста треба да садржи следеће информације: 

mailto:casopis@pedagog.rs


наслов рада, име, средње слово и презиме аутора (и коаутора), назив институције, 
место и држава (уколико је аутор из иностранства), службену e-mail адресу првог 
аутора. 
Уколико су радови резултат рада на научно-истраживачким пројектима, у фусноти уз 
наслов рада на насловној страни рада треба дати основне податке о пројекту. 
Све странице рада морају бити нумерисане (у доњем левом углу).  
 
Наслов рада. Наслов рада треба да буде концизан, прецизно формулисан, написан 
великим словима, болд, величина слова 14.  
 
Апстракт. Апстракт треба да има до 1400 знакова (с празним местима). Апстракт се 
прилаже на језику на којем је писан рад уз обавезан превод апстракта на српски језик 
уколико се рад прилаже на енглеском или руском језику. Апстракт се објављује на три 
језика (српски, енглески и руски), а редакција обезбеђује превођење апстракта на друга 
два језика.  
Уколико се ради о радовима који представљају приказ обављених истраживања, 
апстракт треба да садржи следеће елементе: значај проблема истраживања, циљеве 
истраживања, методологију истраживања, кључне резултате истраживања, закључке и 
педагошке импликације. У случају прегледних радова и радова који представљају 
теоријске анализе, апстракт треба да садржи: проблем који се у раду разматра, приказ 
структуре рада, кључне информације и објашњења која се дају у тексту и закључке. 
 
Кључне речи. Уз апстракт треба дати и кључне речи (до пет) на језику рада.  
 
Структура рада. Рад треба да буде структуриран на одговарајући начин. Сви радови 
треба да имају посебно издвојене одељке: увод и закључак. Радови који представљају 
приказ обављених истраживања, поред увода и закључка, треба да имају следеће 
одељке: полазне теоријске основе истраживања (где ће наслови одељака бити 
формулисани у складу с темом рада), методологија истраживања, резултати 
истраживања и дискусија (уз навођење педагошких импликација обављеног 
истраживања). Структуру прегледних радова и радова који представљају теоријске 
анализе треба ускладити са основном темом рада.  
Наслове одељака треба јасно и прецизно формулисати, дати центрирано и болд, 
величина слова 12. Уколико се у тексту одељка користе поднаслови они се дају 
курзивом, центрирано изнад параграфа или курзивом, у форми реченице која се даје на 
почетку параграфа. Наслове одељака и поднаслове није потребно нумерички 
означавати. 
 
Референце. Позиве на изворе у тексту и списак коришћене литературе на крају рада 
треба дати у складу са АПА стилом (APA Citation Style - American Psychological 
Association). 
Све референце на српском језику на списку коришћене литературе на крају рада и у 
заградама у тексту наводе се латиницом, без обзира на врсту писма на коме су 
штампани коришћени извори – књиге и часописи. Имена свих аутора која се наводе на 
списку коришћене литературе на крају рада и у заградама у тексту пишу се увек на 
исти начин. Презимена српских аутора наведена у тексту пишу се писмом на коме је 
достављен текст. Презимена страних аутора у тексту се наводе или у оригиналу или у 
српској транскрипцији – фонетским писањем презимена. Уколико се транскрибују, у 
загради се обавезно наводе у оригиналу, на пример: Скот (Scott, 2004).  
Позиве на изворе у тексту треба дати у заградама уз навођење: презимена аутора, 



године издања коришћеног извора и броја странице уколико се ради о цитату. 
Навођење више аутора у загради треба уредити абецедним редом према почетном 
слову презимена аутора, а не хронолошки. Ако су у питању два аутора, у загради се 
наводе оба аутора. Уколико је више од два, а мање од шест аутора, када се референца 
први пут јави у тексту, наводе се сви аутори, а сваки наредни пут у загради се наводи 
презиме првог аутора и скраћеница – i sar. (за ауторе са српског говорног подручја) или 
еt аl. (за стране ауторе). Када је шест и више аутора наводи се само први аутор и 
скраћеница и сар. односно et al.  
 
Списак коришћене литературе треба да обухвати искључиво изворе на које се аутор 
позива у раду. Референце се наводе абецедним редом по презименима аутора. Ако се 
наводи више радова истог аутора, поштује се редослед година у којима су радови 
публиковани. Уколико има више аутора, референца се наводи према презимену првог 
аутора, али садржи презимена и иницијале осталих аутора. Уколико постоји више 
радова истог аутора са истом годином објављивања, радови треба да буду означени 
словима a, b, c… уз годину издања у загради (нпр: 2012а, 2012b) 
На списку коришћене литературе на крају рада није потребно стављати редне бројеве 
испред референци.  
 
Примери навођења референци на списку коришћене литературе на крају рада: 

 
Књига: Референца треба да садржи презиме и иницијале аутора, годину издања, 

наслов књиге (курзивом), место издања и издавача. 
 

Apple, M. W. (2012). Ideologija i kurikulum. Beograd: Fabrika knjiga. 

Чланак у часопису: Референца треба да садржи презимена свих аутора с 
иницијалима, годину издања у загради, наслов чланка, пуно име часописа (курзивом), 
волумен (годиште), број, странице.  

 
Colić, V. (2012). Roditelji i vaspitači o pripremi dece za polazak u školu. Pedagogija, 67(2), 252-260. 
 
Emmer, E. T., & Stough, L. M. (2001). Classroom management: A critical part of educational psychology, 

with implications for teacher education. Educational Psychology, 36(2), 103-112. 
 
Поглавље у књизи (тематском зборнику): Референца треба да садржи презиме и 

иницијале аутора, годину издања, назив поглавља, иницијале и презиме свих уредника, 
наслов књиге (курзивом), прву и последњу страницу поглавља у загради, место издања 
и издавача. 

 
Maksić, S. i Pavlović, J. (2013). Nastava koja podržava kreativnost. U R. Nikolić (ur.), Nastava i učenje, 

Kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa (str. 53-64). Užice: Učiteljski fakultet u Užicu Univerziteta u 
Kragujevcu.  

 
Cruse, D. A. (2002). Hyponymy and its varieties. In R. Green, C. A. Bean & S. H. Myaeng (Eds.), The 

semantics of relationships: An interdisciplinary perspective (pp. 3-22). Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers.  

 
Научни скупови и конференције – радови штампани у целини: Референца треба да 

садржи презиме и иницијале аутора, годину издања, наслов прилога, иницијале и 
презиме свих уредника, наслов издања, назнаку: штампано у целини, назив скупа, 
време одржавања скупа,  место одржавања скупа, прву и последњу страницу прилога,  
место издања, назив институције – организатора скупа. 



 
Spasenović, V., Vujisić Zivković, N., & Skubic Ermenc, K. (2012). The role of comparative pedagogy in the 

training of pedagogues in Serbia and Slovenia. In N. Popov, C. Wolhuter, B. Leutwyler, G.  Hilton, J. 
Ogunleye & P. Almeida (Eds.), International perspectives on education, BCES Conference Books, Full 
Papers, June 28-30 2012, Sofia (pp. 36-42). Sofia: Bulgarian Comparative Education Society. 
 
Докторске дисертације и магистарске тезе: Референца треба да садржи име аутора, 

годину, назив документа (курзивом), назнаку: докторска дисертација или магистарска теза, 
место, институцију или базу у којој је објављена. 

 
Stamatović, J. (2013). Vrednovanje rada nastavnika u funkciji unapređivanja rada škole (doktorska 

disertacija). Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. 
 
Web документ: Референца треба да садржи име аутора, годину, назив документа 

(курзивом), датум када је сајт посећен, интернет адресу. 
 

Duit, R. (2006). Science education research – An indispensable prerequisite for improving instructional 
practice. Retrieved August 11, 2012 from the World Wide Web 

 http://www.esera.org/media/summerschool/esera2006/DUITBR.pdf 
 
Popadić, D. (2009). Nasilje u školama. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u 

Beogradu i UNICEF. Preuzeto 20. aprila 2015. sa adrese  
http://www.unicef.rs/files/nasilje-u-skolama-za-web.pdf 

 
Званична документа: Референца треба да садржи назив документа (курзивом), 

годину објављивања, назив гласила, број. 
 

Pravilnik o programu svih oblika rada stručnih saradnika (2012). Prosvetni glasnik, Službeni glasnik 
Republike Srbije, br. 5/2012. 

 
Табеле и графикони. Уколико текст садржи табеле и графиконе, свака табела, односно 
графикон треба да буде означен одговарајућим редним бројем и да има јасно и 
прецизно формулисан наслов. Наслов табеле и графикона треба да буде позициониран 
изнад табеле, односно графикона,  с тим што наслов табеле треба да буде написан 
курзивом.  Све скраћенице наведене у табелама и графиконима треба да буду 
објашњене. Објашњења (легенду) треба дати испод табеле или графикона.  

Табеле и графикони треба да буду дати у Microsoft Word формату (што 
подразумева да су графикони илустровани у Word-u). У случају да текст садржи табеле 
и графиконе преузете са интернета, треба да се дају искључиво у резолуцији 300 dpi, 
grayscale color mode. Ти параметри важе и за фотографије које се прилажу као део 
текста. 
 
Фусноте и скраћенице. Фусноте и скраћенице требало би избегавати. Уколико се користе, 
фусноте треба да садрже само додатни текст (коментар), а не податке о коришћеним изворима. 

Напомена: Уз рад је потребно редакцији доставити следеће информације о 
аутору (ауторима): име, средње слово и презиме, година рођења, (научно) звање, радно 
место, службену e-mail адресу, контакт телефон. 
 

 

http://www.esera.org/media/summerschool/esera2006/DUITBR.pdf
http://www.unicef.rs/files/nasilje-u-skolama-za-web.pdf
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Journal of Education is a journal in which original scientific research articles, reviews and 
action research reports in the field of pedagogy as well as reviews of relevant monographic 
publications are published.

Submission of papers
Papers should be submitted by e-mail only to
casopis@pedagog.rs
The paper is submitted in the text processor Microsoft Word, page A4 format, font Times 

New Roman, font 12, line spacing 1.5 lines.
Language
Papers should be submitted in the Serbian language and cyrillic alphabet.
Foreign contributors submit papers in English or Russian. The papers are published in 

Serbian, English or Russian. Each paper has Abstracts in Serbian, English and Russian.
The length
The papers should not exceed 30000 characters and spaces. The Abstract and Reference 

List, which should be at the end of the paper, are not included.
Evaluation of papers
After the receipt of the papers for a particular issue the current editor in-chief reviews them 

and decides which will be reviewed by two competent reviewers. The reviewers do not know the 
author’s identity, and the authors do not receive information about the identity of the reviewers.

If a paper does not fit the concept of the journal, or the text does not follow the instructions 
for authors and other requirements, the authors will be informed about the rejection of the paper. 

After the review, the Editorial Board decides on publishing, eventual correction or the 
rejection of a paper. All authors receive information about the Board’s decisions, and those 
authors whose papers are rejected or require corrections receive reviews, too.

If an author submits the paper again they should report (in written form) about all changes 
done on the original text (page number and marked place where the change was done) in 
accordance with the remarks and suggestions of the reviewers.

Writing a paper
Title page. The title page should contain the following information: the title, the name of 

the author/s, the name of the institution, the town, the state (if the author is from abroad).
If a paper reports about the work in scientific-research projects, the essential information 

about the project should be given in a footnote following the title.
All pages should be numbered in the lower left corner.
The title. The title should be concise, precisely formulated, in bold capital letters.
Abstract. An abstract should contain 1400 characters (with spaces) and be written in the 

language of the paper. It will be published in three languages (Serbian, English, Russian), and the 
Editorial Board provides translations in other two languages.

If a paper is about a performed research the abstract should contain the following elements: 
the importance of the researched problem, the aims of the research, research methodology, key 
results, conclusions and pedagogic implications. In the case of review papers and papers dealing 
with theoretical analyses the content of the abstract should reflect the nature of the paper and 
the content of the text.

Keywords: Up to five keywords in the language of the paper follow the abstract.
The structure of a paper. The paper should be structured in the proscribed way. All papers 

should contain Introduction and Conclusion. The papers describing a performed research, 
besides introduction and conclusion should include the following sections: initial research 



hypotheses, research methodology, results and discussion. The structure of a review paper or 
theory analysis should be adequate to the nature of the theme.

The heading of the sections should be formulated precisely, centered and bold. If a section 
contains sub-headings they should be given in italics, centered above a paragraph, indented, in 
a ‘’sentence form’’. The headings and sub-headings should not be numerically denoted.

References. The references/bibliography should be stated according to the APA Citation 
Style – American Psychological Association).

All references in Serbian, given in the Reference List at the end of the paper should be in 
Latin letters regardless of the type of the letters used in the used sources – books or journals. The 
names of all authors which are stated in the Reference List and in brackets within the text are 
always transcribed in the same way. The surnames of Serbian authors are written in the alphabet 
used in the paper. The surnames of foreign authors are written either in original or in Serbian 
transcription – phonetic principle. If transcribed, the original transcription should be given in 
brackets. References within the text should contain: the author’s surname, the year of publication 
of the used source and the number of the page if a citation is used. If more authors should be 
cited in brackets within the text, they are cited in alphabetic order, not chronologically. If there 
are only two authors, both should be written in brackets, but if there are more than two then 
the surname of the first author is given and the abbreviation ‘’i sar.’’ (for the authors from Serbian 
speaking regions) or ‘’et al.’’ (for foreign authors)

The Reference List at the end of the paper should not be numerically denoted.
The notes for citing the references of the used literature at the end of the paper:
Book: the reference should contain the surname and name initials of the author, the year of 

publication, the title (in italics), the place and name of the publisher.
Journal article: the reference contains the family names and name initials of all authors (the 

year of publication – in brackets), the title of the article, full name of the journal (italics), volume 
(year) number, pages.

Chapters in a book / thematic Proceedings: the reference should contain the surname and 
name initials of the author, the title of the chapter, initials and surnames of all editors, book title 
(italics), the first and the last page of the chapter (in brackets), place and publisher.

Scientific meetings and conferences – the papers published in full: the reference should 
contain the author’s surname and name initials, the year of publication, the title of the article, 
initials and surnames of all editors, the title of the publication, the note: published in full; the 
name and time of the meeting, the first and the last page of the article, the place of publication 
and the name of the institution – the organizer of the meeting/conference.

Unpublished master and doctoral theses: the reference should contain the name of 
the author, the title of the document (italics) and the note: doctoral, master thesis, place, and 
institution.

Web documents: the Reference contains the name of the author, the title of the document 
(italics), the date when the site was visited, web address.

Legal documents: the reference should contain the title of the document (italics), the year 
of publication, the name of the media, the number.

Tables and graphs. If a text contains tables and/or graphs, each table or graph should be 
numerically denoted with a clearly and precisely formulated title. All abbreviations in the tables 
and graphs must be explained. The explanations (legend) should be given under the table or graph.

Footnotes and abbreviations. Abbreviations and footnotes should be avoided. If used, 
footnotes should contain only the additional information or comment, not the data about the 
used sources.

Note: The paper should be accompanied by the following information to the Editorial 
Board: the name/s of the author/s, the year of birth, academic qualification, work position, e-mail 
address, phone contact.



ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ПРАВИЛО ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ

В журнале “Обучение и воспитание” (Настава и васпитање) публикуyтся научные и 
обзорные статьи, сообщения, информационные материалы по педагогике и дидактике. В 
журнале публикуyтся рецензии о монографичских изданиях. 

Представление рукописи. – Материалы направляyтся в редакциy только по 
электронной почте по адресу: 

casopis@pedagog.rs
Требования к оформлениy рукописей: текст должен быть представлен в текстовом 

редакторе Microsoft Word, на странице стандартного формата А4, шрифтом – Times 
Neы Roman, размер шрифта 12, межстрочный интервал – 1,5. При отправке статьи по 
электронной почте необходимые шрифты прилагаyтся отдельными файлами. 

Язык статей. – Журнал выходит на сербском языке, на кириллице (Сербиан, 
Кyриллик). К публикации также принимаyтся статьи на английском и русском языках, 
написанные заграничными сотрудниками. Статьи публикуyтся на сербском, английском 
или на русском языке; каждая статья сопровождается резyме на сербском, английском и 
русском языках. 

Объем статьи. – Предельный объем рукописей – 16 страниц основного текста, 
или 30 000 знаков с пробелами. В объем статьи не входят резyме и список используемой 
литературы в конце статьи. 

Оценка рукописи. – Главный редактор принимает решение о том, какие из 
полученных рукописей пройдут процесс рецензирования. Рукописи, оформленные 
без соблyдения указанных требований, не рассматриваyтся. Рукописи рецензируyтся 
двумя компетентными рецензентами. Рецензентам не сообщается имя автора, автору не 
сообщаyтся имена рецензентов. 

После рецензирования редакция принимает решение о публикации, доработке 
или отказе от публикации. Все авторы получаyт информациy о решении редакции. Если 
автор вновь представляет даннуy работу для публикации, он должен в письменном 
виде собщить о всех изменениях, которые он сделал в тексте (номер страницы и место 
изменений), в соответствии с замечаниями и рекомендациями рецензентов. 

Заглавный лист. – Заглавный лист текста должен вклyчать следуyщуy информациy: 
название статьи, сведения об авторе (соавторах): фамилия, имя, ученая степень, звание, 
место работы, город, страна. В случае, если работа содержит результаты, полученные в 
рамках научно-исследовательского проекта, в сноске приводится основная информация 
о проекте. 

Все страницы текста должны быть пронумерованы (левый нижний угол).
Заглавие статьи. – Заглавие статьи печатается строчными буквами, жирным 

шрифтом. 
Резyме. – Предельный объем резyме – 1400 знаков (с пробелами). Резyме к статье 

должно быть представлено на языке статьи. Резyме публикуется на сербском, английском 
и русском языке, а редакция обеспечивает перевод резyме. В резyме предлагаемых 
для публикации научных статьях автор должен дать обоснование актуальности темы, 
четкуy постановку целей и задач исследования, аргументациy, обобщения и выводы, 
представляyщие интерес своей новизной, научной и практической (педагогической) 
значимостьy. В случае обзорных статей и статей, представляyщих собой теоретический 
анализ, содержание резyме должно соответствовать характеру работы и содержаниy 
текста. 



Клyчевые слова. – Резyме сопровождается списком клyчевых слов (до пяти) на языке 
работы. 

Структура работы. – Статья должна быть структурирована соответствуyщим 
образом. Все работы должны иметь введение и заклyчение. Кроме того, исследовательские 
работы должны иметь следуyщие разделы: теоретические основы исследования, 
методулогиy, результаты и обсуждение полученных результатов. Структура обзорных и 
других статей должна быть согласована с основной темой работы. 

Заголовки разделов печатаyтся курсивом. Заголовки разделов и подзаголовки 
приводятся без нумерации. 

Ссылка. – Литература, на которуy даyтся ссылки в тексте, приводится в конце статьи 
в соответствии с АПА (APA Citation Style – American Psychological Association). Ссылки на 
литературу в тексте даyтся в скобках: фамилия автора, год издания, страницы. 

Литература в конце статьи приводится без нумерации с указанием следуyщих 
выходных данных:

– для книг – фамилия, инициалы автора, год издания, полное название книги
(курсивом), место издания и издательство. 

– для статей в журнале – фамилия, инициалы автора, год издания в скобках, полное
название статьи, полное название журнала (курсивом), год и номер журнала, страницы. 

– для статей в книге, сборнике – фамилия, инициалы автора, год издания, полное
название статьи, фамилии и инициалы всех редакторов, название сборника или книги, 
где опубликована статья (курсивом), страницы, определяyщие границы статьи в издании, 
место издания, издательство. 

– научные конференции – фамилия, инициалы автора, год издания, полное название
статьи, фамилии и инициалы всех редакторов, название сборника, название конференции, 
время и место проведения конференции, страницы, определяyщие границы статьи в 
издании, город издания, название института – организатора конференции. 

– неопубликованные кандидатские диссертации и магистерские работы – ссылка
должна вклyчать фамилиy и имя автора, год, название (курсивом), заметку: кандидатская 
диссертация, магистерская работа, место, институт – университет, факультет. 

– веб документ – ссылка должна вклyчать имя автора, год, название документа
(курсивом), время посещения сайта, интернет адрес. 

– официальные документы – название документа (курсивом), год издания, название
публикации, номер. 

Таблицы и графики.– Если в тексте содержатся таблицы и графические материалы, 
они должны быть отмечены порядковым числительным. Все сокращения, перечисленные 
в таблицах и графиках должны быть объяснены. Пояснения должны быть приведены под 
таблицей или графическим материалом. 

Сноски и сокращения.– Сноски и сокращения следует избегать. По необходимости 
сноски могут содержать только дополнительный текст (комментарий); данные об 
используемых источниках не приводятся в сноске. 

Примечание: К рукописи прилагаyтся следуyщие сведения об авторе (авторах): 
фамилия, имя, отчество, год рождения, ученая степень, звание, место работы, 
электронный адрес, номер телефона.
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