
УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ 
 

Настава и васпитање је часопис у којем се објављују оригинални научни, прегледни 

и стручни радови педагошке тематике.  

 

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. Обавеза аутора је да на адресу 

редакције шаљу искључиво оригиналне радове који нису објављени или истовремено 

понуђени неком другом часопису. У складу са тим аутори су дужни да уз рад доставе и 

изјаву о ауторству, коју могу преузети са сајта часописа. 

 

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 обима једног ауторског табака, односно до 30.000 знакова с 

празним местима. Изузетно, 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.   

Радове који уђу у процес рецензирања процењују два компетентна рецензента. 

Рецензенти не знају идентитет аутора, нити аутори добијају податке о идентитету 

рецензената.  

Након рецензирања, редакција доноси одлуку о објављивању, корекцији или одбијању 

рада. 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. Рад се након прихватања за објављивање упућује на софтверску проверу на 

плагијаризам. Уколико резултати провере покажу да рад садржи плагирани текст, рад 

неће бити објављен и поред позитивних рецензија.  

 

Приликом достављања  кориговане верзије текста, аутори су дужни  да у писаној 

форми редакцију упознају са свим изменама које су начинили у тексту (број странице 

на којој се налази измена и означавање места на коме је промена извршена), као и да у 

тексту јасно означе извршене измене у складу са примедбама и препорукама 

рецензената. 

mailto:casopis@pedagog.rs


 

Писање рада 

 

Насловна страна.  Насловна страна текста треба да садржи следеће информације: 

наслов рада, име, средње слово и презиме аутора (и коаутора), комплетан назив 

институције (на пример: одељење/департман/катедра, факултет, универзитет), 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 у 

реченичној форми, болд, величина слова 14, центрирано.   

 

Апстракт. Апстракт треба да има од 150 до 250 речи. Апстракт се прилаже на језику 

на којем је писан рад. 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. Кључне 

речи треба да буду релеватне за проблематику којом се рад бави и погодне за 

претраживање. Препоручујемо коришћење тезауруса, као што је нпр. ERIC: 

https://eric.ed.gov/?ti=all    

 

Структура рада. Рад треба да буде структуриран на логички уређен начин. Радови 

који представљају приказ обављених истраживања треба да садрже следеће целине: 

увод, представљање теоријских основа истраживања, опис методологије истраживања, 

приказ резултата истраживања са дискусијом (уз навођење педагошких импликација 

обављеног истраживања) и закључке. Прегледни радови и радови који представљају 

теоријске анализе, поред увода и закључака треба да буду структурирани у складу са 

основном темом рада. 

Наслове одељака треба јасно и прецизно формулисати и форматирати према упутству 

приказаном у Табели 1. Наслове одељака и поднаслове не треба нумерички означавати. 

Табела 1  

Начин форматирања наслова одељака према нивоима 

Ниво Начин форматирања 

1 Центрирано, болд, фонт 12 

2 Лево поравнање, болд, фонт 12 

3 Лево поравнање, болд и курзив, фонт 12 

4            Увучено, болд, фонт 12, тачка на крају. (текст у наставку) 

https://eric.ed.gov/?ti=all


5            Увучено, болд и курзив, фонт 12, тачка на крају. (текст у наставку) 

 

Референце. Позиве на изворе у тексту и списак коришћене литературе на крају рада 

треба дати у складу са APA стилом (APA Citation Style - American Psychological 

Association 7th Edition). 

У списку коришћене литературе на крају рада и у заградама у тексту све референце, 

укључујући оне на српском језику, наводе се латиницом. 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 аутора наводи се презиме првог аутора 

скраћеница „i sar.“ или „еt аl.“ (у зависности од језика на ком је рад објављен).  

 

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, радови се излажу хронолошким редом (од 

најстаријег ка најновијем раду). 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 итд., уз годину издања у загради (нпр: 2012а, 2012b). 

На списку коришћене литературе на крају рада не треба стављати редне бројеве испред 

референци.  

 

Примери навођења референци на списку коришћене литературе на крају рада: 

 

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

издања у загради, наслов књиге (курзивом) и назив издавача. Уколико је књига у Web 

издању, неопходно је додати и интернет адресу са које је преузета.  

 

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

Чланак у часопису: Референца треба да садржи презиме и иницијале свих 

аутора, годину издања у загради, наслов чланка, пун назив часописа (курзивом), 

волумен (курзивом), број, странице и, уколико је доступно, DOI ознаку (у https:// 

форми). 

 

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. https://doi.org/10.1207/S15326985EP3602_5  

 

Поглавље у књизи (тематском зборнику): Референца треба да садржи презиме и 

иницијале свих аутора, годину издања у загради, назив поглавља, иницијале и презиме 

свих уредника, наслов књиге (курзивом), прву и последњу страницу поглавља у 

https://doi.org/10.1207/S15326985EP3602_5


загради и назив 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). 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). Kluwer Academic Publishers.  

 

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

да садржи презиме и иницијале свих аутора, годину издања, наслов прилога, иницијале 

и презиме свих уредника, наслов издања (курзивом), прву и последњу страницу 

прилога и 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 (pp. 36-42). 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, базу у којој је објављена, број дисертације у бази уколико је преузет 

из базе  

 

Stamatović, J. (2013). Samovrednovanje nastavnika u funkciji unapređivanja vaspitno-

obrazovnog rada (doktorska disertacija). NaRDUS (123456789/3226) 

 

Web извор (новински чланак, блог, документ): Референца треба да садржи име 

аутора, годину, месец и датум објављивања (уколико су наведени), назив документа 

(курзивом), назив Web странице и интернет адресу са које је преузет. 

 

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020, March 27). The difference 

between emergency remote teaching and online learning. EDUCASE Review. 

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-

teaching-and-online-learning 

 

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. Свака табела, односно графикон треба да буде означен 

одговарајућим бројем.  Јасно и прецизно формулисан наслов табеле или графикона даје 

се у новом реду, у курзиву. Наслов табелa или графикона треба да буде позициониран 

изнад табеле или графикона (видети Табелу 1 овог упутства). Све скраћенице наведене 

у табелама и графиконима треба да буду објашњене. Објашњења (легенду) треба дати 

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning


испод табеле или графикона, пишући курзивом са тачком на крају реч Напомена. или 

Note. у зависности од језика рада. Табеле не треба да садрже вертикалне линије, док 

хоризонталне линије треба користити само између заглавља табеле и приказаних 

података (као на примеру у Табели 1) и на дну табеле. Изузетно, хоризонталне линије 

дозвољене су и у оквиру самог заглавља уколико то доприноси прегледности табеле. 

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. 

 

Ознаке статистичких тестова и мера. Све ознаке статистичких тестова и мера треба 

писати курзивом у целом тексту рада, укључујући и табеле (М, SD, F, t, p). 

 

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. 

 

 


