
 

ЗБОРНИК РАДОВА ГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА „ЈОВАН 
ЦВИЈИЋ“ САНУ 

 
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 
 
Зборник радова је публикација коју објављује Географски институт „Јован 
Цвијић“ Српске академије наука и уметности (САНУ) из Београда. 
Учесталост часописа је две свеске у току године. Научни радови који су 
прихватљиви за рецензирање и након тога објављивање односе се на 
географску проблематику, као и сродне науке. Објављују  се радови који 
нису раније објављивани. Подразумева се да су, предавши прилог Редакци-
ји, сви аутори сагласни са његовим објављивањем, и да се прилог тренутно 
не разматра за објављивање у некој другој публикацији. Рукописе 
рецензирају најмање 2 реномирана рецензента. Аутори се обавештавају о 
мишљењу анонимних рецензената најкасније у року од 2 месеца. 
Кореспонденција ће се обављати са првопотписаним аутором, који 
преузима обавезу информисања коаутора. Уколико то није могуће из било 
ког разлога, кореспонденција ће се обавити са другопотписаним аутором 
итд. Сви приспели радови ће бити шифровани и као такви прослеђивани 
ауторима и рецензентима. Репродуковање радова у било ком облику, 
објављених у Зборнику радова је дозвољено само уз сагласност 
међународног Уређивачког одбора. 
 
УПУТСТВО АУТОРИМА 
 
Рукописи се достављају Уређивачком одбору искључиво у електронској 
форми на адресу general@gi.sanu.ac.rs у MS WORD-у. Аутори изван 
територије Републике Србије радове могу достављати на енглеском, док 
аутори из Србије подносе радове и на српском и на енглеском језику. 
 
Величина стране: В5 (17,6 x 25 cm),  горња маргина 4, доња маргина, лево 
и десно 2,5 cm, header 2,5 cm. Обим рада: минимум 6, максимум 16 страна. 
Тип слова: Times New Roman, проред 1 (single spaced); поравната лева и 
десна ивица. 
 
ГЛАВНИ НАСЛОВ (11 pt) подебљано (bold), сва слова велика (CAPS 
LOCK), 5 празних редова од врха стране (11 pt); Дужина наслова до 70 
слова са размаком Остали поднаслови-малим подебљаним словима (11 
pt); Главни наслов и поднаслови – центрирано (center); Текст испод главног 
и осталих поднаслова је одвојен једним празним редом (11 pt). 
 



 

Аутор(и): име и презиме (italic) уколико је више коаутора имена се 
надовезују у истом реду; означенa звездицом (*); 
После имена првог аутора, у фусноти (9 pt) иде e-mail оног аутора са којим 
ће бити одржавана кореспонденција; 
Испод имена аутора, после звездице (*) је име институције и место,  
Остале фусноте означавају се редним бројевима, такође 9 pt. 
 
Abstract: подебљано, у наставку текст од 150 – 250 речи на енглеском 
језику; величина фонта 9 pt;  и на српском језику; У апстракту се не наводи 
литература. 
Key words: подебљано,  3 – 5 речи на енглеском 9 pt, и на српском језику. 
 
Главни текст 11 pt; Почетак пасуса се не увлачи табулатором. Између 
пасуса оставити један празан ред; Пагинација – доњи десни угао. 
Summary подебљано, центрирано, 9 pt, испод 300 – 500 речи; на енглеском 
језику. 
 
Литература подебљано, центрирано, 11 pt; Испод наводити референце 
азбучним (текст на српском), тј. абецедним редом (текст на енглеском); 
Између референци се убацује празан проред. 
 
Пример за навођење референци из часописа: Clark S. J, Grimm C. E, 
Donovan J. J, Fritz C. S, Engstrom R. D, Almendingers E. J. (2002): Drought 
cycles and landscape responses to past aridity on prairies of the northern Great 
Plains, USA. Ecology, 83(3), p. 595–601. Уколико се у тексту користи извор 
где је број аутора већи од 2, форма je (Clark et al, 2002). Уколико је број 
аутора до 2, начин навођења у тексту је: (Carter, Jones, 1989). Ако се 
користе радови аутора који имају више чланака у току једне године, 
употребаљава се форма: (Стеванчевић, Радовановић, 2004 а, Stevancevic, 
Radovanovic, 2004 b, итд). Називи радова ван енглеског говорног подручја 
се дају у продужетку, преведени на енглески. Латинични испис имена 
аутора се такође даје код енглеске верзије текста. Називи часописа се 
приказују искошеним исписом (italic); За часописе са ISI Master List, није 
потребно наводити издавачку кућу и место објављивања. За сваки извор, 
изузев монографија, обавезно је навођење нумерисаних страна као и пун 
назив часописа. За монографска дела, начин навођења је исти, осим што се 
не приказује број страна. За све радове са научних скупова и конференција, 
обавезно је назначити, поред осталог и место и време одржавања. 
 
Сајтови са интернета се могу користити у следећим случајевима: а) 
уколико часопис или монографија излази  у електронској форми тј. 



 

уколико је доступан на интернету. За сваку публикацију, у списку 
референци, пожељно је доставити на крају навода и адресу са интернета, б) 
уколико се односи на ставове признатих научних установа (NASA, Science 
news и сл.), в) уколико се односи на изворне податке признатих 
институција (WMO, FAO и сл). Адресе сајтова, који се односе на изворне 
податке или нпр. на научне вести (саопштења, информације) не дају се у 
списку референци, већ су назначене у оним деловима текста на који се 
односе. Уколико је за овакве изворе познат аутор(и), обавезно их навести у 
фусноти на истој страни на којој се и наводи адреса сајта; Изузетак 
представљају само оне публикације које се објављују искључиво у 
електронској форми и при томе садрже све неопходне податке (годину 
објављивања, број часописа, број страна и др). 
 
Садржај табела 9 pt; Величину табела обавезно прилагодити величини 
стране. Називи табела морају бити нумерисани и исписани обичним 
фонтом 9 pt. Веће табеле могуће је приказати landscape на посебној страни. 
 
Графички прилози се означавају као скице (figures). Изузетак 
представљају фотографије и географске карте. Нумерисани називи се 
исписују  9 pt, центрирано; Између назива табела и графичких прилога се 
оставља један празан ред. Густина тачака за графичке прилоге је минимум 
300 dpi. Екстензија графичких прилога је .jpg. Припрема за штампу 
подразумева црно – белу варијанту, која ће бити јасно видљива. За обраду 
колор прилога користити CMYK, не RGB; Сви графички прилози да се 
достављају у електронској форми, у посебном фајлу, а да се у тексту 
означи место. Навођење подела (систематизован преглед) у тексту извести 
са увученим табулатором 1,5 cm и такозваном средњом цртом, en dash (–) 
(Ctrl+Num-). 
 
Захвалност - Acknowledgements (људима, установама, донаторима итд), 
као посебан поднаслов се даје на крају рада пре референци, лево 
поравнање. 
 
Аутори чији су радови прихваћени за штампу добијају бесплатан примерак 
Зборника радова у коме се налази њихов објављени рад. Аутори 
монографија добијају укупно 20 бесплатних примерака. 
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