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1. Листа референци 

У референцама се извори (нпр. књига, чланак у стручном часопису или интернет страница) 

наводе довољно детаљно да читаоци могу да их идентификују и консултују. Референце се 

стављају на крај рада, а извори се наводе абецедно (а) по презименима аутора или (б) по 

насловима извора (ако аутор није познат). Више извора од истог аутора се наводи хронолошки, 

почев од најранијег, нпр. 

 

Љубојевић, Т.K. (1998). 
Љубојевић, T.K. (2000a). 
Љубојевић, T.K. (2000b). 

Љубојевић, T.K., & Димитријевић, Н.Н. (1994). 

 

A. Часописи и остале периодичне публикације 
 

Аутори се наводе по презимену, уз прво слово имена. Година објављивања се пише у заградама, 
иза којих се ставља тачка. Наслов чланка на енглеском језику пише се у Сентенце цасе, осносно 
велико слово се користи само на поч етку наслова и код личних именица. Наслов часописа на 
енглеском језику пише се у Титле цасе, односно све променљиве врсте речи се пишу великим 
почетним словом. Иза наслова часописа ставља се број годишта, који се пише курзивом: 

Aутор, A., Aутор, Б. и Aутор, Ц. (година). Наслов чланка. Наслов часописа, број годишта 

(број свеске), странице. 
 

 Чланак једног аутора, из стручног часописа пагинираног по свескама 

 
Часописи који се пагинирају по свескама почињу страном 1 у свакој свесци, тако да се број 
свеске наводи у заградама након броја годишта. Заграде и број свеске се не пишу курзивом: 

Танасијевић, В. (2007). A PHP project test-driven end to end. Management Information Systems, 

5 (1), 26-35. 

 Чланак једног аутора, из стручног часописа пагинираног погодиштима 

 
Часописи који се пагинирају по свескама годиштима почињу страном 1 у свесци 1, а 

бројеви страница се настављају у свесци 2 тамо где се свеска 1 завршила, нпр. 

Перић, O. (2006). Bridging the gap: Complex adaptive knowledge management. 

Strategic Management, 14, 654-668. 
 

 Чланак два аутопа, из стручног часописа пагинираног по свескама 
 

Стракић, Ф., и Мирковић, Д. (2006). The role of the user in the software development life cycle. 

Management Information Systems, 4 (2), 60-72. 

http://www.ef.uns.ac.rs/sm2018


 Чланак два аутора, из стручног часописа пагинираног по годиштима 
 

Љубојевић, K., и Димитријевић, M. (2007). Choosing your CRM strategy. Strategic 

Management, 15, 333-349. 

 Чланак три до шест аутора, из стручног часописа пагинираног по свескама 
 

Jованов, Н., Бошков, T., и Стракић, Ф. (2007). Data warehouse architecture. Management 

Information Systems, 5 (2), 41-49. 

 Чланак три до шест аутора, из стручног часописа пагинираног по годиштима 
 

Бошков, T., Љубојевић, K., и Танасијевић, В. (2005). A new approach to CRM. 

Strategic Management, 13, 300-310. 
 

 Чланак више од шест аутора, из стручног часописа пагинираног по свескама 
 

Љубојевић, K., Димитријевић, M., Мирковић, Д., Танасијевић, В., Перић, O., Јованов, Н., et al. 

(2005). Putting the user at the center of software testing activity. Management Information Systems,(1), 

99-106. 

 

 Чланак више од шест аутора, из стручног часописа пагинираног по годиштима 
 

Стракић, Ф., Мирковић, Д., Boškov, T., Љубојевић, K., Танасијевић, В., Димитријевић, M., et al. 

(2003). Metadata in data warehouse. Strategic Management, 11, 122-132. 

 Чланак из часописа 
 

Стракић, Ф. (2005, October 15). Remembering users with cookies. IT Review, 130, 20-21. 

 

 Ауторизовани чланак и билтена 

 

Димитријевић, M. (2009, September). MySql server, writing library files. Computing News, 57, 10-12. 

 
 Неауторизовани чланак из билтена 

 

VBScript with active server pages. (2009, Septembar). Computing News, 57, 21-22. 

 
 

Б. Радови објављени на научном симпозијуму 
 

Сакал, М., Раковић, Л., & Матковић, П. (2013). Грешке у кориснички развијеним апликацијама. 

XVIII Интернационални научни скуп СМ 2013, Стратегијски менаџмент и системи подршке 

одлучивању у стратегијском менаџменту (стр. 1208-1216). Суботица: Економски факултет у 

Суботици. 

 

 

Ц. Књиге, брошуре, поглавља из књига, енциклопедијске 
одреднице, критике и рецензије 

Основни формат за књиге 
 

Аутор, A. A. (Година издања). Наслов дела: велико почетно слово у поднаслову. Местo: 

Идавач. 



Напомена: Реч „место” увек означава град, али треба навести и земљу уколико град истог 

имена постоји у више држава. 

 
 Књига једног аутора 

 

Љубојевић, K. (2005). Prototyping the interface design. Суботица: Економски факултет. 

 

 Књига једног аутора, ново издање 

 
Димиртијевић, M. (2007). Customer relationship management (6. izd.). Суботица: Економски 

факултет. 

 

 Књига два аутора 
 

Љубојевић, K., Димитријевић, M. (2007). The enterprise knowledge portal and its architecture. 

Суботица: Економски факултет. 

 Књига три до шест аутора 
 

Љубојевић, K., Димитријевић, M., Мирковић, Д., Танасијевић, В., и Перић, O. (2006). 

Importance of software testing. Суботица: Економски факултет. 
 

 Књига више од шест аутора 
 

Мирковић, Д., Танасијевић, В., Перић, O., Јованов, Н., Бошков, T., Стракић, Ф., et al. 

(2007). Supply chain management. Суботица: Економски факултет. 

 Књига без аутора и уредника 
 

Web user interface (10. izd.). (2003). Суботица: Економски факултет. 

 

 Група аутора, предуеће, организација или држабвни орган као издавач 

 
Статистички завод Републике Србије. (1978). Статистички годишњак Републике 

Србије. Београд: Министарство за комуналне и социјалне службе. 

 
 Збирка 

 

Димитријевић, M., & Танасијевић, В. (ур.). (2004). Data warehouse architecture. Суботица: 

Економски факултет. 

 
 Поглавље у збирци 

 
Бошков, T., и Стракић, Ф. (2008). Bridging the gap: Complex adaptive knowledge 

management. U T. Бошков и В. Tанасијевић (ур.), The enterprise knowledge portal and its 

architecture (str. 55-89). Суботица: Економски факултет. 

 

Д. Необјављени радови 

 Реферат са научног скупа 
 

Љубојевић, K., Танасијевић, В., Димитријевић, M. (2003). Designing a web form without 

tables. Реферат саопштен на годишњем скупу Српског компјутерског савеза, Београд. 



 Необјављени рад или рукопис 
 

Бошков, T., Стракић, Ф., Љубојевић, K., Димитријевић, M., и Перић, O. (2007. мај). First steps 

in C++. Необјављен рад, Економски факултет, Суботица. 

 Докторска дисертација 
 

Стракић, Ф. (2000). Managing network services: Managing DNS servers. Необјављена 

докторска дисертација, Економски факултет Суботица, Суботица. 

 
 Магистарски рад 

 

Димитријевић, M. (2003). Structural modeling: Class and object diagrams. Необјављен 

магистарски рад, Економски факултет Суботица, Суботица. 

 

Е. Eлектронски медији 

За чланке објављене на интернету важе иста упуства као за радове објављене у штампи.  
Наводе се сви подаци наведени у интернет извору, укључујући и број часописа у заградама. 

Aутор, A., & Aутор, Б. (Датум објаве). Наслов чланка. Наслов интернет часописа, 

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

http://www.anyaddress.com/full/url/ 

 Чланак у интернет часопису 
 

Tанасијевић, В. (март 2003.) . Putting the user at the center of software testing activity. Strategic 

Management, 8 (4). Преузето 7. октобра 2004. са сајта www.ef.uns.ac.rs/sm2003 

 Документ организације 
 

Економски факултет у Субоици. (5. март 2008.). A new approach to CRM. Преузето 25. јула 

2008. са сајта http://www.ef.uns.ac.rs/papers/acrm.html 

 Чланак у интернет часопису са додељеним DOI 
 

За чланке у интернет часопису без DOI (идентификатора дигиталног објекта) навести URL.  

 

Aутор, A., и Aутор, Б. Б. (Датум објаве). Наслов чланка. Назив чланка, број годишта. 

Преузето са сајта http://www.anyaddress.com/full/url/ 

Јованов, Н., и Бошков, T. (4. фебруар 2007.) A PHP project test-driven end to end. 

Management Information Systems, 2 (2), 45-54. Преузето са сајта 

http://www.ef.uns.ac.rs/mis/TestDriven.html. 

 

 

2. Цитати из извора у тексту рада 

 Цитати 

 
Уколико се извор цитира дословце, наводи се име аутора, година издања и страница са које је 
цитат преузет (са назнаком “стр.”). Цитат се уводи фразом која садржи ауторово презиме, а иза 
њега се ставља година објављивања у заградама. 

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

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

http://www.anyaddress.com/full/url/
http://www.ef.uns.ac.rs/sm2003
http://www.ef.uns.ac.rs/papers/acrm.html
http://www.anyaddress.com/full/url/
http://www.ef.uns.ac.rs/mis/TestDriven.html


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

карактера” (стр. 201). Какве неочекиване последице то има по обим доступности? 

 
Уколико се у уводној фрази не именује аутор, на крај цитата се ставља ауторово презиме, 

година издања и број странице у заградама, нпр. 

Он сматра да „примена складишта података може да буде ограниченог карактера”, али не 
објашњава могуће последице (Мирковић, 2001, стр. 201). 

 
 Резиме или парафраза 

 
По Мирковићу (1991), ограничења у погледу употребе базе података могу бити 

вањског или софтверског карактера, или пак привремена или чак произвољна (стр. 

201). 

 
Ограничења у погледу употребе базе података могу бити вањског или софтверског 

карактера, или пак привремена или чак произвољна (Мирковић, 1991, стр. 201). 

 Један аутор 
 

Бошков (2005) упоређује обим приступа... 

 

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

 
 Два ауора – увек се наводе оба имена: 

 
У једном другом истраживању (Мирковић и Бошков, 2006) закључује се да... 

 
 
 Три до пет аутора - први пут се наводи свих пет аутора. Код наредних навода, наводи се име 

првог аутора, иза кога се ставља „и сар.” 

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

Када се исти аутори наводе следећи пут, 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 му обично посвећују далеко више пажње 

(Јованов и сар., 2004). 

 
У енглеском тексту, иза „et” и „et al.” не ставља се тачка. 

 

 Шест или више аутора 
 

У уводној фрази се презиме првог аутора наводи у уводној фрази или у заградама:  

 

Yossarian и сар. (2004) тврде да... 

 

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

 

 Неименовани аутор 
 

Уколико дело није ауторизовано, извор се наводи по наслову у уводној фрази, или се прве 1-2 
речи ставе у заграде. Наслови књига и извештаја се пишу курзивом, док се наслови чланака и 



поглавља стављају у наводнике: 

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

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

 
Уколико неко дело (нпр. реч уредника у новинама) нема аутора, наводи се првих неколико 
речи наслова, уз годину објављивања: 

(“The Objectives of Access Delegation,” 2007) 

 
Напомена: У ретким случајевима кад је аутор потписан речју „Anonymous”, иста се сматра именом 

аутора (Anonymous, 2008). У том случају се у списку извора на крају рада као име аутора користи 

реч „Anonymous”. 

 Организација или државни орган као аутор 

 
Уколико је аутор нека организација или државни орган, назив организације се ставља у уводну 
фразу или заграде први пут кад се извор наводи: 

 
По подацима Статистичког завода Републике Србије (1978), ... 

 
Исто тако, код првог навођења се исписује пуни назив колективног аутора, уз скраћеницу у 
угластим заградама. Затим се код следећих навода користи скраћени назив: 

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

Републике Србије [SORS], 1978). 

Списак школа које су у претходном статистичком периоду наведене као затворене (SORS, 

1978). 

 Када се наводи више од једног дела истог аутора: 

(Безјак, 1999, 2002) 

 Када је више од једног дела истог аутора објављено исте године, наводе се са 

словима а, б, ц, итд. иза године издања: 

(Griffith, 2002a, 2002b, 2004) 

 

 Два или више дела истог аутора објављена исте године 
 

Уколико су два или више извора кориштена у достављеном раду објављена од стране истог 
аутора исте године, ставке у списку референци се означавају малим словом (а, б, ц...) иза 
године. Мало слово се користи и код навођења извора унутар текста: 

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

 

 Уколико нисте прочитали оригинално дело, наводи се аутор који Вас је упутио на 
исто: 

 
Bergsonovo истраживање (поменуто код Мирковића и Бошкова, 2006)... 

 

Овде се у списку извора наводе Мирковић и Бошков (2006), a Bergson не. 

 

 Кад се наводи више од једног аутора, аутори се наводе абецедним редом: 
 

(Britten, 2001; Sturlasson, 2002; Wasserwandt, 1997) 

 

 Кад нема датума или године објављивања: 



(Hessenberg, n.d.) 

 
 Код цитата се увек наводе странице: 

 
(Мирковић и Бошков, 2006, стр. 12) 

 

Мирковић и Бошков (2006, str. 12) предлажу приступ по коме “почетно гледиште… 

 

 Навођење поједних делова дела: 
 

(Theissen, 2004a, погл. 3) 

(Keaton, 1997, стр. 85-94) 

  Лична комуникација, и то  интервјуи,  писма,  интерне  поруке,  имејлови  и 

телефонски разговори, наводе се на следећи начин. (Не уносе се у списак извора.) 

(K. Љубојевић, лична комуникација, 5. мај 2008.). 

 

 

3. Фусноте 

Употреба фуснота није дозвољена. 


