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УПУТСТВО АУТОРИМА 

 

1. О часопису 

 

Годишњак Факултета за културу и медије „Комуникације, медији, култура” је 

интердисциплинарни, првенствено комуниколошко-културолошки научни часопис који 

објављује: 

1. оригиналане научни радове (у којима се износе претходно необјављивани 

резултати сопствених истраживања научним методом);  

2. прегледне радове (који садрже оригиналан, детаљан и критички приказ 

истраживачког проблема или подручја у коме је аутор остварио одређени 

допринос, видљив на основу аутоцитата); 

3. кратка или претходна саопштења (оригинални научни рад пуног формата, али  

мањег обима или прелиминарног карактера);  

4. научне критике, односно полемике (расправе на одређену научну тему засноване 

искључиво на научној аргументацији) и осврте; 

5. стручне радове (у којима се нуде искуства корисна за унапређење професионалне 

праксе, али која нису нужно заснована на научном методу); 

6. информативне прилоге (уводник, коментар и сл.) и  

7. приказе (књиге, зборника, научног или уметничког догађаја и сл.). 

  

2. Услови за објављивање радова 

 

За објављивање у часопису прихватају се искључиво радови који нису претходно 

објављивани и нису истовремено поднети за објављивање у другим публикацијама, што 

аутор гарантује слањем рада. Сви радови се анонимно рецензирају, после чега редакција 

доноси одлуку о објављивању. 

Рукописи се шаљу електронском поштом или на компакт-диску и не враћају се.  

Адреса редакције:  

Е-mail: godisnjak@naisbitt.edu.rs 

Годишњак ФКМ, Факултет за културу и медије, Гоце Делчева 8, 11070 Нови 

Београд. 

Рад приложен за објављивање треба да буде припремљен према стандардима 

часописа да би био укључен у процедуру рецензирања. Неодговарајуће припремљени 

рукописи биће враћени аутору на дораду.  

 

3. Стандарди за припрему рада 

 

Рада треба да буде припремљен у програму Microsoft Word, формат странице А4, 

све маргине 25,4 mm, врста слова Times New Roman, величина слова (font size) 11, 

једноструки проред (line spacing: single), нови ред (first line) 12.7. 

Радови се пишу на српском језику ћириличним писмом (тастатура: Serbian Cyrillic), 

а делови текста или текстови у целини на страним језицима одговарајућим писмима. 

Оптималан обим текста за радове под редним бројевима 1, 2. и 4. је 16 страница; за 

радове под редним бројевима 3. и 5. – 10 страница; и за радове под редним бројевима 6. и 

7. – од 3 до 5 страница. 



2 

 

Радови садрже: 

1. Звање и титулу, име и презиме аутора и коаутора
1
 (у првом реду, средина), као и 

пун назив и седиште институције у којој раде (у другом реду, без прореда, 

средина). 

2. Наслов рада и, евентуални, поднаслов пишу се малим словима (и наслов и 

поднаслов: средина, без прореда ако су у више редова). 

3. Подаци о ауторима, наслов и поднаслови пишу се црним словима (bold). 

4. Сажетак на српском језику садржи од 150 до 200 речи и пише се иза одреднице 

Сажетак, која почиње новим редом, а иза ње стављају се две тачке (:). 

5. Од 5 до 10 кључних речи које се пишу иза одреднице Кључне речи: великим 

словима, а свака кључна реч је од других раздвојена запетом, са тачком на крају 

наведених кључних речи. 

6. Међунаслови су обележени редним бројем одељка на које се односе и пишу се на 

средини црним словима (bold). 

7. Директни и индиректни цитати означавају се на крају цитираног текста, у загради, 

презименом или презименом и иницијалом имена, годином издања публикације, 

која мора да буде садржана у литератури, и страницом са које је цитиран текст. 

Примери: (Маркузе, 1968: 15) или (Марковић, М. 1971: 96). 

8. Слике, графикони и табеле обележавају се редним бројевима и потписом испод 

слике, гафикона или табеле, средина. Примери – Слика 1: Потпис; Графикон 1: 

Потпис; Табела 1: Потпис) 

9. У фуснотама дају се краћа објашњења делова основног текста (до пет редова), а у 

енднотама шире експликације (до 15 редова) које се односе на одређени део 

основног текста. 

10. Размак између сваког структуралног елемента текста (имена и презимена аутора, 

наслова текста, апстракта, кључних речи, међунаслова, такста и табела, односно, 

слика, графикона итд. је један ред (настао притиском на тастер: eneter).    

11. На крају текста дају се Литератутра и, евентуално, Вебографија.  

 

Примери: 

 

Литература: 

 

(књиге) 

 Маркузе, Херберт (1989): Човјек једне димензије; Сарајево: Веселин Маслеша – 

Свјетлост.  

 

(часописи) 

 Марковић, Михајло (2006): „Глобализација и глобализам”, Филозофеме, бр. 1; 

Нови Сад: Српски филозофски форум (стр. 5-19). 

 

(зборници) 

 Прњат, Бранко (2012): „Културна политика и уметност”, Зборник радова „Култура 

и друштвени развој”; Београд: Мегатренд универзитет (стр. 3-11). 

                                                           
1
 У фусноти на првој страни рада даје се и-мејл за конакт са аутором или првим аутором. 
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Вебографија: 

 

 U.S. Aggression & Propaganda Against Cuba: Why the unrelieved U.S. antagonism 

toward Cuba? by Michael Parenti, „Z magazine”, September 2004. 

http://www.thirdworldtraveler.com/Caribbean/US_Aggression_Cuba.html (датум посете 

веб-сајту у загради) 

 http://www.juventudrebelde.co.cu/about-us/ (датум посете веб-сајту у загради) 

   

12. Текст се завршава, после Литературе и, евентуално, Вебографије,  звањем, титулом, 

именом и презименом аутора и коаутора, као и пуним називом и седиштем 

институције у којој раде, насловом рада, сажетком и кључним речима на енглеском 

језику, који треба да буду обрађени као исти елементи текста на српском језику 

(ред. бр. од 1. до 5. овог упутства). 

13. Уз текст треба приложити краћу биографију (оптимално 15 редова) и фотографију 

у јpg формату. 

 

 

НАПОМЕНА: текстове за Годишњак треба послати редакцији најкасније до 30. 

јуна за број који се објављује у текућој години. 

 

http://www.thirdworldtraveler.com/Caribbean/US_Aggression_Cuba.html
http://www.juventudrebelde.co.cu/about-us/

