УПУТСТВА ЗА ПИСАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈА

ФОРМАТ ТЕКСТА


Текст куцати у едитору текста MS Word – било којој верзији.



Формат папира подесити на А4, фонт на Times New Roman величине 12 pt,
проред 1,5, маргине на 25 mm. Друге фонтове не користити.



У опцијама Вордa искључити аутоматску корекцију текста.



Текст куцати у континуитету. Пасусе одвајати једним „ентером“.



Не куцати вишеколонски текст.



У тексту означити позив на слике, табеле, прилоге и сл. (нпр. Слика 1.5,
Табела 2.2)



Потписе за слике третирати као посебне пасусе – остављати по један празан
ред изнад и испод потписа. Потписе куцати на месту где треба да се налазе у
тексту. Слике нумерисати на следећи начин: број поглавља.број слике (нпр.
Слика 1.5). Нумерација креће од 1 у сваком поглављу.



Наслове поглавља јасно означити по нивоима. Нивое наслова куцати на
следећи начин:
-

први ниво – великим словима, болд, центрирано (нпр. ПРВИ НИВО
НАСЛОВА);

-

други ниво – великим словима, нормал, лево (нпр. ДРУГИ НИВО
НАСЛОВА);

-

трећи ниво – великим почетним словом, болд, лево (нпр. Трећи ниво
наслова);

-

четврти ниво – великим почетним словом, италик, лево (нпр. Четврти
ниво наслова).

Не правити више од четири нивоа наслова у тексту.
Пре сваког наслова оставити празан ред.


Као наводнике користити постојеће симболе за наводнике („“), а не стављати
зарезе, апострофе и сл.



Уколико је неопходно, користити аутоматске фусноте из Вордa. Ендноте не
треба користити.



Не правити хедере и футере, осим пагинације.



Не правити хиперлинкове.



Уколико је потребно направити табеле, користити Вордову табелу. Табела не
сме да прелази величину маргине. Назив табеле треба да стоји изнад саме
табеле. Нумерација креће од 1 у сваком поглављу (нпр. Табела 2.2).



Литература се наводи на крају сваког поглавља или на крају књиге. Уколико се
литература наводи на крају поглавља, не наводити више од десет референци.
Литературу наводити према Ванкуверским правилима (нпр. Murray PR,
Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis:
Mosby; 2002.).



Обавезно направити садржај. Садржај може имати највише три нивоа наслова.

ЈЕЗИК


Имена аутора на које се позива у тексту треба транскрибовати (писати онако
како се изговарају). При првом помињању у загради дати име написано у
оригиналу, касније користити само транскрипт, нпр.
Скалу је конструисао аустралијски психијатар Р. Брајант (R. Bryant) са
сарадницима.
Боулс (Bowles) и сар. су 2000. године утврдили...



Епониме (имена особа по којима је нешто названо) писати искључиво
транскрибовано, нпр.
Лајдигове ћелије
Опенхајмов рефлекс
Алцхајмерова болест



При првом навођењу термина користити пун назив, а скраћеницу дати у
загради, нпр.
ендокрини дисруптори (ЕД)
дијабетес мелитус (ДМ)

У наставку текста користити само скраћеницу.



Енглеске термине превести, а у загради дати оригинал, на следећи начин:
Скала тренутног расположења (енгл. Brief Mood Introspection Scale – BMIS)
Глазговска скала коме (енгл. Glasgow Coma Scale – GCS)



Речи из латинског, енглеског и других страних језика писати косим словима
(италик).

ФОРМАТ СЛИКА


Не достављати слике у Ворду, већ као одвојене фајлове.



Слике доставити у неком од следећих формата: TIF, BMP, JPG, EPS, AI. Код
растеризованих слика TIF, BMP, JPG (фотографије и сл.) резолуција треба да
буде 300 dpi, а величина слике да одговара реалној величини која ће бити у
књизи или већа. Не повећавати насилно величину слика (у Фотошопу и сл.). Код
векторских слика (ЕРС, АI) текст на сликама (ако га има) треба да буде у фонту
Times New Roman величине 10 pt.

