
 

 

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ 

У Годишњаку Правног факултета у Источном Сарајеву
1
 објав-

љују се изворни и прегледни научни радови, претходна саопштења, 

научне полемике, стручни чланци, коментари судских одлука, прилози из 

међународног научног живота, излагања са научних и стручних скупова, 

прикази књига и сл., из пера наставника и сарадника Факултета као и 

осталих научних радника из земље и иностранства. Часопис излази на 

српском језику и ћирилици, а садржај и резиме чланака преведени су на 

енглески језик. Радови који нису достављени на српском, објављују се на 

изворном језику у складу са правописом тог језика, уз навођење садржаја 

и резимеа чланака на српском односно енглеском језику. Годишњак из-

лази двапут годишње.  

Радови се достављају редакцији Годишњака електронском поштом 

на адресу: pravni@teol.net, или у штампаном и електронском облику, на 

поштанску адресу: Редакција Годишњака Правног факултета у Источ-

ном Сарајеву, Алексе Шантића 3, 71420 Пале.  

Приликом достављања, уз рукопис треба приложити својеручно 

потписан поднесак са личним подацима о аутору, изјавом да рад није 

претходно објављиван, кратким описом садржаја рада, као и свим до-

датним информацијама које би могле користити редакцији. Пристигли 

текстови се не враћају.  

Радове који не задовољавају основне критеријуме часописа у по-

гледу структуре рада и правила цитирања, редакција неће узети у разма-

трање. Уколико рукопис одговара стандардима Годишњака, упућује се на 

анонимну рецензију. Сваки рад оцјењују најмање два објективна ре-

цензента, одабрана из реда признатих стручњака из уже научне области. 

По рецензији, рукописи се шаљу ауторима с примједбама и приједлозима 

за отклањање недостатака. Исправљене рукописе, аутори треба да врате 

редакцији у року од седам дана од дана пријема захтјева за дораду и ис-

правку рада.  

Достављањем рукописа за објављивање у Годишњаку, аутори при-

стају на постављање својих радова на интернет страници часописа, од-

носно на интернет страници Правног факултета у Источном Сарајеву. 

Аутори преносе на Годишњак право на објављивање достављених текс-

това и ниједан њихов дио не може се репродуковати без писмене са-

гласности уредника часописа. Часопис задржава и сва остала права, изу-

зев уколико није другачије договорено с аутором.  

Рад мора бити сачињен у Microsoft Wordu, ћириличким писмом, 

фонтом Times New Roman, величине 12 pt. Рукописи, по правилу, не 
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треба да буду дужи од једног табака, изузетно 1,5 табак. Један табак из-

носи 16 страна од 28 редова сa 66 знакова у реду, односно 28.800 зна-

кова. Извори (литература) наводе се у фуснотама, фонтом величине 10 pt. 

Табеле и графички прикази треба да буду урађени у Microsoft 
Wordu. Свака табела и графикон треба да буду означени бројем и да има-

ју одговарајући наслов, нпр.: Графикон бр. 1. Наслов и назив табеле и 

графикона стављају се изнад табеле и графичког приказа, док се извор 

наводи испод, уређен по Правилима цитирања Годишњака.  

Научни и стручни радови морају да садрже: име и презиме аутора, 

назив и сједиште установе у којој ради, наслов рада, сажетак (апстракт) с 

основним налазима рада (обима од 100 до 250 ријечи), кључне ријечи (до 

десет ријечи), излагање суштине рада, закључак (до једне стране), листу 

референци, и резиме (Summary) и кључне ријечи (Key words) на енг-

леском језику. Саставни дијелови сажетка (апстракта) су: циљ истражи-

вања, коришћени методи, резултати и кратак закључак. У листи ре-

ференци, наводе се библиографске референце, као што су монографије, 

чланци и др., и остали извори, као што су закони, коришћене интернет 

адресе, збирке судских одлука и сл. Референце се исписују азбучним 

редом, навођењем презимена и пуног имена аутора, односно навођењем 

пуног назива извора. Резиме на страном језику даје се у проширеном 

облику, а његова дужина може бити до 1/10 дужине чланка. Резиме се 

даје на крају чланка, након одјељка који се односи на литературу. 

Рад, укључујући и резиме на страном језику, подлијежe стручној 

лектури, односно оцјени граматичке и правописне исправности. Ре-

дакција задржава право да прилагођава рад општим правилима уређи-

вања часописа и стандардима српског језика. 

Наслов рада пише се на средини, великим словима – верзалом 

(фонт 14). Поднаслови пишу се на средини, великим словима (фонт 12) и 

нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи више цје-

лина, оне се такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – курентом, 

тј. малим обичним словима (фонт 12), 1.1.1. – малим италик словима 

(фонт 12), итд. са мањим фонтом.  


