
УПУСТВО ЗА ПИСАЊЕ  АПСТРАКТА 

Пре него што се приступи писању научно-истраживачког рада, молимо Вас да прво 

прочитате упутство за писање апстракта, како би направили јединствени формат писања 

за такмичење научно-истраживачких радова. 

Апстракт мора да буде у PDF формату. 

Апстракт не сме да прелази једну страну А4 и величина коначног апстракта не сме да 

прелази 2MB. 

Апстракт се доставља на српском и енглеском језику. 

Обавезни садржај :   

1 Увод 

2 Метода рада 

У овом одељку се пише шта и како је нешто истраживано. Пожељно је пропратити и 

сликама са терена, лабораторије, места рада...                                                                                                                       

3.       Резултати истраживања 

У одељку Резултати истраживања се приказују резултати истраживања, кратка 

дискусија о резултатима. Најбоље би било све то пропратити појединим графиконима, 

сликама... Могу да постоје и поднаслови. 

Детаљно објаснити свој допринос науци својим научно-истраживачким апстрактом. 

2.1 Форматирање страница 

Величина папира мора да буде стандардизована А4 (210 mm ширине и 297 mm висине). 

MS Word корисници ово подешавање могу да ураде кликом на File, а затим на Page 

Layout, па затим на Paper Size. Јединице мере би требало да су пребачене у центиметре. 

Како би се ово подесило, кликне се на Tools, а затим на Options, а онда на  General. 

Не нумерисати страницу. 

Све четири маргине (лева, десна, горња и доња) морају да буду подешене на 1,5 cm. Ова 

опције се налази у File -> Page Layout -> Margins. 

Текст мора да буде написан у две колоне ширине 8,5 cm, са размаком 1 cm између две 

колоне. Ширина колоне може да се изузме само за једначине, слике или графике, који 

прелазе задату ширину колоне. 

Цео апстракт мора да буде куцан фонтом Times New Roman, чија величина је одређена 

табелом 1.  



2.2 Форматирање параграфа 

2.3 Параграф (стил Нормалан [Normal] у MS Word-у) би требало да је поравнат од ивице 
до ивице (од маргине до маргине). 10 pt је величина фонта који се користи. Мора да се 

убаци вертикални размак између два параграфа величине 4 pt.  

2.4 Наслов, поднаслов                                                                                                                                        
Оба нивоа делова (Наслов, поднаслов... [Heading 1-2 стил у MS Word-у]) морају да буду поравнати 
уз леву ивицу (маргину). Вертикални размак пре и после је дат у табели 1. 

2.5 Табеле                                                                                                                                                           
Табеле морају да буду централно центриране у колони (или странице, уколико величина табеле то 
захтева својом величином).                                                                                                                          
Такође, табеле морају да буду пропраћене нумерисањем табеле са објашњењем табеле. Табеле 
морају да буду одвојене од остатка текста – spacing 12 pt.  

Стил параграфа 
Величина 

фонта 

Растојање два параграфа 

изнад испод поравнање 

Наслов рада 14 pt 0 pt 12 pt центар 

Аутор 12pt 0 pt 0 pt центар 

Адреса 10pt, italic 4 pt 0 pt центар 

Наслов 

Heading 1 
14 pt 21 pt 12 pt лево 

Поднаслов 

Heading 2 
13 pt 12 pt 12 pt лево 

Нормално 10 pt 4 pt 0 pt 
од ивице до 

ивице 

Reference Heading 14 pt 21 pt 12 pt лево 

                                                                     Табела 1 Формати параграфа 

 

 

 

 



 

 

2.6 Слике 

Слике морају да буду центриране у колони (или страни, уколико величина табеле то захтева 

својом величином). Такође, табеле морају да буду пропраћене нумерисањем табеле са 

објашњењем табеле. Табеле морају да буду одвојене од остатка текста – spacing 12 pt. 

  

Слика 1 – Лого Центра за таленте 

Нумерација и објашњење су одвојени од слике размаком 4 pt и од текста који следи размаком 12 

pt. 

Штампање научно-истраживачког апстракта ће бити само у црно-белој варијанти. Молимо Вас, 

уколико је битно, да проверите и наместите да Ваше слике буду читљиве и када буде одштампано 

у црно-белој варијанти. 

Како би Ваше слике биле читљиве, молимо Вас да користите минимално број од 300 dpi (dots per 

inch) за сваку, и проверити да ли коначна верзија документа не прелази 2 MB. 

2.7 Једначине 

Једначине морају да буду центриране и нумерисане као што је приказано: 
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Молимо Вас користите Међународни систем јединица. 

4 Закључак 

5 Литература 
 
 
 
 
 


