
ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА 2016. 
 
 
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА ЗА ЗБОРНИК 
 
Молимо Вас да Ваш рад буде у максималном обиму 10 страница А4 формата, са 
једноструким (single) проредом за целокупан рад (укључујући и графичке прилоге, резиме, 
литературу, ...). 
 
Рок за доставу теме рада и апстракта је 30.март 2016.године, на e-mail: 
urbanist@eunet.rs 
 
Рок за доставу текста рада је  28.април 2016.године. 
 
Радове доставити на e-mail: jasna_maricevic@yahoo.com; urbanist@eunet.rs 
 
Молимо Вас да се при припреми текста придржавате следећих упутстава: 
 

• писмо – Аrial (ћирилична тастатура)  
• за наслове, поднаслове и наглашавање појединих делова фонт Аrial Bold 
• величина слова: 
- текст 10 пт 
- ГЛАВНИ НАСЛОВ: 12 PT (ВЕЛИКА СЛОВА, Arial Bold) 
- ПОДНАСЛОВИ ПРВОГ РЕДА: 10PT (ВЕЛИКА СЛОВА) 
- Поднаслови другог реда: 10 pt (мала слова, Arial Bold) 
- Поднаслови трећег реда: 10 pt (italic) 
- Литература, напомене ...: 9 pt (italic) 
• техничка обрада текста: 
- маргине: L 3.0cm, R 2.5cm, T 3.0cm, B 2.5cm 
- поравнање: Justify 
-  размак између пасуса: нема размака, нема празних редова. Између претходног 

текста и наслова поглавља оставити по један празан ред.  
-  На првој страни 2.00цм спуштено у односу на друге стране, поставити име аутора са 

титулама, (лево поравнање, 9 пт, Italic), а у односу на то, 2.00цм ниже поставити 
наслов рада великим болд словима величине 12 пт.  
Иза наслова, следи 2 реда размака, па резиме на српском језику до 100 речи 
(Justify,  9 пт, Italic) без раздвајања пасуса. 

- Испод резимеа дати абстракт на енглеском језику, под истим условима. (Justify, 
Arial 9pt, Italic) 
Оставити 2 празна реда па започети са текстом реферата.  

-  У фусноти прве стране, написати име и презиме аутора, титулу и занимање, 
установу у којој је запослен и e-mail адресу. (9 пт, Italic) 

- напомене и навођење извора: на крају текста (списак литературе дати по азбучном 
реду, наводећи пуно презиме аутора, иницијал имена, назив књиге или чланка, 
назив издавача, место и годину издања: за чланке навести још и том, број часописа 
и број страница). 

 


