
УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ 

Циљеви и oбласт 
 
Технички факултет у Бору, Универзитета у 
Београду је почео објављивање часописа под 
називом „Serbian Journal of Management“ 
током 2006. Године. Овај часопис је 
међународни медиј за објављивање радова 
из области теорије и праксе науке о 
менаџменту. 
 
 
Типоци радова 
- Оригинални истраживачки радови који нису
већ објављени; 
- Пленарна предавања и / или појединачни
радови презентовани на конференцијама, 
који нису већ објављени у зборницима целих 
радова; 
- Прегледни чланци; 
- Писма уреднику; 
- Рецензије књига. 
 
Предаја радова за публиковање 
Могуће је само електронско пријављивање
радова. Регуларни радови, припремљени у 
складу са воим упутством за ауториме треба 
пријавити коришћењем електронског (он-ли
on-line) система доступног  на:
http://aseestant.ceon.rs/index.php/sjm/login 
 
Припрема радова  
* језик: Радови се публикују искључиво на 
енглеском језику.
* процена дужине текста ис садржаја рада:
- за оригиналне истраживачке радове: мање 
од 15 страна, укључујући табеле и слике; 
- за прегледне радове: до 20 страна; 
- за кратка обавештења и писма уреднику: од
2 до 5 страна; 
- за рецензије кљига: до 5 страна; 
- за радове објављене у специјалном издању: 
до 10 страна.  
* кључне речи: потребно је испод извода 
рада навести максимално шест кључних 
речи. 
* конструкција текста: истраживачке радове 
треба организовати у оквиру следећих 
секција-поглавља: Извод (100 - 200 речи), 
Увод, Експериментални део (или Опис 
истраживања), Резултати, Дискусија, 
Закључак, Литература.  Назив рада, као и 
имна аутора и њихове адресе, треба дати на 
првој страници рада. Аутор за 
кореспонденцију  треба да се означи 
звездицом и потребно је навести његову 
потпуну адресу (како поштанску тако и адресу 
електронске поште). Означити позицију сваке 
слике и табеле у тексту рада (на пример 

 * Референце-литературу треба уредити на 
следећи начин: 

У тексту: Ставити мале заграде око 
цитата, употребити презиме аутора и тачан 
датум објављивања (Spender, 1995) или 
(Spender & Kessler, 1995). Уколико аутори 
имају више од једне публикације у истој 
години, употребити следећи начин 
приказивања (Spender, 1995, 1995a). Уколико 
је рад у фази штампања, користити (Ford, in 
press). Уколико се презиме аутора, или 
датум, јавља као део текста у реченици, 
цитирати само недостајућу информацију 
загради. Нпр. Spender (1995) је закључио да 
.... 

Уколико рад има три, четири или пет аутора, 
укључити само презиме првог аутора, које 
прати "et al." (Латинска ознака за „и други“) и 
година  публиковања. На пример: Kahneman 
et al. (1991) је установио .... 

На крају текста: 
За чланке у часописима: 
Dewar, R.D., & Dutton, J.E. (1986). The 
adoption of radical and incremental innovations: 
An empirical analysis. Management Science, 
32, 1422-1433. 
Dougherty, D. (1990). Understanding new 
markets for products. Strategic Management 
Journal, 11, 59-78.  
За чланке уколико цитирани часопис не 
наставља континуално са бројевима 
страница за сва издања током једне 
године: 
Foker, L.B. (1991). Quality: American, 
Japanese, and Soviet perspectives. Academy of 
Management Executive, 5(4), 63-74.
Gupta, A.K., & Wilemon, D.L. (1990). 
Accelerating development of technology-based 
new products. California Management Review, 
32(2), 24-44.  
За књиге: 
Hall, E.T. (1983). The dance of life: The other 
dimension of time. Garden City, NY, USA: 
Anchor Press. 
Jones, J.W. (1993). High-speed management. 
San Francisco, CA, USA: Jossey-Bass.  
За чланке у књигама: 
Katz, R. (1980). Time and Work: Toward an 
integrated perspective. pp. 81-127 in L.L. 
Cummings & B.M. Staw (Eds.), Research in 
organizational behaviour, Vol. 3. Greenwich, 
CT: JAI Press 
Референце које нису публиковане на 
енглеском језику, требају да се представе у 



користећи текст: <Слику 1 ставити овде> или 
<Табелу 1 ставити овде>. 
*Слике: Током иницијалне пријаве рада, све 
слике треба уметнути на засебним странама 
на крају рада- Све слике треба означити, 
применом арапских бројева, према редоследу 
њиховог појавњивања у тексту. Након 
прихватања рада, од аутора ће се тражити да 
пошаљу све слике у TIFF или JPG формату 
(са резолуцијом од минимум 300 dpi. 
*Засебна листа назива слика и/или шема, 
према нумеричком редоследу појављивања, 
на основу којих се може препознати слика, 
без анализе текста рада, треба да се да на 
засебној страни на крају рада. 
*Табеле: Табеле треба поређати на засебним 
странама на крају рада. Табле такође треба 
побројати, према редоследу појављивања, 
применом арапских бројева. Количине треба 
раздвојити од јединица употребом косе црте 
(/). У табелама, као и свуда у тексту, 
користити тачку (.) као децимални сепаратор. 
Уколико је неопходно да табела има фусноте, 
њих треба наводити консеквентно (линија по 
линију) у форми суперскрипта, уз величину 
фонта 12 пт.  
Табеле треба припремити употребом 
функције за креирање табела из MS Word-a. 
Табеле не требају да садрже вертикалне 
линије. Минимална величина фонта у 
табелама је 10 пт. Колоне табела не треба 
форматирати употребом команде „space“. 
Редове у табелама не треба раздвајати или 
форматирати употребом команде „enter“. 
Табеле не треба представљати као графичке 
објекте. 
*Засебна листа назива табела, која 
омогућује разумевање садржаја табеле, без 
анализе текста рада, треба да се представи 
на засебној страни на крају рада. Називе 
табела нумерисати према редоследу 
појављивања у тексту. 

оригиналном облику као и са преводом на 
енглески, док оригинални језик публикације 
треба навести у заградама, на пример (in 
Serbian) 
 
Припрема елктронског формата радова
Чланак треба припремити применом текст 
процесора MSWord 2007 или новије верзије, 
употребом једноставног  Times New Roman
фонта, величине 12, уз дупли проред. За 
слике је најпогоднији TIFF формат фајлова. 
 
Сви радови ће бити подвргнути двострукој 
анонимној рецензији, коју врше адекватни 
чланови уређивачког одбора као  водећи 
интернационални експерти из адекватне 
дисциплине менаџмент науке. Сви 
прихваћени радови ће такође проћи кроз 
контролу оригиналности-проверу плагијата, 
применом услуге IThenticate платформе. 
Аутори финално прихваћених радова ће бити 
контактирани са захтевима за евентуалну 
додатну корекцију радова, пре самог 
штампања. Радови који су пријављени за 
публикацију у часопису Serbian Journal of 
Мanagement, уклјучујући све додатне 
материјале, неће бити враћени ауторима 
након финалне процедуре у часопису. 

Главни уредник има дискреционо право да 
одреди у којој ће се свесци часописа 
публиковати сваки од коначно прихваћених 
радова. 

Публиковање радова у часопису СЈМ је 
бесплатно. Не постоје скривни трошкови 
приликом пријаве радова, за обраду и саму 
публикацију радова. 

Сви аутори морају да потпишу уговор о 
ауторским правима пре него што се 
љихов рад, прихваћен за публикацију у 
СЈМ-у, појави на интернету. Овај уговор 
садржи и изјаву аутора да рад 
представља оригинални допринос самих 
аутора и да да није претходно публикован 
или у разматрању за публиковање у 
неком другом часопису. 

 
 


