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ЕВРОПСКО ЗАКОНОДАВСТВО 
 

Македонска 25, 11000 Београд, Србија, тел.: +381 11/ 33 73 633 (уредник), мобилни: +381 64 2299866,  
e-mail: dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs , web site: www.diplomacy.bg.ac.rs 

 
 

УПУТСТВО ЗА САРАДНИКЕ 
• Европско законодавство је специјализовани научни часопис из области 

права и политике Европске уније.  

• Часопис излази у континуитету тромесечно, четири пута годишње или 
два пута годишње у по два  волумена (две свеске). 

• Часопис објављује само рецензиране ауторске прилоге.  

• Прилози који се достављају ради објављивања морају представљати 
резултате сопствених или заједничких истраживања.  

• Аутори су дужни да поштују ауторска права трећих лица. 

• Прилози који су већ објављени под истим или сличним називом у другој 
публикацији неће бити објављени осим изузетно и под условом да 
редакција часописа оцени да њихов квалитет може бити од користи за 
унапређење научноистраживачке делатности и да тиме завређују да буду 
објављени у целини или изводу уз поштовање свих ауторских права и 
права на интелектуалну својину. У поменутом случају, у фус ноти на 
насловној страни наводи се извор из којег је прилог преузет.   

• Аутори прилога дужни су да се придржавају научне методологије 
приликом писања радова, као и да поштују следећа упутства:  

 

Упутство за писање чланака 
С обзиром на значај часописа за усаглашавање законодавства и правне 

праксе Републике Србије са законодавством и правном праксом Европске 
уније, прилози који обрађују поједине нормативне акте  и праксу органа 
Евроспке уније морају бити типског карактера. Од аутора се захтева да се код 
писања и достављања ауторских прилога придржавају следећих правила: 
 

1. Радови се пишу у електронском облику у програму Microsoft Office Word, у 
фонту Times New Roman ћирилица (Serbian – Cyrillic) (осим оригиналних 
латиничних навода), величина фонта 12pt, размак између редова 1 
маргине 2,5 (горња и доња, лева и десна). Текст се равна са обе маргине 
(Format, Paragraph, Indents and Spacing, Alignment, Justified), не треба 
делити речи на крају реда на слогове. Све стране треба да буду 
нумерисане.  

 
2. Ауторски прилози не треба да буду дужи од једног ауторског табака.  
 
3. Наслов рада писати великим словима, задебљано (Bold), величина слова 

14 pt. Наслов се одваја од текста са — spacing before 18 pt. Ако је наслов 
на српском језику, наслов се исписују и на енглеском језику испред 
сажетка или резимеа на крају текста састављеном такође на енглеском 
језику.  
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4. Испод наслова текста стоји име и презиме аутора чланка. По правилу се 
наводи пуно име и презиме (свих) аутора. Наводи се још и пун, званични 
назив и седиште установе у којој је аутор запослен, а евентуално и назив 
установе у којој је аутор обављао истраживање. Афилијација се исписује 
непосредно након имена аутора. Функција и звање аутора се не наводе. 
Адреса или е-адреса аутора даје се у напомени при дну прве странице 
чланка. Ако је аутора више, даје се само адреса једног, обично првог 
аутора. 

 
5. У чланцима се дају сажеци (апстракти), који  представљају кратак 

информативан приказ садржаја чланка који читаоцу омогућава да брзо и 
тачно оцени његову релевантност. У интересу је аутора да сажеци садрже 
термине који се често користе за индексирање и претрагу чланака. 
Саставни делови сажетка су циљ истраживања, методи, резултати и 
закључак. Сажетак треба да има до 250 речи и треба да стоји између 
заглавља (наслов, имена аутора и др.) и кључних речи, након којих следи 
текст чланка. Чланак мора имати сажетке на српском и на енглеском 
језику. За сажетке на енглеском језику мора се обезбедити 
квалификована лектура, односно граматичка и правописна исправност.  

 
6. Ако је језик рада српски, веома је пожељно је да се сажетак на енглеском 

језику даје у проширеном облику, као тзв. резиме. Посебно је пожељно да 
резиме буде у структурираном облику. Дужина резимеа може бити до 
1/10 дужине чланка. Резиме се даје на крају чланка, након одељка 
Литература. 

 
7. Сажетак мора садржати и кључне речи. Кључне речи су термини или 

фразе које најбоље описују садржај чланка за потребе индексирања и 
претраживања. Треба их додељивати с ослонцем на неки међународни 
извор (попис, речник или тезаурус) који је најшире прихваћен или унутар 
дате научне области, нпр. Web of Science. 

 
8. У зависности од теме коју обрађује текст прилога, зависиће и 

поднаслови. Пожељено је да прилози у часопису Европско законодавство 
поред апстракта имају следеће поднаслове који носе наслове: 1) СВРХА; 2) 
МЕРЕ ЕУ; 3) САДРЖАЈ; 4) ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУ; 5) ИЗВОРИ 
(Invocatio legis, са свим подацима о нормативном акту укључујући број 
"Службеног листа"  ЕУ или други званични извор). 6) ЗНАЧАЈ ЗА 
РЕПУЛИКУ СРБИЈУ.  

 
9. Поднаслови у раду пишу се задебљано (Bold), док се под-поднаслови  

пишу у Italic-у; у оба случаја величина слова је 12. 
 

10.  Почетни ред у сваком пасусу никако не увлачити табулатором — опција 
tab. 

 
11. Стране речи и изразе навести у italic-у (нпр. acquis communautaire, итд.). 

 
12. У тексту се морају дати пуна имена, никако иницијали аутора. 

 
13. Називе свих нормативних аката ЕУ у тексту писати великим почетним 

словом: Директива, Уредба, Препорука,  Саопштење Одлука, Анекс итд. 
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14. У тексту користити само следећи облик наводника — „ и ”. За цитате на 
страним језицима користити искључиво горње наводнике — “ и ”, 
односно ‘ и ’ у случају унутрашњих наводника. 

 
15. Фусноте је неопходно писати на дну стране (опција Footnote), а ознаке за 

фусноте стављати искључиво на крају реченице. Податке о наведеној 
библиографској јединици у фуснотама треба навести у складу са 
следећим сугестијама: 

 
а) Монографије 
Пуно име и презиме аутора, наслов монографије (у Italic-у), назив издавача, 
место издавања, година издања, стр. уколико се наводи једна или више страна 
извора на српском језику, односно p. уколико се цитира једна страна извора на 
енглеском или pp. уколико се цитира више страница. Уколико се наводи више 
страница користи се средња црта без размака пре и после (нпр. стр. 123–245; 
pp. 22–50). 

Када се наводи зборник радова на српском језику који је приредила једна 
особа, ставља се (ур.) или (прир.) са тачком у оба случаја. Са друге стране, када 
се ради о више уредника монографије на српском језику ставља се (урс), без 
тачке. 

Када се наводи приређени зборник радова на енглеском језику који је 
приредило више приређивача, иза имена приређивача се у заградама ставља 
(eds), без тачке. Aко се ради о једном приређивачу, ставља се (еd.), са тачком. 

б) Чланци у научним часописима 
Пуно име и презиме аутора, наслов текста (под знацима навода), назив 
часописа (у Italic-у), број тома, број издања, стр. (или pp.) од-до. Бројеви 
страница се одвајају средњом цртицом (–), без размака. Уколико су неки подаци 
непотпуни неопходно је то и нагласити. 

в) Чланци у дневним новинама и часописима 

Навести име аутора (или иницијалe уколико су само они наведени), наслов 
чланка — под знацима навода, име новине или часописа (у Italic-у) датум — 
написан арапским бројевима, број стране/страница. 

г) Навођење докумената 

Навести назив документа (под знацима навода), члан, тачку или став на који се 
аутор позива, часопис или службено гласило у коме је документ објављен (у 
italic-у, број тома, број издања, место и годину издања.  

д) Навођење извора са Интернета 

Име аутора, назив дела или чланка, пуна Интернет адреса која омогућава да се 
до наведеног извора дође укуцавањем наведене адресе, датум приступања 
страници на Интернету, број стране (уколико постоји и ако је прилог објављен у 
PDF-у). 

ђ) Понављање раније наведених извора 
Када се позивамо на извор који је већ раније навођен у тексту после других 
фуснота, обавезно треба ставити име и презиме аутора, наслов извора, затим 
оp. cit. И на крају број стране (нпр. Michael Levi, “The Organisation of Serious 
Crimes”, op. cit., p. 879). Ibid. или ibidem користити искључиво при навођењу 
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извора наведеног у претходној фусноти, уз назнаку броја стране/страница, 
уколико је нови навод из тог извора (нпр. Ibid., стр. 11).  

 

*              * 
* 

 
 
 
Радови се достављају на дискети или у виду електронског писма (attachment) на 
адресу главног уредника часописа Европско законодавство, др Душка 
Димитријевића, Институт за међународну политику и привреду, 
Македонска 25, 11000, Београд или на е-mail: 
dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs.  
Рукописи подлежу анонимној рецензији.  

 

Редакција 

 
 
 
 
 


