
УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ 
 
 Часопис Зборник Матице српске за филологију и лингвистику објављује изворне 
научне радове, научну критику и приказе, хронику и библиографију из области филолошких 
и лингвистичких проучавања. Радови који су већ објављени или понуђени за објављивање у 
некој другој публикацији не могу бити прихваћени за објављивање у Зборнику Матице 
српске за филологију и лингвистику. Ако је рад био изложен на научном скупу у виду 
усменог саопштења, податак о томе треба да буде наведен у посебној напомени при дну прве 
странице чланка.  
 Језици рада су српски језик, остали словенски језици, енглески, немачки и француски. 
Радови на српском објављују се ћирилицом и за њих се примењује Правопис српскога језика 
Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Нови Сад: Матица српска, 2010). 

Аутор је обавезан да поштује научне и етичке принципе и правила приликом приреме 
рада, у складу са међународним стандардима. Предајом рада аутор гарантује да су сви 
подаци у раду тачни, како они који се тичу самога истраживања, тако и подаци о литератури 
која је коришћена, те наводи из литературе.  

У Зборнику Матице српске за филологију и лингвистику објављују се радови који 
имају једног или два аутора.  
 
 1. ПРЕДАЈА РУКОПИСА 

 Електронску верзију рукописа у Word и PDF формату послати на адресу: 
jdjukic@maticasrpska.org.rs. У електронској верзији не наводити податке о аутору, већ их 
дати у тексту електронске поруке (назив и седиште установе, електронска адреса аутора). 
Ако је аутора више, за свакога навести тражене податке. Верзија рукописа у PDF формату 
може бити замењена штампаном верзијом коју треба послати на адресу: Уредништво 
Зборника Матице српске за филологију и лингвистику, Матица српска, Улица Матице српске 
1, 21 000 Нови Сад, Србија. 
 Рокови за предају радова су 1. април (за прву свеску) и 1. септембар (за другу 
свеску).  
   
 2. ПРОЦЕС РЕЦЕНЗИРАЊА 

 По пријему рада Уредништво, узимајући у обзир тему и опсег истраживања, у року од 
недељу дана одлучује да ли рад одговара профилу часописа и да ли ће бити послат на 
рецензирање. Радове рецензирају два квалификована рецензента. Поступак рецензирања је 
анониман у оба смера. На основу рецензија уредништво доноси одлуку да ли се рад: 1) 
одбија, 2) прихвата за објављивање или 3) прихвата уколико аутор изврши неопходне измене 
и преправке рада, у складу са примедбама рецензената. Уколико се две рецензије разликују, 
Уредништво може затражити и мишљење трећег рецензента. Ревидирана верзија рада шаље 
се рецензетима/рецензенту на поновни увид и оцену или је, у случају мањих исправки, 
прегледа главни уредник (или један од чланова Уредништва) и након тога Уредништво 
доноси одлуку о објављивању.  

 У року од два месеца од пријема рукописа аутор се обавештава о томе да ли је рад 
прихваћен за објављивање и даје му се рок за евентуалну прераду или допуну рада. Рок за 
објављивање прихваћених радова је 12 месеци од предаје коначне верзије рукописа. Аутор је 
дужан да у року од 5 дана уради коректуру рада, када то буде од њега затражено.  
 
 3. СТРУКТУРА РАДА  

 Рад садржи: име и презиме аутора, наслов, сажетак и кључне речи на српском, 
сажетак и кључне речи на енглеском, основни текст, списак цитиране литературе, резиме, 
афилијацију и електронску адресу аутора. Дужина рада треба да буде до једног ауторског 
табака. У зависности од тематике рад може, у договору са Уредништвом, бити дужи.  
 Обавезан редослед елемената рада: 
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 а) име и презиме аутора: у изворним и прегледним радовима изнад наслова уз леву 
маргину, у приказима и хроникама испод текста уз десну маргину, италиком; назив и број 
пројекта/програма у оквиру којег је чланак настао наводи се у подбелешци, везаној 
звездицом за наслов рада; 
 б) наслов рада: верзалом, центриран; 
 в) сажетак, који укратко представља проблем, циљ, методе и резултате истраживања 
(до 8 редова): а) на језику основног текста, без ознаке Сажетак; и б) на енглеском језику; 
лева маргина увучена 1,5 cm у односу на основни текст;  
 г) Кључне речи (до 5): а) на језику основног текста; и б) на енглеском језику; лева 
маргина увучена 1,5 cm у односу на основни текст;  
 д) основни текст; 
 ђ) ИЗВОРИ; ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА: центрирано; 
 е) резиме (сажет опис садржине рада, тј. проширени сажетак, до 1/10 обима основног 
текста): име аутора уз леву маргину, наслов рада (верзалом, центрирано), испод наслова 
Резиме  (центрирано и спационирано), текст резимеа; уколико је рад на српском језику, 
резиме може бити на енглеском, немачком, руском или француском; уколико је рад на 
страном језику, резиме је на српском; ако аутор није у могућности да обезбеди резиме на 
одговарајућем језику, треба да га напише на језику рада, а Уредништво ће обезбедити 
превод.  
 ж) назив и адреса установе у којој је аутор запослен и електронска адреса аутора, уз 
леву маргину (у приказима уз десну); називи сложених организација треба да одражавају 
хијерархију њихове структуре, један испод другог. 

 Структура изворног научног рада мора бити таква да се у уводу јасно представе: 
научни контекст проблема, уз осврт на релевантне резултате претходних истраживања, 
корпус, методе и циљеви истраживања, те да се, након анализе истраживаног проблема, у 
закључку јасно представе резултати.  
 Прегледни рад, који не садржи оригиналне резултате истраживања, треба да пружи 
целовит и критички приказ одређеног проблема и релевантне литературе, нову синтезу 
научних информација, да укаже на сличности, разлике и недостатке у постојећој литератури 
и др. Прегледни рад треба да садржи и теоријски заснован став аутора.  
 
 4. ФОРМАТ 

  а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; 
  б) фонт: Times New Roman; друге фонтове употребљене у тексту послати као 
посебан фајл; за црквенословенски текст користити фонт МОНАХ (аутори га могу добити 
обраћањем на електронску адресу jdjukic@maticasrpska.org.rs);  
 в) величина слова: основни текст 12 pt, a сажетак, кључне речи, подножне напомене, 
извори, цитирана литература, резиме, назив и адреса установе и електронска адреса аутора 
10 pt;  
  г) размак између редова: 1,5; 
 д) напомене: у дну стране (footnotes, а не endnotes), искључиво аргументативне; први 
ред увучен 1,5 cm у односу на основни текст; 
 ђ) за наглашавање се користи италик (не болд);  
 е) наслови појединих сегмената рада дају се малим верзалом, увучени за 1,5 cm и 
интегрисани у почетне параграфе; пожељно је да буду нумерисани (1., 1.1., 1.2., 1.2.1. итд.); 
параграфи 1., 2. итд. одвајају се од претходног параграфа једним празним редом, а параграфи 
1.1., 1.2. итд. размаком од 6 pt; 
 ж) илустративни примери се дају издвојени из основног текста; увучени су за 1,5 cm 
у односу на основни текст и од њега одвојени размаком од 6 pt; величина фонта 11pt. 
 
 5. ЦИТИРАНЕ ФОРМЕ 

 а) наслови посебних публикација који се помињу у раду штампају се италиком; 

mailto:jdjukic@maticasrpska.org.rs


 б) цитати се дају под двоструким знацима навода (у раду на српском „...”, у радовима 
на другим језицима у складу с одговарајућим правописом), а цитат унутар цитата под 
једноструким знацима навода (‘...’); пожељно је цитирање према изворном тексту 
(оригиналу); уколико се цитира преведени рад, у одговарајућој напомени навести 
библиографске податке о оригиналу; доследно се придржавати једног од наведених начина 
цитирања;  
 в) краћи цитати (2–3 реда) дају се унутар текста, дужи цитати се издвајају из 
основног текста (увучени), са извором цитата датим на крају; 
 г) пример се наводи италиком, а његов превод под једноструким знацима навода 
(‘...’). 
  
 6. ЦИТИРАЊЕ РЕФЕРЕНЦИ интегрише се у текст, на следећи начин: 

  а) упућивање на студију у целини: (ГРИЦКАТ 1975); 
 б) упућивање на одређену страну студије: (VEČERKA 1961: 59–60); 
 в) упућивање на одређено издање исте студије: (РАДОВАНОВИЋ 19862: 66); 
 г) упућивање на студије истог аутора из исте године: (БУГАРСКИ 1986а: 55), 
(БУГАРСКИ 1986б: 110); 

 д) упућивање на студију два аутора: (ГАМКРЕЛИДЗЕ – ИВАНОВ 1984: 320–364); 
 ђ) студије истог аутора наводе се хронолошким редом: (HALLE 1959; 1962); 
 е) уколико библиографски извор има више од два аутора, у парентези се наводи 
презиме првог аутора, док се презимена осталих аутора замењују скраћеницом и др./et al.; 
 ж) страна имена се у тексту на српском језику транскрибују; у парентези се наводе у 
оригиналној графији; 
 з) ако је из контекста јасно који је аутор цитиран, у парентези није потребно 
наводити његово презиме, нпр. 

 Ради се, очигледно, о социолингвистичким параметрима комуникације, које детаљно разматра и 
образлаже М. Радовановић (1986: 67–69). 

  и) ако се упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком следећем раду 
одвојити тачком и запетом, нпр. (БЕЛИЋ 1958; СТЕВАНОВИЋ 1968); 
 ј) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према пагинацији, изузев 
у случајевима кад је рукопис пагиниран.  

 

 7. ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА  

 У текстовима писаним ћирилицом најпре се наводе (према азбучном реду презимена 
аутора) радови објављени ћирилицом, а затим (према абецедном реду презимена аутора) 
радови објављени латиницом; у текстовима писаним латиницом редослед је обрнут; сви 
редови осим првог увучени су за 1,5 cm употребом тзв. „висећег” параграфа; презиме аутора 
дати малим верзалом; у радовима на енглеском, немачком и француском референце 
ћирилицом се могу транслитеровати латиницом. 

 Литература се наводи на следећи начин: 

 а) књига (један аутор): 

ГРИЦКАТ, Ирена. Студије из историје српскохрватског језика. Београд: Народна библиотека Србије, 1975. 

  б) књига (више аутора): 

 RADDEN, Günter, René DIRVEN. Cognitive English Grammar (Cognitive Linguistics in Practicе 2). Amsterdam – 
 Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007. 

  в) рад у часопису: 

 HAHN, Adelaide. Verbal Nouns and Adjectives in Some Ancient Languages. Language 42/2 (1966): 378–398. 

  г) рад у зборнику радова:  



 ПИПЕР, Предраг. О когнитивнолингвистичким и сродно усмереним проучавањима српског језика. Предраг 
 Пипер (ур.). Когнитивнолингвистичка проучавања српског језика. Београд: САНУ, 2006, 9–46. 

 д) речник: 

ESJS: Etymologický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva Havlová), 1–. Praha: Academia, 1989–. 

  ђ) фототипско издање: 

 ИВИЋ, Милка. Значења српскохрватског инструментала и њихов развој (синтаксичко-семантичка студија). 
 Београд, 1954. Београд: Српска академија наука и уметности – Београдска књига – Институт за српски 
 језик САНУ, 2005. 

 е) рукописна грађа:  

 НИКОЛИЋ, Јован. Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 8552/264/5, 1780–1783. 

 ж) публикација доступна on-line:  

 VELTMAN, K. H. Augmented Books, Кnowledge and Culture. <http://www.isoc.org/inet2000/cdproceedings/6d/6d.> 
 02.02.2002.  
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