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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Часопис Токови историје објављује текстове на српском (ћи-
риличним писмом) или енглеском језику. 

Прва страна треба да садржи поред наслова рада и име, ти-
тулу и звање аутора, годину рођења, институцију у којој аутор ради 
и и-мејл. 

Сви текстови морају имати апстракт (до 100 речи), кључ-
не речи (највише 10) и резимее на српском и на енглеском језику 
(највише 250 речи).

 
Обавезно је коришћење фонта за текст: Times New Roman, ве-

личина слова 12, проред 1,5; за фусноте: величина слова 10, проред 1. 

Текстови не треба да буду дужи од 20 страна, тј. једног и по 
табака (укључујући апстракт, кључне речи, фусноте, табеле и рези-
ме), односно седам страна за приказе. 

Сви прилози (чланци, прикази, грађа, информације) морају 
бити куцани на компјутеру у MS Wordu и морају бити снимљени у 
формату MS Word докумената.

Текстове послати електронском поштом на: 
tokoviistorije@gmail.com

Редакција неће разматрати радове који не садрже наве-
дене елементе.

Редакција часописа Токови историје шаље текстове на две 
анонимне рецензије. Да би рад био прихваћен за штампу, потребно 
је да обе рецензије буду позитивне и да га оба рецензента препору-
чују за штампу.

Неће се прихватити за штампу они радови који су у било 
ком облику раније већ објављени.

Рукописи достављени редакцији часописа Токови историје 
се не враћају. 
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I Структура чланка

Насловна страна чланка треба да садржи: 
- име и презиме аутора, годину рођења, титулу и звање ауто-

ра, институцију у којој аутор ради и електронску пошту
- наслов рада
- иза наслова рада треба да стоји звездица која упућује на 

напомену у којој су дати подаци о чланку: у оквиру ког пројекта и 
у оквиру које институције је настао, ко га финансира (и евентуално 
захвалнице)

- апстракт
- кључне речи
Иза основног текста рада треба да стоје: 
- Резиме
- Sources and Literature наведени по абецедном реду. Најпре 

се наводе необјављени извори, а затим објављени (у штампаном и 
електронском облику)

- Апстракт, кључне речи и резиме на енглеском у оквиру којег 
стоје име и презиме аутора и наслов рада

II Библиографски подаци у фуснотама и литератури

Библиографски подаци у фуснотама треба да сардрже:
- име и презиме аутора
- наслов дела: књиге или чланка
- назив часописа или зборника у коме је чланак објављен и 

податке о њему (број часописа, година издања, за зборник име уред-
ника/приређивача)

- место издања, издавач, година издања /или датум присту-
па сајту и његова адреса/

- број стране са које је цитат
Сви подаци у фуснотама одвајају се запетама, а место из-

дања, издавач и година издања стоје у загради.
Библиографски подаци у литератури (Sources and Literature) 

наводе се латиницом и треба да садрже:
- презиме, име аутора
- наслов дела: књиге или чланка
- назив часописа или зборника у коме је чланак објављен и по-

датке о њему (број часописа, година издања, за зборник име уредни-
ка/приређивача, број страна на којима се налази чланак у часопису)
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- место издања, издавач, година издања /или датум присту-
па сајту и његова адреса/

- уколико је дело објављено ћириличним писмом, ставити на 
крају библиографске јединици у загради: (cyrillic)

Наведени подаци у литератури одвајају се тачкама.

III Примери за писање фуснота

НЕОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ
А) Архивска грађа
Архив Југославије (АЈ), фонд 837, Кабинет председника Ре-

публике (КПР), II–1/175, Посета Источној Србији, 20–22. IХ 1969, Ин-
формативни материјал.

АЈ, КПР, I–1/1121, Порука председника Републике Јосипа Бро-
за Тита председнику САД-а Џералду Р. Форду, 6. септембар 1974.

Б) Усмена казивања (орална историја)
Autorizovani tekst intervjua sa Marijom Paulom Blagojević i 

Marijom Jakovljević, u posedu autora, jul 2000.

В) И-мејл и СМС поруке
Петар Петровић, и-мејл послат аутору 15. 3. 2005.

ОБЈАВЉЕНИ ИЗВОРИ
Записник са састанка Комисије за верска питања НР Србије 

15. 9. 1954, Записници са седница Комисије за верска питања НР/СР 
Србије 1945–1978. године, приређивачи др Радмила Радић и др Мом-
чило Митровић, (Београд: ИНИС, 2012), 135–138.

State Secretary Cordell Hull to President Roosevelt, March 12, 1941, 
file 740.0011 European War 1939/8979a, Foreign Relations of the United 
States. Diplomatic Papers 1941 (FRUS), Volume II, Europe, (Washington: 
United States Government Printing Office, 1959).

ЦИТИРАЊЕ ИЗ КЊИГЕ
А) један, два или више аутора
Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988, I–III, (Beograd: 

Nolit, 1988), III/23.
Радмила Радић, Момчило Исић, Српска црква у Великом рату 

1914–1918, (Београд: Филип Вишњић, 2014), 215.
Радић, Исић, Српска црква, 99–101.


