
 

 

ИНСТРУКЦИЈА ЗА СЛАЊЕ РАДОВА ЗА ЗБОРНИК СА КОНФЕРЕНЦИЈЕ НИСУН 5 

 

Поштоване колеге, 

Позивамо вас да целе радове, које сте излагали на овогодишњој научној конференцији са 

међународним учећем НИСУН 5, пошаљете на мејл адресу  nisun5.radovi@filfak.ni.ac.rs, најкасније 

до 01.02.2016.године.  

 

Молимо вас да водите рачуна о следећем: 

- Изнад наслова рада, треба да стоје имена аутора са њиховим афилијацијама, и мејл адресама 

- Рад треба да буде обима 30 000 – 35 000 словних карактера 

- Треба да буде рађен у фонту Times  New Roman 12, са проредом 1,5 
- Мора да садржи, поред основног текста, резиме са кључним речима на српском и једном 

страном језику, такође и са насловом рада и подацима о афилијацији аутора преведеним на 

страни језик 

- Мора да садржи на крају рада списак коришћене литературе 

- Прихватаће се само два аутора (аутор и коаутор) за један рад 

- Прихватаће се само два рада једног аутора (једном аутор, једном коаутор). 

За ауторе који су излагали свој рад на конференцији, уз послати рад потребна је у истом мејлу 

послата скенирана потврда о плаћеној котизацији, на износ од 6.000 динара за домаће или 50 евра 

за стране учеснике. 

За учеснике који неће излагати на скупу, али би желели да се њихов рад објави у тематском 

зборниику радова са НИСУН-а 5, котизација је 3.000 динара за домаће или 25 евра за стране 

учеснике. 

Котизацију у динарском  износу можете уплатити на текући рачун Филозофског факултета у Нишу, 

број 840-1818666-89, са позивом на број 742121025, уз назнаку – котизација за научни скуп „Наука и 

савремени универзитет 2015“, у еурима на девизни рачун Факултета број 500100-100146351 

(SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165). 

Након окончања рока за слање радова, после чега се неће прихватати закаснели, биће упућени 

рецензентима који ће се изјаснити о квалитету рада. Они ће дати позитивне или негативне 

рецензије, односно сугестије да се изврши корекција до одређеног рока, о чему ће аутори бити 
обавештени. Тек после коначног прихватања радова од стране рецензената, они се шаљу у техничку 

припрему и штампу. 

 

Организациони и Програмски одбор 

Научне конференције НИСУН 5 

 


