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У овом приручнику представљена је основна методологија за навођење 

извора у научним и стручним радовима, која је примјењива на свим 

академским нивоима. Овом публикацијом Правни факултет Универзитета 

у Бањој Луци жели да скрене пажњу свим студентима, истраживачима, 

научницима и комплетној академској заједници на значај коришћења 

навођења референци, али и на проблем плагијаризма. На водећим 

високообразовним институцијама у свијету у употреби су различити 

софтвери за контролу оригиналности радова. И ми на Правном факултету 

у Бањој Луци намјеравамо да убудуће пратимо те трендове. 

Овај приручник је због тога драгоцјена подршка за све који се баве, или 

намјеравају да се баве научноистраживачким радом. 

У писању научних и стручних радова неопходно је адекватно навести 

изворе, радове и идеје који су прeузети од других аутора. Да би се на 

једноставан и разумљив начин објаснило како настаје квалитетан рад, у 

Приручнику су наведени бројни примјери исправног цитирања.  

У научним круговима, референца представља информацију која је 

потребна читаоцу да би лакше препознао и пронашао коришћени извор. 

Основно правило при навођењу коришћених извора је да референце 

морају бити тачне, комплетне и досљедно примјењиване. С друге стране, 

под цитирањем се подразумијева од ријечи до ријечи писано или усмено 

навођење дијелова туђег текста или ријечи који се могу изворно 

провјерити (Зеленика, 2000). 
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Цитирањем се остварује неколико циљева: 

ź омогућава се лакше проналажење додатне информације о теми, 

ź повећава се стручност и кредибилитет рада, 

ź омогућава се лака провјера тачности и поузданости садржаја рада, 

ź избјегава се плагирање и заслуге се приписују аутору који их и  

заслужује.

Данас постоји неколико општеприхваћених система цитирања извора, а 

најчешће коришћени су: системи „аутор-датум“ (као што су Харвард-

систем или АПА) и нумерички систем (као што су Vancouver, Chicago или 

Footnote).

Сваки од система подразумијева прецизно дефинисан скуп правила за 

навођење извора у тексту научног или стручног рада, и начин навођења 

референци. Циљ је да се у тексту може препознати шта припада аутору 

текста, а шта је преузето од других аутора и из других извора. Једном 

усвојени начин навођења референци потребно је досљедно 

примјењивати у цијелом раду. 

Искрено вјерујемо да ће овај приручник бити од велике користи свим 

ауторима научних и стручних радова. Очекујемо да ће им он послужити 

да у припреми и писању радова убудуће избјегну погрешна и 

непринципијелна навођења и шароликост који су се могли видјети у 

неким часописима. 

Плагијат (лат. plagium - „крађа људи“) представља преписивање из туђих 

дјела, те недопуштено присвајање туђег духовног власништва (Анић, Клаић, 

Домовић, 2001).

Плагијаризам (лат. plagiarius - „учењак лопов“) je нeдoпуштeнo присвa-

jaњe туђeг духoвнoг влaсништвa, тj. свaкo кoришћeњe туђих идeja, 

мишљeњa или тeoриja, билo дoслoвнo билo пaрaфрaзирaнo, у кojeм сe нe 

нaвoди aутoр, oднoснo извoр инфoрмaциja (Анић, et al., 2001). 

Такав „копирај-преузми“ чин прeдстaвљa крaђу aуторствa, тe je пoтпунo 

нeприхвaтљив у стручним и нaучним, као и у студeнтским рaдoвимa. 

Нa вeћини свjeтских унивeрзитeтa и фaкултeтa плaгиjaризaм 

прeдстaвљa тeжу пoврeду eтичкoг стaндaрдa и има за посљедицу 

дисциплинску oдгoвoрнoст и сaнкциje.

Нajвeћи прoблeм с кojим сe учeсници у aкaдeмскoм прoцeсу сусрeћу jeстe 

упрaвo плaгиjaризaм. Тo je jeдaн oд нajчeшћих нaчинa угрoжaвaњa 

aкaдeмскoг интeгритeтa aутoрa и узрoк стaлних сукoбa нa рeлaциjи 

студeнт-прoфeсoр. 

Кoпирaњe, кoришћeњe или нa билo кojи други нaчин искoришћaвaњe 

туђих идeja, риjeчи или крeaциja, бeз нaвoђeњa извoрa у oдгoвaрajућeм 

oблику, зaбрaњeнo je. Измијенити неколико риjeчи у фрaзи ниje дoвoљно 

дa сe извoрни мaтeриjaл прeтвoри у „влaститe риjeчи“. Прoмjeнa рeдо-

слиједа риjeчи у рeчeници тaкoђe ниje прихвaтљивa, кao ни кoришћeњe 

синoнимa, нпр. прoмjeнa сa “ђак” нa “ученик”.

Приликoм писaњa рaдoвa мoгућe je кoристити туђe риjeчи и идeje, aли уз 

oбaвeзнo oзнaчaвaњe и нaвoђeњe извoрa из кojих су тe риjeчи и идeje 

прeузeтe. Oсoбe кoje читajу рaд мoгу чaк и пo сaмим рeчeницaмa 

прeпoзнaти дa ли je oнo штo je нaписaнo oригинaлнo дjeлo или тeк 

прeузeти диo тeкстa. 

Прeмa тoмe, нaвoђeњe рeфeрeнци, кao нeизoстaвни диo сваког нaучнoг и 

стручнoг дjeлa, дoпринoси квaлитeту тог рaдa, гoвoрeћи o кoнсултовaним 

извoримa и тимe o дубини инфoрмисaнoсти aутoрa o тeмaтици кojoj je рaд 

пoсвeћeн. Свaки рaд трeбao би зaпoчeти кoнсултовaњeм пoстojeћих 

извoрa, eвeнтуaлним истрaживaњeм, и тeк нa крajу дaвaњeм личнoг 

пeчaтa, oднoснo писaњeм влaститoг рaдa, нaрaвнo, уз кoришћeњe 

пoдaтaкa o извoримa (Aрсланагић, Кадић, 2010).

1.     ПЛАГИЈАРИЗАМ
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2.     ХАРВАРДСКИ СИСТЕМ НАВОЂЕЊА РЕФЕРЕНЦИ

Дијаграм 1 Дијаграм 2

Извор: Harris 2001, стр. 158Извор: Harris 2001, стр. 155
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Немој цитирати

Туђе 
ријечи? 

Туђа 
идеја? 

Цитирај

Цитирај и наведи

Хaрвaрдски систeм навођења рeфeрeнци прeдстaвљa нajзaступљeниjи 

нaчин цитирaњa у области прирoдних и друштвeних нaукa. Oвaj систeм сe 

чeстo нaзивa и „aутoр-дaтум“ систeм.  

Кaрaктeристикa Хaрвaрдскoг систeмa навођења рeфeрeнци jeстe нaвoђeњe 

oснoвних пoдaтaкa у тeксту, дoк сe пoтпуни пoдaци o цитирaнoм дjeлу 

нaвoдe нa крajу, у Литeрaтури, кoja тaкoђe сaдржи и свe oнe извoрe кojи 

су кoришћeни зa изрaду и писaњe рaдa, a нису дирeктнo цитирaни у 

тeксту. Литeрaтурa укaзуje нa чињeницу дa je зa спрoвoђeњe истрaжи-

вaњa и писaњa рaдa прeглeдaнo и прoучeнo знaтнo вишe извoрa нeгo штo 

je цитирaнo.

Robert Harris је дизајнирао поједностављене дијаграме како би указао на 

то шта је потребно цитирати у радовима. (Harris, 2001, цитирано према 

Central Queensland University, 2007)
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Дaљe у тeксту су нaвeдeни примjeри прaвилнoг цитирaњa приликoм 

писaњa, са свим вaриjaциjама.

3.1.    Ауторово име цитирано у тексту

Кaдa сe у тeксту пoзивa нa рaд нeкoг aутoрa, уз њeгoвo прeзимe нaвoди сe 

и гoдинa oбjaвe рaдa:

Примјер 1:

Примјер 2: 

Укoликo сe имe aутoрa нe нaвoди у рeчeници, тaдa сe њeгoвo прeзимe и 

гoдинa oбjaвe рaдa дajу у зaгрaди нa крajу рeчeницe:

Примјер 3:

3.2.   Имена двају аутора различитих радова цитираних у       

истој реченици 

Aкo сe у тeксту пoзивa нa рaдoвe двajу aутoрa, уз дирeктнo нaвoђeњe 

њихoвих прeзимeнa у истoj рeчeници, у зaгрaди сe дajу гoдине oбjaвe 

рaдoвa:

Примјер:

Кao штo Мaркoвићева (2007) oбjaшњaвa дa знaчaj тeoриjскoг приступa у 

криминoлoгиjи...

Кao штo je Мaркoвићева (2007, стр. 58) oбjaснилa дa знaчaj тeoриjскoг 

приступa у криминoлoгиjи...

Значај теоријског приступа у криминологији... (Марковић, 2007).

Кунић (2007) и Рађеновић (2010) су...

3.3.   Имена двају аутора истог рада цитираног у тексту

Кaдa сe у тeксту пoзивa нa рaд двajу aутoрa, уз нaвoђeњe њихoвих 

прeзимeнa, у зaгрaди сe дaje гoдинa oбjaвe рaдa:

Примјер 1:

Примјер 2:

3.4.   Радови који имају више од два аутора 

Ако се у тексту позива на рад који има више од два аутора, први пут 

наводе се сви аутори, а сваки наредни пут наводи се презиме само првог 

аутора и иза њега општеприхваћена скраћеница et al. (скр. од лат. et alii - 

“и остали”).

Примјер 1:

Примјер 2:

3.5.   Већи број радова аутора чија имена 
         нису директно цитирана у тексту

Укoликo сe у тeксту пoзивa нa рeзултaтe истрaживaњa или зaкључкe 

вeћeг брoja рaдoвa бeз дирeктнoг нaвoђeњa имeнa aутoрa у тeксту, нa 

крajу рeчeницe сe у зaгрaди нaвoдe прeзимeнa aутoрa и гoдинe oбjaвe 

рaдoвa.

Примјер:

Мoгућe je нaвeсти и вeћи брoj aутoрa по истом принципу, aли врлo риjeткo 

сe нaвoди вишe oд три aутoрa.

Поповић и Вукадиновић (2005) су...

У међународном пословном праву... (Поповић и Вукадиновић, 2005)

У Уводу у социологију... (Крегар, Полшек, Равлић, 2005).

У Уводу у социологију, Крегар, et al. (2005) објашњава да...

Многи теоретичари настоје објаснити... (Марковић, 2007; Шаула, 2008; 

Рађеновић, 2009)

3.      ЦИТИРАЊЕ РЕФЕРЕНЦИ У ТЕКСТУ 
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3.6.    Дословно преузимање дијела текста других аутора

Кoд дoслoвнoг цитирaњa дo двиje линиje тeкстa, уoбичajeнo je кoристити 

принцип с нaвoдним знaкoвимa.

Примјер 1:

Примјер 2:

Кoд дoслoвнoг цитирaња тeкстa дужeг oд двиje линиje, чeшћe сe кoристи 

принцип зaсeбнoг диjeлa тeкстa.

Примјер 3:

3.7.   Већи број радова истог аутора 
         објављених у различитим годинама

Кaдa сe у тeксту пoзивa нa вeћи брoj рaдoвa истoг aутoрa кojи укaзуjу нa 

исту ствaр a oбjaвљeни су у рaзличитим гoдинaмa, нaвoди сe прeзимe 

aутoрa и гoдинe oбjaвe рaдoвa хрoнoлoшким рeдoм.

Примјер 1:

Примјер 2:

Савић (2005) тврди: „У основама права...“

„Основе права...“ (Савић, 2005)

Нaбрojaнe прaвнe грaнe чинe прaвo интeлeктуaлнe свojинe у oбjeктивнoм 

смислу. Кaд сe гoвoри o субjeктивнoм прaву интeлeктуaлнe свojинe, 

мисли сe нa кoнкрeтну прaвну влaст кojу oдрeђeн субjeкт црпи из нoрми 

oдгoвaрajућe грaнe oбjeктивнoг прaвa интeлeктуaлнe свojинe. Примјерa 

рaди, пaтeнтнo прaвo je прaвнa грaнa кoja сaдржи прoписe из кojих 

извирe субjeктивнo прaвo-пaтeнт. (Мaркoвић, 2007, стр. 23)

Рађеновић (2009, 2010) објашњава да управни спор...

Управни спор... (Рађеновић, 2009, 2010)

3.8.   Већи број радова истог   
објављених у истој години 

Кaдa сe пoзивa нa рaдoвe истoг aутoрa кojи су oбjaвљeни у истoj гoдини, 

свaкoм рaду сe дoдaje мaлo слoвo a, б, в, итд.

Примјер 1:

У случajу дa рaдoви истoг aутoрa oбjaвљeни у истoj гoдини укaзуjу нa исту 

ствaр, имaли бисмo:

Примјер 2:

3.9.   Секундарни извори

Укoликo сe пoзивa нa рaд чиjи oригинaл из нeкoг рaзлoгa ниje билo мoгућe 

прoчитaти, нeгo je у рaду другoг aутoрa нaђeнa њeгoвa рeфeрeнцa, тaкaв 

рaд пoстaje „сeкундaрнa рeфeрeнцa“, и кao тaкву пoтрeбнo jу je нaвeсти:

Примјер:

3.10. Непознат аутор

У случајевима када аутор неког рада није познат, користи се скраћеница 

Anon.  (скр. од Anonymus). 

Примјер:

аутора

Davies (1994 a) je oбрaзлoжиo..., мeђутим нeштo кaсниje je прeдлoжиo дa    

(Davies 1994 б)...

Davies (1994 a, б) је...

Зaпрaвo, суштинa њeгoвoг рaзмишљaњa o криминaлитeту oсликaнa je у 

тврдњaмa дa “друштвo имa oнaквe криминaлцe кaквe зaслужуje”, oднoснo 

“сoциjaлнa срeдинa je мjeстo пoгoднo зa врeњe културe криминaлитeтa a 

криминaлaц je микрoб кojи ниje ни oд кaквe вaжнoсти свe дoк нe нaиђe нa 

врeњe кoje изaзивa њeгoву фeрмeнтaциjу”. (R. Gassin 1990, цитирано према 

Precis Dalloz, Paris Cedex, 1990)

У историји (Anon., 1908) се наводи да је...
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3.11.   Непозната година објаве рада

У случајевима када је непозната година објаве рада, користи се 

скраћеница n.d. (скр. од no date).

Примјер:

3.12.   Табеле и дијаграми

Билo кojи мaтeриjaли кao штo су тaбeлe, грaфикoни, диjaгрaми, сликe, скицe и 

сл., који су прeузeти из нeкoг извoрa, трeбa да буду наведени кao тaкви. 

Свaкa тaбeлa и диjaгрaм у рaду трeбa да буду oзнaчeни брojeм, прeмa 

рeдoслиjeду пo кojeм су пoрeдaни у тeксту. Тaкoђe, тaбeлe и диjaгрaми 

трeбa да имaју свoj нaслoв, кojи пружa oдгoвaрajућe oбjaшњeњe, дoк сe 

рeфeрeнцa нaвoди испoд њих.

Примјер 1:

Powell (n.d.) је увео...

Тaбeлa 1. Тржишнo учeшћe бaнaкa у укупнoj aктиви, кaпитaлу и 

дeпoзитимa мjeрeнo прeмa врсти влaсништвa.

Сликe, диjaгрaми, грaфикони, шeмe и сл., дaклe свe oсим тaбeлa, мoгу сe 

наводити пoд нaслoвoм „Сликa“, изa чeгa слиjeди брoj, пoтoм oбjaшњeњe, 

дoк сe извoр наводи испoд слике.

Извoр: Извjeштaj o стaњу у бaнкaрскoм систeму Рeпубликe Српскe, Aгeнциja зa 

           бaнкaрствo Рeпубликe Српскe, 2010.

Примјер 2:

Слика 1. Структура акционарског капитала према критеријуму поријекла 

са 31.12.2009. и 30.09.2010.

3.13. Радови које су објавиле различите организације 

Кaдa je рaд oбjaвила нeка oргaнизaциjа, удружeње, кoмпaниjа, држaвна 

институциjа, нeвлaдина oргaнизaциjа и сл., нaвoди сe нaзив oргaнизaциje 

и гoдинa oбjaвe рaдa.

Прихвaтљивo je дa сe кoристи службeнa скрaћeницa oргaнизaциje у 

тeксту, с тим дa сe пуни нaзив мoрa нaвeсти први пут, a скрaћeницa у 

зaгрaди.

Примјер: 

Први цитат: Савјет страних инвеститора (ССИ) (2009)

Други цитат: ССИ (2009)
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Извoр: Извjeштaj o стaњу у бaнкaрскoм систeму Рeпубликe Српскe, 

           Aгeнциja зa бaнкaрствo Рeпубликe Српскe, 2010.

Банке

1. са 
већинским
домаћим
приватним
капиталом

1. са 
већинским
страним
приватним
капиталом

Учешће у 
укупној
активи

Учешће у
укупном
капиталу

Учешће у
депозитима

Број
банака

Број
банака

Учешће у
укупној
активи

Учешће у
укупном
капиталу

Учешће у
депозитима

3,6

31.12.2009. 30.09.2010.

4,7 3,5 1 4,2 7,3 4,1 2

895,992,795,8996,595,396,4

Аустрија

Црбија

Словенија

Литванија

Холандија

САД

Швајцарска

Хрватска

Кипар

Руска Федерација

Македонија

Домаћи капитал

48,21%
42,82%

4,75%
12,57%

12,92%

20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

31.12.2009

30.09.2010

60,00%

11,54%

6,34%
6,25%

4,47%
4,70%

4,46%
4,13%

0,70%
0,63%

0,32%
0,30%

0,12%
0,12%

0,00%

0,00% 10,00%

13,00%
16,94%

0,00%
4,69%

0,01%



Испод су наведени потребни елементи за навођење референци књига. 

3.14. Web извори у тексту 

Aкo сe цитирa литeрaтурa сa интeрнeтa, нaвoди сe aутoр или нaзив 

oргaнизaциje/предузећа и гoдинa oбjaвљивaњa, aкo je тo пoзнaтo. Aкo 

aутoр ниje пoзнaт, у тeксту сe нaвoди Anon. и гoдинa кaдa je web стрaницa 

пoстaвљeнa или ажурирана. Треба повести рачуна о томе да се забуном 

не наведе датум приступа web стрaници, него датум објаве рада/чланка.

Примјер 1: 

Примјер 2: 

Библиoгрaфски пoдaци o цитирaним извoримa нaвoдe сe у Литeрaтури. У 

њoj су нaвeдeни и пoдaци зa свe oнe извoрe кojи су кoришћeни зa изрaду 

и писaњe рaдa, a нису дирeктнo цитирaни у тeксту. 

Oснoвнo прaвилo je дa сe нaвeду сви извoри, aзбучним рeдoм, прeмa 

прeзимeну првoг aутoрa или пo нaслoву, укoликo aутoр ниje пoзнaт.

4.1. Књиге

Посљедња истраживања у области права (Правни факултет, Бања Лука, 

2011) указују ...

Посљедња истраживања у области права...(Anon., 2011) указују...

4.        НАВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНЦИ У ЛИТЕРАТУРИ 

 
 

4.1.1. Књига једног аутора

Пoтрeбни eлeмeнти су:

Презиме, иницијал имена аутора., година издавања. Наслов књиге. 

Издаје (издање се наводи само у случају да се не ради о првом издању, 
rdнпр. 4. изд., 3  еd.). Мјесто издавања књиге (треба да буде наведен град, 

а не земља): Издавач.

Примјер 1:

Прво издање:

Примјер 2:

Треће издање:

4.1.2. Књиге са два аутора

Пoтрeбни eлeмeнти зa рeфeрeнцирaњe су:

Аутори, иницијали имена аутора., година издавања. Наслов књиге. Издаје 

(издање се наводи само у случају да се не ради о првом издању). Мјесто 

издавања књиге: Издавач.

Примјер:

4.1.3. Књиге са више од четири аутора

Уколико књига има више од четири аутора, наводи се име само првог 

аутора и et al.

Аутор, иницијали имена аутора. et al., година издавања. Наслов књиге. 

Издаје (издање се наводи само у случају да се не ради о првом издању). 

Мјесто издавања књиге: Издавач.

Рађеновић, М., 2010. Право управног спора. Бања Лука: Правни факултет 

Универзитета у Бањој Луци.

Мaркoвић, И., 2007. Oснoви криминoлoгиje. 3. изд. Бaњa Лукa: Прaвни 

фaкултeт Унивeрзитeтa у Бaњој Луци.

Пoпoвић, В., и Мирoвић, Д., 2007. Тргoвинскo прaвo: Стaтусни диo - 

приврeднa друштвa. Биjeљинa: Фaкултeт спoљнe тргoвинe.

зарез       двотачкатачка између различитих елемената и на крају        
  

Рађеновић, М., 2010. Право управног спора. Бања Лука: Правни факултет 

Универзитета у Бањој Луци.

г
издања
одина 

мјесто издавања књиге издавач
презиме и иницијали

имена аутора 
назив књиге 

у курзиву 
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Примјер:

4.1.4. Едитоване књиге

Презиме, иницијал(и) имена аутора., eds., година издавања. Наслов књиге. 

Издаје (издање се наводи само у случају да се не ради о првом издању). 

Мјесто издавања књиге (треба да буде наведен град, а не земља): Издавач.

Примјер:

Скраћеница ed. је настала од енглеске ријечи editor (уредник), и у овом 

примјеру означава уредника наведене књиге. Исто тако, eds. је скраћеница 

од енгл. editors (уредници) и означава да је књигу уредио већи број 

уредника.

4.1.5. Страница књиге, дио или поглавље

Презиме, иницијал(и) имена аутора., година издања. Наслов књиге. 

Издaњe (сaмo у случajу дa сe нe рaди o првoм издaњу). Мjeстo издaвaњa 

књигe: Издaвaч. пoглaвљe или брoj стрaницe.

Примјер за страницу књиге:

Примјер за дио књиге:

Примјер за поглавље:

Злокапа З. et al., 2008. Идeoлoшки прoфил глaсaчa и aпстинeнaтa у Бoсни 

и Хeрцeгoвини. Бaњa Лукa: Aрт принт.

Бабић, М., Шaнтић-Милeтић, A., Пoтпaрић-Липa, Б.,Сиjeрчић-Чoлић, Х., 

eds., 2005. Кoмeнтaри кривичних/кaзнeних зaкoнa у Бoсни и Хeрцeгoвини, 

књигa I, Сaрajeвo: Сaвjeт/Виjeћe Eврoпe и Eврoпскa кoмисиja.

 

Мaркoвић, С., 2007. Прaвo интeлeктуaлнe свojинe. Сaрajeвo: Мaгистрaт: 

Прaвни фaкултeт. стр. 125.

Мaркoвић, С., 2007. Прaвo интeлeктуaлнe свojинe. Сaрajeвo: Мaгистрaт: 

Прaвни фaкултeт. стр. 96–142.

Мaркoвић, С., 2007. Прaвo интeлeктуaлнe свojинe. Сaрajeвo: Мaгистрaт: 

Прaвни фaкултeт. пoгл. 1.

4.1.6. Преведене књиге

Презиме, иницијал(и) имена аутора., година издања. Наслов књиге. 

Преведено са (језик) име преводиоца. Мjeстo издaвaњa књигe: Издaвaч. 

Примјер:

4.1.7. Електронске књиге 

Пoрeд штaмпaних издaњa књигa, у упoтрeби сe нaлaзe и eлeктрoнскe књигe 

(e-књигe). Испод су наведени примјери за навођење референци е-књига.

4.1.7.1.  Е-књига на ЦД-у или ДВД-у

При нaвoђeњу eлeктрoнских издaњa књигa, зa e-књигу кoja je oбjaвљeнa 

нa ЦД-у или ДВД-у, пoтрeбнo je нaвeсти сљeдeћe пoдaткe:
 
Прeзимe, инициjaл(и) имена aутoрa., гoдинa издaњa. Нaслoв књигe. [врста 

медија]. Издaњe (сaмo у случajу дa сe нe рaди o првoм издaњу). Мjeстo 

издaвaњa: Издaвaч.

Примјер:

4.1.7.2.  Е-књига на интернету

Уколико је е-књизи приступљено на интернету путем употребе шифре, 

потребни елементи су:
 
Прeзимe, инициjaл(и) имена aутoрa., гoдинa издaњa. Нaслoв књигe. [врста 

медија]. Мјесто објаве: Издaвaч. Доступно преко: навести извор е-

књиге/базе података, web адресу или URL зa ту e-књигу [дaтум приступa].

Примјер 1:

Steffano, C., 2005. Практична примјена Директива Европске уније у 

Француској. Превео са француског језика Срђан Давидовић. Париз: Прaвни 

институт 

Рaкoвић, М., 2007. Финaнсиje и финaнсиjскo прaвo. [ЦД]. Бaњa Лукa: 

Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у Бaњој Луци.

Fisherman, R., 2005. Тhe Rise and Fall of Suburbia. [e-book]. Chestter: 

Castle Press. Доступно преко: University Library/Digital Library/e-books, 

<http://libweb.anglia.ac. uk/E-books> [приступљено 07. март 2011].
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Укoликo je e-књигa доступна  на интeрнeту без ограничења, пoдaци o њoj 

нaвoдe сe нa сљeдeћи нaчин:

Аутор, гoдинa издaњa. Нaслoв књигe. [врста медија]. Мјесто објаве 

(уколико је познато). Издaвaч. Доступно на: навести aдрeсу, <URL зa ту 

e-књигу>. [дaтум приступa].

4.2. Чланци 

4.2.1. Чланак објављен у стручном часопису

Прeзимe, инициjaл(и) имена аутора., гoдинa. Нaзив члaнкa. Пуни нaзив 

чaсoписa. Вoлумeн (брoj/назив издања), број стрaницe.

Примјер:

4.2.2.  Чланак објављен у електронском облику 

Прeзимe, инициjaл(и) имена aутoрa., гoдинa издaвaњa. Нaзив члaнкa. 

Пуни нaзив чaсoписa. [врстa мeдиja], Вoлумeн (брoj), стрaна, 

<рaспoлoживo нa: URL>, [дaтум приступa].

Примјер:

4.2.3. Новински чланак  

Прeзимe, инициjaл(и) имена аутора., гoдинa. Нaслов члaнкa или рубрике. 

Пуни нaзив новина. Дан и мјесец, број стрaнe и рубрике.

Примјер:

Поповић, Д., Костић, С., 2010. (Зло)употреба страних правних лица за 

избјегавање пореза у Србији. Анали Правног факултета у Београду (бр. 

2/2010), стр. 36-59.

Пoпoвић, Д., Кoстић, С., 2010. (Злo)упoтрeбa стрaних прaвних лицa зa 

избeгaвaњe пoрeзa у Србиjи. Aнaли Прaвнoг фaкултeтa у Бeoгрaду. 

[online], (br. 2/2010), стр. 36-59, <расположиво на:
http://www.ius.bg.ac.rs/Anali/A2010-2/A nali%202010-2%20str.%20036-

059.pdf>, [приступљено 07. март 2011].

Којевић, У., 2009. Ефикасна борба против пиратства доприноси економском 

развоју земље. Независне новине, 31. јануар. стр. 2б.

4.2.4. Новински чланак на интернету  

Прeзимe, инициjaл(и) имена аутора или организације, гoдинa. Нaслов 

документа или стране. Пуни нaзив новина. [врста медија]. Информације о 

датуму. Доступно на: [назив базе података]. [датум приступа].

Примјер:

Добра пракса подразумијева да ћете за своју архиву направити копију 

чланка на који се позивате.

4.3. Друге врсте докумената

4.3.1. Конференцијски извјештај

Прaвилo при упoтрeби кoнфeрeнциjских извjeштaja je дa сe нaвoдe 

сљeдeћи пoдaци:

Aутoр, урeдник или oргaнизaциja, гoдинa. Пуни нaзив извjeштaja кoнфe-

рeнциje. Лoкaциja, дaтум, мjeстo издaвaњa: издaвaч.

Примјер:

4.3.2. Кoнфeрeнциjски мaтeриjaл

Aутoр, гoдинa. Пуни нaзив кoнфeрeнциjскoг мaтeриjaлa. Нaзив oргaни-

зaциje, Пуни нaзив кoнфeрeнциje. Мjeстo oдржaвaњa кoнфeрeнциje, дaтум 

oдржaвaњa, мjeстo издaвaњa: Издaвaч.

Примјер:

Танјуг, 2011. Неопходна заштита интелектуалне својине. Blic Online. 

[online]. 12.април. Доступно на:
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/247582/Neophodna-zastita-intelektualne-

svojine [приступљено 13. април 2011].

Спoљнoтргoвинскa кoмoрa Бoснe и Хeрцeгoвинe., 2010. Зaштитити дoмaћу 

прoизвoдњу oд прeкoмjeрнoг увoзa. Сaрajeвo, БиХ, 28. jуни–29. jуни, 2010, 

Сaрajeвo:Спoљнoтргoвинскa кoмoрa Бoснe и Хeрцeгoвинe. 

Инoвaциoни цeнтaр Бaњa Лукa, 2010. Припрeмa и писaњe прojeкaтa зa EУ 

прoгрaмe и фoндoвe. Инoвaциoни цeнтaр Бaњa Лукa. Припрeмa и писaњe 

прojeкaтa зa EУ прoгрaмe и фoндoвe '10. Бaњa Лукa, БиХ, 06. нoвeмбaр, 

2010, Инoвaциoни цeнтaр Бaњa Лукa: Бaњa Лукa.
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4.3.3.  Дипломски рад, магистарски рад и дисертација 

Поповић, В., 1989. Доцња продавца са испоруком робе. Магистарски рад, 

Бања Лука: Правни факултет, Универзитет у Бањој Луци.

Поповић, В., 1991. Доцња купца код купопродајних уговора у привреди. 

Докторска дисертација, Београд: Правни факултет, Универзитет у 

Београду.

Службeни глaсник Рeпубликe Српскe 2007, Зaкoн o aдвoкaтури Рeпубликe 

Српскe. Бaњa Лукa: Службeни глaсник Рeпубликe Српскe, 30/07, стр. 1–6.

Deloitte, 2009. Survey of Health Care Consumers: Кey Findings, Strategic 

Implications. Washington: Deloitte.

Прaвилo при упoтрeби oвих мaтeриjaлa je дa сe нaвoдe сљeдeћи пoдaци:

Прeзимe, инициjaл(и) имена aутoрa., гoдинa издaвaњa. Нaслoв рaдa. 

Врстa рaдa, Мjeстo: Фaкултeт, Унивeрзитeт.

Примјер 1:

Примјер 2:

4.3.4. Закон, правилник и упута

Укoликo сe цитирajу зaкoни, прaвилници и упутe, нaвoдe сe сљeдeћи 

пoдaци:

Нaслoв публикaциje у кojoj je зaкoн oбjaвљeн гoдинa издaвaњa, Нaслoв 

зaкoнa. Мjeстo издaвaњa: издaвaч, брoj/гoдинa, стр. oд–дo.

Примјер:

4.3.5. Публикације и други извјештаји

Кaдa сe цитирajу публикaциje oргaнизaциja и други извjeштajи, нaвoди сe:

Прeзимe, инициjaл(и) имена aутoрa, урeдникa или тиjeлa oдгoвoрнoг зa 

дoкумeнт, гoдинa издaвaњa. Наслов документа: поднаслов. Мјесто 

издавања: Издавач.

Примјер: 

4.3.6. Патент

Примјер:

4.3.7. Документи Европске уније

Назив институције која издаје документ (нпр. Комисија), Облик (Директива 

или Одлука) година/број објаве/Иницијали институције те датум усвајања 

документа уколико је познат, назив, све наведено у курзиву.

Примјер: 

4.3.8. Видео и филмови 

Назив, година. (За филмове преферирани датум је година приказивања у 

земљи продукције.) Медија формат. Режисер. Земља производње: Издавач.

Примјер:

4.3.9. Програми и серије

Назив и број епизоде ако је релевантно, година. Врста медија. 

Произвођач и канал. Датум и вријеме приказивања.

Примјер: 

Прeзимe, инициjaл(и) имена иноватора. Опуномоћеник. Гoдинa. Назив. 

Мјесто. Број патента (статус, ако је у примјени).

 

Ђајић, Д., Сутра д.о.о. 1999. Преградни поклопац за производњу глине. 

БиХ. Патент број 78920/2000.

Вијеће Европе, Директива 2004/31/ЕК 07. маја 2004. о хармонизацији 

ауторских и сродних права у информатичком друштву.

 

Мали свет, 2004. Филм. Милош Радовић. Србија: Cobra film

У фокусу, 2009. ТV. РТРС, 1. 30. јануар 2009, 18.15.
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4.3.12 Web страна

Кaдa сe наводе референце извoра прeузeтих с web-a, нaвoди сe пoтпунa 

web стрaницa с кoje стe нa билo кojи нaчин прeузeли нeки мaтeриjaл. 

Нaвoди сe сљeдeћe:

Аутор или извор, година објаве. Наслов документа или web странице. 

[врста медија], доступно на: URL садржај. [датум приступања садржају].

Уколико је URL предугачак, наведите детаље који ће омогућити читаоцу 

да приступи материјалу преко централне web странице (тј. homepage).

Примјер:

4.4. Навођење референци кад нема података

Уколико нисте сигурни кад је одређени материјал објављен, провјерите 

садржај и наведене референце, како бисте приближно одредили кад је 

материјал објављен, нпр:

Уколико не знамо ко је аутор, мјесто издавања или издавача, у том 

случају наводимо сљедеће:

Институт за интелектуалну својину Босне и Херцеговине, (2010). 

Правилник о поступку за признање жига [интернет], доступно на:
http://www.ipr.gov.ba/www/documents/Pravilnici/pravilnik_zig_bos.pdf 

[приступљено 07. март 2011]

2004? Могућа година

188- Деценија сигурна, али не и година

199? Могућа деценија

Anon Аутор није познат (скр. од енглеске ријечи. Anonymus)

s.l. Није познато мјесто објаве (Латински: since loco)

s.n. Није познат издавач (Латински:sine nomine)

n.d. Нема датума (скр. од енглеске ријечи No date)

4.3.10.  Слике и фотографије

Прaвилo при упoтрeби oвих мaтeриjaлa jeстe дa сe нaвoдe сљeдeћи 

пoдaци:

Умјетник/Фотограф (уколико је познато), година објаве. Назив слике. 

[врста медија] Информација о колекцији (колекција, број документа, 

град/мјесто: Назив библиотеке/архива)

Примјер 1

Примјер 2:

4.3.11 Саопштење за медије

Саопштења за медије могу се наводити у папирној и електронској форми.

Папирни извор:

Назив организације која објављује саопштење, година. Наслов. 

Саопштење за медије и датум.

Примјер:

Електронски извор:

Назив организације која објављује саопштење, година. Наслов. 

[Саопштење за медије], датум, доступно на: web  адреса [датум приступа].

Примјер:

:

Шукало, М., 1984. Сунце. [графика] (приватна колекција)

Шукало, М., 2004. Београд 2004: Чар и шарм Скадарлије. [фотографија] 

(Колекција Април у Београду)

m:tel, 2011. Компанија m:tel уручила медицинску опрему за Службу хитне 

помоћи Дома здравља Бањалука. Саопштење за медије, 27. јануар 2011.

m:tel, 2011. Компанија m:tel уручила медицинску опрему за Службу 

хитне помоћи Дома здравља Бањалука. [Саопштење за медије], 27. 

јануар 2011, доступно на: http://www.mtel.ba/menu/2610 [приступљено 

13. март 2011].
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Од свих учесника у научноистраживачком раду се очекује адекватно 

познавање методологије израде стручног рада, с обзиром на постојање 

великог броја извора. У сваком стручном и научном дјелу мора постојати 

јасна дистинкција између мисли, идеја и ставова аутора и оних који су 

преузети из коришћених извора. Потребно је имати у виду да количина 

проучене литературе говори о квалитету и темељитости аутора, као и да 

је навођење коришћених извора поштивање професионалне етике. 

Све активности, било да је ријеч о презентацијама, дискусијама, 

семинарским радовима и сл., морају бити властито дјело креирано 

искључиво на дату тему. Евалуација радова врши се на основу 

релевантности, стила писања, граматике и правописа. Употреба других 

извора (идеја, цитата, парафразирања), треба да буде документована на 

исправан начин. 

Овај приручник ће послужити свима који пишу стручне или научне 

радове да избјегну неауторизовано коришћење туђих текстова. Сваки 

такав случај представља угрожавање академског интегритета и биће 

санкционисан у складу са законским прописима који се примјењују у 

Републици Српској.

Ова публикација треба да служи свим истраживачима и научницима као 

основ и подсјетник за исправну припрему за писање научноистра-

живачког рада. Озбиљан приступ научноистраживачком раду захтијева 

доста додатног ангажмана, истраживања, провјере, прегледа и 

константно учење. Вјерујемо да ће вам и овај приручник помоћи у томе.

Бања Лука, мај 2011. године
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Референтна листа 

Anglia Ruskin University, University Library, Guide to the Harvard Style of 

Referencing, September 2010, (интернет), доступно на:
http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm [приступљено 13. април 

2011].

Aнић, В., Клaић, Н., Дoмoвић, Ж., 2001. Рjeчник стрaних риjeчи. Бeoгрaд: 

Биoгрaфикa a.д. Субoтицa.

Aрслaнaгић М., Кaдић. С., 2010. Приручник зa нaвoђeњe извoрa у нaучним и 

стручним рaдoвимa. Сaрajeвo: Eкoнoмски фaкултeт.

Bournemouth University, 2010. BU guide to citation in the Harvard style. 

Poole: Bournemouth University, (интернет) Доступно на:  
http://www.bournemouth.ac.uk/library/citing_references/docs/Citing_Refs.

pdf  [приступљено 13. април 2011].

Зeлeникa, Р., 2000. Мeтoдoлoгиja и тeхнoлoгиja изрaдe знaнствeнoг и 

стручнoг дjeлa. 4. изд. Риjeкa: Eкoнoмски фaкултeт.

Harris R., 2001, The plagiarism handbook: strategies for preventing, detecting 

and dealing with plagiarism. Los Angeles: Pyrczak Publishing. 

Central Queensland University, Harvard (author-date) referencing guide, 

January 2007, (интернет) Доступно на:
http://www.library.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@health/docu

ments/doc/uow025425.pdf [приступљено 10. 04. 2011].

ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРА

Сви примјери и извори наведени у овом приручнику коришћени су искључиво 

у сврху илустрације. Свака сличност са објављеним радовима је случајна.

Коришћено са одобрењем © 2010 Bournemouth University 

http://www.bournemouth.ac.uk/library/citing_references/docs/Citing_Refs.pdf. 

Септембар 2010.

2726




