УПУТСТВО АУТОРИМА РАДОВА
Научни одбор 38.Сабора лекара југозападне Србије и северне Црне Горе утврдио је
Упутства ауторима за писање радова.
Моле се лекари да своје радове пишу по наведеним Упутствима, иначе неће бити
уврштени у Програм Сабора
Техничка упутства:








Рад писати у програму Microsoft Wоrd (било која верзија).
Фајл са текстом назвати као наслов рада.
Текст писати без прореда, фонтом Times New Roman, величине 12.
Величину папира (Papir size) подесити на А4 и маргине документа на 2,5 цм.
Не користити никакво друго форматирање текста.
Обавезно употребљавати ћирилицу и слова ћ, ч, ш, ж, ђ.
Укупна дужина документа треба да буде од 4 до 5 страна.

Наслов рада
 У заглављу центрирано великим словима навести јасан и кратак наслов рада
(без скраћеница).
Аутори и коаутори:
 Испод наслова написати имена и презимена водећег аутора и коаутора, не
скраћујући имена.
Називи установа:
 Испод наслова навести установе из које долазе аутори и коаутори (пуни назив).
Текст рада:
Текст рада поделити у поглавља:



Увод.
Метод






Резултати,
Дискусија
Закључак
Литература

Друге врсте радова (Прегледни чланак, Приказ случаја и др.) могу имати други облик
и поделу.
Увод доноси разлоге рада и његове циљеве у кратким цртама, без изношења властитих
резултата и закључака.
Методи (и испитаници, односно материјали) описује начин избора предмета
испитивања, њихово ев. груписање, затим методе испитивања, употребљене уређаје и
апарате (назив произвођача у загради), литературне податке о коришћеним методама.
Овде спадају и употребљени статистички методи и етички методи (да ли су
испитивања или експерименти у складу са Хелсиншком декларацијом).
Резултати се приказују у логистичном редоследу текстом, табелама и сликама.
Графиконе, табеле и слике уклопити у текст. Слике уклопити из .јпг .гиф или .тифф
формата.
Дискусија истиче нове и значајне аспекте рада – студије, без понављања детаља.
Резултате треба упоредити с резултатима релевантних студија, повезати закључке с
циљевима, избјегавајући неквалификоване тврдње, посебно оне које не произилазе из
постигнутих резултата. Не искључује се могућност хипотеза, назначених као такве, као
и давање препорука за даља испитивања.
Закључак треба да буде сасвим кратак, те да садржи само најбитније моменте исказане
кроз неколико реченица.
Литература се наводи нумерисана редоследом којим се радови помињу (понављају) у
раду. Наводе се искључиво они извори који су коришћени у самом раду. Исте бројеве у
заградама користити у самом тексту. Код поновног цитирања истог извора или навода
у табели – легенди означити бројком коришћеном при првој појави дотичне
референце.
Мерне јединице
Дужине, висине, тежине –масе и запремине изражавају се у метричким јединицама (м,
кг, л) или њиховим деловима. Температура: степени Целзијуса. Крвни притисак у кПа
или ммХг. Остале јединице у СИ систему.
Скраћенице и знаци
Користити стандардне скраћенице. Код прве појаве скраћенице прво исписати пуни
назив и одговарајућу скраћеницу –симбол у загради. Даље се може користити само
скраћеница.

