УПУТСТВО АУТОРИМА

В

ојно дело“ је интердисциплинарни научно-теоријски часопис
„ Министарства одбране Републике Србије и представља отворени форум за публиковање и стимулисање иновативног промишљања и критичку размену искустава о свим аспектима и нивоима
безбедности и одбране, у националном и међународном домену.
Чланци „Војног дела“ фокусирају се на компаративне и мултидисциплинарне теме које обрађују кооперативну националну, регионалну и глобалну безбедност, демократско управљање одбраном, цивилно-војне односе, формулисање стратегије безбедности
и планирање одбране, тероризам, контролу наоружања, управљање кризама и чување мира.
Чланци, обима до 1,5 ауторски табак (24 странице формата А4
са по 1.800 карактера, са белинама између речи), достављају се
Редакцији „Војног дела“ електронском поштом на адресу vojno.delo@mod.gov.rs (формат А4, фонт – Times New Roman, величина
12, проред – један ред). Чланак треба да садржи: наслов, име
аутора, назив установе аутора, сажетак, кључне речи, увод, разраду, закључак, списак литературе и резиме.
Наслов треба да одражава тему чланка, а речи које га чине
треба да буду прикладне за индексирање и претраживање. Ако таквих речи нема у наслову, пожељно је да се придода и поднаслов.
Име аутора и електронска адреса. Наводи се пуно име, средње слово, презиме аутора и лична интернет адреса у институцији
у којој је аутор запослен. Уколико има више аутора, наводи се само електронска адреса једног, обично првог аутора.
Назив установе аутора. Наводи се пун (званични) назив и седиште установе у којој је аутор запослен, а евентуално и назив
установе у којој је обавио истраживање. У сложеним организацијама наводи се укупна хијерархија (на пример, Војна академија, Катедра друштвених и економских наука, Београд). Бар једна организација у хијерархији мора бити правно лице. Назив установе исписује се иза имена аутора. Функција, чин и звање аутора се не наводе.
Сажетак представља кратак информативан приказ садржаја
чланка који читаоцу омогућава да брзо и тачно оцени његову релевантност. Треба да садржи термине који се често користе за индексирање и претрагу чланака. Саставни делови сажетка су: циљ
истраживања, методи, резултати и закључак. Сажетак треба да
има од 100 до 250 речи и треба да се налази између заглавља
(наслов, име аутора и назив институције) и кључних речи, након
којих следи текст чланка.

Кључне речи јесу термини или фразе које адекватно представљају садржај чланка за потребе индексирања и претраживања.
Треба их додељивати ослањајући се на неки међународни извор
(попис, речник или тезаурус) који је најшире прихваћен унутар дате научне области (за науку уопште то је листа кључних речи Web
of Science). Број кључних речи не може бити већи од 10, а учесталост њихове употребе треба да буде што већа. У чланку се пишу
непосредно након сажетка, односно резимеа.
Захвалница. Назив и број пројекта, односно назив програма у
оквиру којег је чланак настао, као и назив институције која је финансирала пројекат или програм, наводи се у посебној напомени
на сталном месту, по правилу при дну прве стране чланка.
Претходне верзије рада. Ако је чланак у претходној верзији био
изложен на званичном скупу у виду усменог саопштења (под истим
или сличним насловом), податак о томе треба да буде наведен у посебној напомени, по правилу при дну прве стране чланка. Чланак који
је већ објављен у неком иностраном часопису одговарајућег реномеа
може се публиковати у „Војном делу“ једино у преводу на српски језик,
уколико се тиме обогаћује национални академски корпус текстова.
Текст и језик чланка. Текст чланка мора да садржи увод, разраду и закључак. Текући наслови у тексту се не нумеришу. Рад може бити написан на српском, енглеском, немачком, француском
или руском језику. Текст мора бити језички и стилски дотеран, систематизован и без скраћеница (осим стандардних).
Табеларни и графички прикази. Фотографије, цртежи, графикони и табеле треба да буду јасни, прегледни и погодни за репродукцију. Треба их радити у програмима Wоrd, Corel или Excel и поставити на жељено место у тексту. Уколико графички и табеларни
прикази нису оригинално ауторово дело потребно је навести извор
из којег је преузимање извршено.
Навођење (цитирање) у тексту. Начин позивања на изворе у
оквиру чланка мора бити једнообразан. У самом тексту, на месту на
којем се врши позивање, односно цитирање, у угластим заградама
обавезно треба написати редни број извора из одељка литература.
Напомене (фусноте) пишу се при дну стране на којој се налази
текст на који се односе. Могу садржати мање важне детаље, допунска
објашњења, назнаке о коришћеним изворима (на пример, научној грађи, приручницима), али не могу бити замена за цитирану литературу.
Листа референци (литература). Цитирана литература обухвата, по правилу, библиографске изворе (чланке, монографије и сл.)
и наводи се искључиво у засебном одељку на крају текста чланка,

у виду листе референци. Референце се набрајају редоследом којим се наводе у тексту и не преводе се на језик рада. Библиографски податак за књигу садржи презиме и иницијале имена аутора,
назив књиге, назив издавача, место и годину издања. Библиографски податак за часопис садржи презиме и име аутора, наслов
чланка, назив часописа, број и годину издања, као и број странице.
Наслови цитираних часописа наводе се у оригиналном, пуном или
скраћеном, али никако у преведеном облику. При навођењу интернет сајта као литературе наводи се пуна електронска адреса странице која се цитира и датум када се последњи пут приступило тој
страници. Обавезно је позивање на литературу у самом тексту, навођењем броја у угластим заградама. Бројеви треба да одговарају
списку литературе који је дат у засебном одељку, при крају чланка.
Резиме. Ако је рад написан на српском језику пожељно је да се,
поред сажетка на српском, даје и сажетак у проширеном облику на
енглеском језику – као тзв. резиме (summary). Он се наводи на крају
чланка, након одељка литература. Потребно је да буде у структурираном облику, а његова дужина може бити до 1/10 дужине чланка
(опширнији је од сажетка на српском језику). Почетак резимеа може
бити преведени сажетак на српском језику (са почетка чланка), а затим треба да следе преведени главни наслови, поднаслови и основе
закључка чланка (литература се не преводи). Потребно је да се преведе и део текста испод наслова и поднаслова, водећи рачуна да он
буде пропорционалан њиховој величини, а да одражава суштину. За
резиме на енглеском језику Редакција обезбеђује лектуру.
Категорија (тип) чланка. У „Војном делу“ публикују се научни
чланци који се разврставају у категорије:
– оригиналан научни рад (у којем се износе претходно необјављивани резултати сопствених истраживања научним методом);
– прегледни рад (који садржи оригиналан, детаљан и критички
приказ истраживачког проблема или подручја у којем је аутор
остварио одређени допринос, видљив на основу аутоцитата);
– кратко или претходно саопштење (оригинални научни рад пуног формата, али мањег обима или прелиминарног карактера);
– научна критика, односно полемика (расправа на одређену научну тему, заснована искључиво на научној аргументацији) и осврти.
Изузетно, у неким областима, научни рад у часопису може имати облик монографске студије, као и критичког издања научне грађе (историјско-архивске, лексикографске, библиографске, прегледа података и сл.), дотад непознате или недовољно приступачне
за научна истраживања. Радови класификовани као научни морају
имати бар две позитивне анонимне рецензије.

Такође, у „Војном делу“ се публикују и прилози ваннаучног карактера, уколико пружају информацију значајну за академску заједницу.
То могу бити:
– стручни рад (прилог у којем се нуде искуства корисна за унапређење професионалне праксе, али која нису нужно заснована на научном методу);
– информативни прилог (уводник, коментар и сл.);
– приказ (књиге, рачунарског програма, случаја, научног догађаја, и сл.).
Сви радови подлежу анонимној стручној рецензији, а објављени радови и стручне рецензије хоноришу се према важећим прописима Министарства одбране Републике Србије.
Подаци о аутору. Аутор је, приликом достављања чланка Редакцији, дужан да достави и пропратно писмо у којем треба да наведе:
– о којој врсти чланка се ради,
– податке о аутору: име, средње слово, презиме, чин, звање,
и-мејл адреса, адреса послодавца (или војна пошта), ЈМБ грађана,
кућна адреса, општина становања, телефонски број на радном месту и код куће, број мобилног телефона, жиро рачун и назив банке.
Уредник

МЕДИЈА ЦЕНТАР „ОДБРАНА“
• Браће Југовића 16, 11000 Београд •
• Телефон: (011) 3201-995, војни 23-995 •
• Телефакс: (011) 3241-009 •
• Текући рачун: 840-312849-56 • ПИБ: 102116082 •
• Број потврде о евидентирању за ПДВ: 135328814 •
ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ ЗА 2014. ГОДИНУ
Претплаћујемо се на часопис:
бр. примерака
1. „Војно дело“
Годишња претплата 1.400,00 динара
Приликом уплате позвати се на број: 122742312923051
...............
2. „Војнотехнички гласник“
Годишња претплата 896,00 динара
Приликом уплате позвати се на број: 122742312923054

................

3. „Нови гласник“
Годишња претплата 1.600,00 динара
Приликом уплате позвати се на број: 122742312923053

...............

Претплатне цене важе до 31. 12. 2014. године.
Број примерака издања која се наручују уписати у наруџбеницу, а
примерак наруџбенице са доказом о извршеној уплати на горе
наведени текући рачун послати на горе наведену адресу.
Купац ......................................................

тел.: ............…………….

Место .....................................................
Улица .....................................................

бр. …….....
Потпис наручиоца

М. П.

.............................................

