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УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА 
ПРИПРЕМАЊЕ РУКОПИСА

Ветеринарски журнал Републике 
Српске је научно-стручни часопис који 
издаје Јавна установа Ветеринарски ин-
ститут Републике Српске „Др Васо Бу-
тозан“ Бања Лука. Часопис је основан 
2001. године од стране Друштва ветери-
нара Републике Српске. Излази два пута 
годишње. Штампа се у 300 примјерака, 
а доступан је on line на интернет страни-
ци Института: www.virs-vb.com. Часопис 
објављује радове на српском књижевном 
језику са кратким садржајем на енгле-
ском језику. Радови иностраних аутора 
се објављују на енглеском језику са крат-
ким садржајем на српском језику.

У часопису се публикују: оригинални 
и стручни научни радови, прегледни ра-
дови, кратка саопштења и рад у форми 
приказа случаја водећих стручњака из 
области ветеринарске медицине и био-
медицинских наука, али других области 
од значаја за основну област. У Ветери-
нарском журналу Републике Српске се 
могу наћи рубрике у форми научно-по-
пуларизујућих текстова и информатив-
них чланака из области ветеринарске ме-
дицине у Републици Српској и региону.

Сви приспјели рукописи на адресу ча-
сописа се прослеђују на стручну рецен-
зију. Овисно од теме рукописа главни и 
одговорни уредник бира најмање двоч-
лану рецензију, а по потреби и више ре-
цензената. Рецензија ја анонимна. Уко-
лико рецензенти процијене и предложе 
корекције, уредник враћа рад са нагла-
шеним сугестијама рецензената за пре-
правке. Коначна рецензија може бити: 
позитивна, негативна и условно пози-

тивна. Дефинитивну одлуку о публика-
цији рукописа доноси главни и одговор-
ни уредник са редакционим одбором.

Ваше рукописе можете слати путем 
on line поште на адресу главног и одго-
ворног уредника: drago.nedić@virs-vb.
com. 

Молимо све уважене ауторе да своје 
радове пишу јасно, концизно, грама-
тички исправно и да се придржавају 
следећих упутстава. Радови који не ис-
пуњавају следеће критеријуме неће бити 
прихваћени.

Општа упутства 

Текст рукописа треба да се припреми 
у програму MS Word ћирилицом или ла-
тиницом (Serbian Cyrilic, Serbian Latin). 
Фонт треба да буде Times New Roman, ве-
личина фонта 12 pt са једноструким про-
редом. Све маргине подесити на 2,54 mm, 
а величине странице на А4 са обостра-
ним поравнавањем са увлачењем сваког 
пасуса. Текст рада не треба да буде дужи 
од 15 страница са прилозима.

У тексту избјегавати скраћенице и 
непотребне симболе. Избјегавати стра-
не ријечи, а ако је нужно треба их пре-
вести на српски језик. Латинске називе 
писати у италику, а за називе лијекова 
користити генеричка имена. Апарати и 
уређаји се наводе под оригиналним тр-
говачким именима и са именом произ-
вођача. Бројеве треба писати са зарезом 
и са минимално двије децимале. Кори-
стити мјерне јединице Међународног 
система јединица – SI систем. Фотогра-
фије, графиконе и табеле треба уврсти-
ти у рад, али због квалитета штампе је 
повољно слати их и у посебном фолдеру 
уз рад. Пожељно је да илустрације имају 
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висок квалитет.

Уз рад треба доставити декларацију 
аутора која се може преузети са сајта ча-
сописа. 

Структура рада

Ветеринарски журнал Републике Срп-
ке објављује само научно-стручне радове 
који испуњавају критеријуме деклариса-
не у Правилнику о публиковању научних 
публикација Министарства науке и тех-
нологије Републике Српске.

Оригинални научни рад треба да по-
сједује следеће дијелове: насловну стра-
ну, кратак садржај, увод, материјал и 
методе, резултате, дискусију, закључак 
и списак литературе. По потреби је по-
требно написати захвалницу и напоме-
ну ако је истраживање финансирано са 
пројекта. 

Насловна страна

На насловној страни написати:

• назив чланка - треба бити кратак 
и информатован; Пише се искључиво ве-
ликим словима. Величина слова 12 (pt). 
У наслову не наводити скраћенице.

• имена аутора - написати испод 
наслова. Обавезно нагласити пуна имена 
и презимена аутора. У суперскриптуму 
нагласити бројеве који означавају у фус-
ноти институцију у којима су аутори за-
послени.

• име и презиме коресподентног 
аутора – навести на дну странице са кон-
тактом (e-mail и/или телефон) и институ-
цијом гдје је аутор запослен;

Кратак садржај

Кратак садржај куцати на посебној 

станици у обиму до 250 ријечи. Поред 
наслова рада и имена аутора кратак са-
држај треба да посједује најбитније ин-
формације из рада. Испод кратког садр-
жаја навести 3-6 кључних ријечи. Кратак 
садржај се пише на српском и енглеском 
језику.

Увод

У уводу рада описати тему којој је рад 
посвећен. Нагласити најновије чињени-
це и научне проблеме са образложењем 
циља сопствених испитивања. Увод не 
смије да буде опширан. Препоручује се 
да у уводу буду наглашени најновији ли-
тературни подаци. Увод мора да оправда 
истраживање.

Материјал и методе

Материјал и методе морају да јасно и 
концизно опишу оглед, материјал и жи-
вотиње на којима су експерименти изве-
дени, као и методе које су коришћене у 
огледу.

Резултати

Резултати се требају приказати у виду 
текста, табела, графикона и одређених 
илустрација. Табеле треба да буду јас-
не и прегледне, са обавезном легендом 
у којој је дато објашњење скраћеница и 
симбола. Сваки прилог треба да има нас-
лов (изнад табела, односно испод графи-
кона и слика) у коме треба бити јасно на-
значено шта прилог приказује.

Дискусија

У дискусији извршити компарацију 
сопствених резултата са резултатима 
страних и домаћих аутора који су об-
рађивали проблем и тематику истих или 
сличних тема.
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Закључак

У закључку се доносе коначна разма-
трања аутора на основу обрађене теме.

Литература

Користи се Харвардски начин на-
вођења литературе. Референце морају 
да буду што новије и актуелније. Због 
смањења могућности грешака имена 
страних аутора се пишу на латиници у 
италику. Када се литература наводи у 
тексту пише се презиме аутора и година 
публикације (Недић, 2012). Ако су и пи-
тању два аутора пишу се презимена оба 
аутора и година публикације (Spelly and 
Morgan, 1998), а у случају више аутора 
после првог аутора додаје се скраћеница 
„и сар.“ (Недић и сар., 2011). 

У списку литературе референце ну-
мерисати арапским бројевима и сложи-
ти их по азбучном (ћирилица) или абе-
цедном (латиница) реду. 

Наводе се на следећи начин:

Научни чланак:

Недић Д., Тешић М., Балтић М., 
Плавшић Б., Тајдић Н., Мириловић М. 
(2011): Management and control program 
for suppression and eradikation of classical 
swine fever in Serbia. Acta Vet 61:295-307.

Књига:

Тешић М., Недић Д. (2011): Ме-
наџмент ветеринарске праксе, Факултет 
ветеринарске медицине, Београд. 

Поглавље рада:

Alderson GLH (1991): A system to 
maximize the maintenance of genetic 
variability in small populations. In: Alderson 
L. (Eds.) Genetic Conservation of Domestic 

Livestock, CAB International, Wallingford, 
str.18-29

Монографија:

Алексић-Ковачевић Сања (2005): 
Лимфоми паса и мачака. Младост биро, 
Београд

Рад или кратак садржај из Зборни-
ка радова:

Ћупић В., Траиловић Д., Добрић С., 
Велев Р. (2005): Значај рационалне при-
мене лекова у ветеринарској медицини. 
Proceeding of Workshop Clinica Veterinaria 
Ohrid, Македонија, 3-7. sептембар 207-9.

Хвала на сарадњи!

АДРЕСА ЧАСОПИСА:

ЈУ Ветеринарски институт Репу-
блике Српске „Др Васо Бутозан“ Бања 
Лука

Бранка Радичевић 18, 78000 Бања 
Лука

Телефон/факс: +387 229-210 

Е-mail: drago.nedic@virs-vb.com 

Web: www.virs-vb.com
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

The text of the manuscript should be 
prepared in MS Word Cyrillic or Latin 
(Serbian Cyrilic, Serbian Latin). Font 
should be Times New Roman, font size 
12 pt with single line spacing. All margins 
should be set to 2.54 mm for the page size 
to A4 with aligning and each paragraph 
indented. Text of the manuscript 
should not be longer than 15 pages with 
attachments (tables, illustrations).

The text should avoid unnecessary 
abbreviations and symbols. Also, authors 
should avoid foreign words, and if 
necessary, they should be translated into 
the Serbian language. Latin names must 
be written in Italic, and the for names of 
the drugs must be used generic names. 
Appliances and devices are listed under 
the original trade name and the product 
name.

Numbers should be written with a 
comma and with a maximum of two 
decimal places. Use the measuring unit 
of the International System of Units – SI 
system. Photos, charts, and tables should 
be included in the text, but because of 
better quality authors can send them in a 
separate folder with paper. It is desirable 
to have the high quality of the illustrations. 
With the paper, it should be submitted 
declaration, which can be downloaded 
HERE.

STRUCTURE OF THE PAPER

Veterinary Journal of Republic of 
Srpska publishes a scientific papers 
that meet technical criteria declared in 
the “Rulebook of publishing scientific 
publications” of the Ministry of Science 

and Technology of the Republic of Srpska.

Original scientific paper should have 
the following sections: title page, abstract, 
introduction, materials and methods, 
results, discussion, conclusion and list of 
references. If necessary, it can be written 
acknowledgments as last section of paper 
if the research funded by the project.

First page:

On the front page should be written:

Title of the article – should be short and 
informative. It must be written exclusively 
in capital letters, size 12 (pt). In the title 
should not be included abbreviations;

The author’s names – should be 
written under the title. Full names of the 
authors should be written. In superscript 
emphasize a number that indicates in a 
footnote of institutions name in which are 
authors employed;

Name and surname of the correspondent 
author shold be listed on the bottom of 
the page with a contact (e – mail and / or 
phone) and the name of the institution 
where the author is employed;

Abstract

Abstract should be written on a separate 
page up to 250 words. In addition to the 
title and author’s name, a abstract should 
have the most important information from 
paper. It should be listed 3-6 keywords. 
Abstract is written in Serbian and English.

Introduction

In the introduction of the paper must 
be described the topic that is been devoted 
to investigation. Emphasize the latest 
facts and scientific problems with the 
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explanation of aim and their own testing. 
Introduction may not be to extensive. It 
is recommended that in the introduction 
are highlighted latest literature data. 
Introduction must justify the research.

Materials and Methods

Materials and methods need to clearly 
and concisely describe the materials 
and animals on which experiments were 
performed, and the methods that were 
used in the experiment.

Results

The results should be presented in 
the form of text, tables, graphs and 
illustrations. Tables should be simple 
and clear, with a legend in which the 
explanation of abbreviations and symbols 
are noted. Each contribution should have a 
title (above the table, and below the chart 
and figure), which should be clearly stated 
what contribution shows.

Discussion

The discussion should be carried 
out comparing the results of their own 
research with results of foreign and local 
authors who have dealt with the problem 
on the same or similar topics.

Conclusion

In conclusion, the authors should 
make a final review on the topics that are 
covered in paper.

References

Authors must use the Harvard method 
of citation. References must be current and 
topical. Because reducing the possibility 
of mistakes, the names of foreign authors 
are written in Latin and Italic. In the text, 

refer to the author’s name and year of 
publication (Nedić, 2012). If are ther two 
authors, it should be written the surnames 
of both authors and the year of publication 
(Spells and Morgan, 1998), and in the case 
of more then two authors, to the name of 
first author must added abbreviation ” et 
al.” (Nedić et al., 2011).

The list of references should be 
numbered in Arabic numerals and arranged 
alphabetically (Cyrillic and Latin).

Use the following system for arranging 
the references:

Journal article:

Nedic D., Tesic M., Baltic M., Plavsic 
B., Tajdić N., Mirilovići M (2011): 
Management and control program for 
suppression and eradikation of classical 
swine fever in Serbia . Acta Vet 61: 295-
307.

Book:

Tesic M., Nedic D. (2011): Menadžment 
veterinarske prakse, Fakultet veterinarske 
medicine, Beograd.

Chapter in the book:

Alderson GLH (1991): A system to 
maximize the maintenance of genetic 
variability in small populations. In: 
Alderson L. (Eds.) Genetic Conservation 
of Domestic Livestock, CAB International, 
Wallingford, pp. 18-29.

Monograph:

Aleksic – Kovacevic Sanja (2005): 
Limfomi pasa i mačaka, Mladost Biro, 
Beograd.
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Abstracts and short summaries from 
the proceedings:

Ćupić V., Trailovic D., Dobrić S., Velev 
R (2005): The importance of rational use of 
drugs in veterinary medicine. Proceedings 
of Workshop Clinica Veterinaria Ohrid, 
Macedonia, 3-7. September, 207-9.

Thank you for your cooperation!

Editor- in-Chief: Prof.dr. Drago N. 
Nedic (E-mail: drago.nedic@virs-vb.com


