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СТИЛСКА И ТЕХНИЧКА 
ОБРАДА ТЕКСТА 



ТЕХНИЧКА ОБРАДА ТЕКСТА

петит (величина 8 тачака)

боргис (9 тачака)
гармонд (10 тачка)

цицеро (12 тачака)

“оквиритис”
“линитис”
“фонтитис”



А4 формат

Лева маргина 2,5 cm, остале по 2 cm

Проред single

Обострано поравнање текста

Без размака између пасуса

Основни фонт 12 тачака, Times New Roman

Главни наслови 14 тачака, болд, центрирано, велика слова

Поднаслови (наслови другог реда) 12 тачака, болд, 

центрирано, велика слова

Наслови трећег реда 12 тачака, центрирано, велика слова

Наслови четвртог реда 12 тачака, италик, лево поравнање,

велика слова

Наслови петог реда 12 тачака, болд, лево поравнање, прво

слово велико, остала мала



Београд Нови Сад Ниш
Домаћи

туристи

Страни

туристи

Домаћи

туристи

Страни

туристи

Домаћи

туристи

Страни

туристи

Јануар

Фебруар

Март

Април

Мај

Јун

Јул

Август

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Табела 1. Промет домаћих и страних туриста у највећим градовима 
Србије у  2011. години 

Извор: Статистички годишњак Републике Србије, 2012.   
(11 тачака, италик, лево)



Графикон 1. Промена броја становника у насељу Ковачица 1866-2002. године

Извор: Ћурчић, 1996. , Републички зваод за статистику, Попис 2002.
11 тачака, италик, лево



1 сm=10 km

Карта 1. Географски положај Бачког Петровца и Ковачице
(Р=1:1.000.000)

Извор: www.serbiamap.net/index.html

11 тачака, италик, лево



Слика 1. Језеро „Бели камен“
Фото: М. Соларевић  (11 тачака, италик, центрирано)



Позиви на литературу:

-Парафразе

(Ћурчић, 1980)

- цитати

(Ћурчић, 1980, 22)

(7)

(7, 182)

Исти принцип у целом раду!



Списак литературе
- књига једног аутора-

Чикашки стил

Презиме, име. Година објављивања књиге. Наслов књиге. 
Место издавања: 

Харвардски стил

Презиме, прво слово имена аутора. (Година објављивања 
књиге), Наслов књиге, Издавач, Место издавања књиге

Ванкуверски стил

(1) Презиме прво слово имена аутора. Наслов књиге. Место 
издавања: Издавач; Година објављивања. Укупан број страна



- рад у научном часопису -

Чикашки стил

Презиме, име. Година објављивања рада. Наслов рада.   
Назив часописа. Број: од-до странице

Харвардски стил

Презиме, прво слово имена аутора. (Година објављивања
рада), “Наслов рада”, Назив часописа, свеска, број, странице
од-до

Ванкуверски стил

Презиме прво слово имена аутора. Наслов рада. Назив
часописа година објављивања рада; свеска (број): од-до
странице


