
У складу са Правилником о публиковању научих публикација („Службени гласник

Републике Српске“,  бр.  77/10),  као и на основу члана 32.  Статута Економског факултета

Пале, Наставно-научно вијеће Економског факултета Пале на 45. сједници одржаној

6. 4. 2017. године донијело је

ПРАВИЛНИК

О УРЕЂИВАЊУ И ИЗДАВАЊУ ЧАСОПИСА „ЗБОРНИК РАДОВА ЕКОНОМСКОГ

ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ“

1. Опште одредбе

Члан 1.

Часопис „Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву“ (у даљем тексту

Часопис) је научни и стручни часопис који објављује до сада необјављене научне и

стручне радове из широког подручја економске теорије и праксе.

Часопис има за циљ да пружи допринос промоцији и развоју економске науке, струке,

научноистраживачког рада и високошколског образовања, те да оствари научну,

едукативну и друштвену функцију.

Члан 2.

Правилником о уређивању и издавању часописа (у даљем тексту: Правилник) утврђују се

основни циљеви и одговорности, оквир дјеловања и начин рада, поступак обраде чланака

као и све остале дјелатности и поступци у функцији објављивања Часописа.

Члан 3.

Издавач Часописа је Економски факултет Пале, Алексе Шантића 3, 71420 Пале (у даљем

тексту: Факултет).

Члан 4.

Часопису је признат научни статус у поступку категоризације предвиђене Правилником о

публиковању научних публикација (Службени гласник РС, бр. 77/10).



Члан 5.

Међународни стандардни број серијске публикације (ISSN)  Часописа je 1840-3557.

Међународни стандардни број серијске публикације Часописа у електронској форми (е-

ISSN) je 1986-6690.

Универзална децимална класификација (UDC) Часописа је 33.

2. Објављивање и финансирање Часописа

Члан 6.

Часопис је стална научна публикација Факултета која излази континуирано од 1994.

године. Од 2012. године објављује се два пута годишње, у јуну и децембру, док од 2014.

године излази на енглеском језику. Наслов и апстракт рада објављује се и на матерњем

језику првог аутора.

Благовременост издавања Часописа је основна обавеза издавача, односно уредништва.

Члан 7.

Издавање двоброја или вишеброја не сматра се редовним излажењем.

Ванредни, допунски и специјални бројеви не сматрају се саставним дијелом редовног

броја Часописа.

Члан 8.

Бројчане ознаке сваког Часописа расту континуирано и означавају се арапским бројевима,

према предвиђеној динамици излажења.

Уз број назначен на Часопису, уписује се и година публиковања Часописа.

Бројчане ознаке страна почињу од прве стране текста првог члакна и настављају се кроз

све прилоге једног броја. Корице, насловна страна и садржај се не остраничавају.



Члан 9.

Информације о Часопису релевантне за кориснике објављују се на web страници Часописа

http://www.zrefis.com/.

Члан 10.

Часопис се објављује у штаманој и електронској верзији.

Члан 11.

Факултет осигурава одговарајуће услове за припрему, уређивање, штампање и издавање

Часописа, те обављање стручних, административних, финансијских, техничких и других

послова за издавање Часописа у складу са Правилником о публиковању научних

публикација („Службени гласник Републике Српске“, бр. 77/10).

Члан 12.

Питање редовног извора и начина финансирања Часописа као и хонорара за рецензенте и

чланове Уредништва који су директно били ангажовани на техничким и стручним

пословима повјереним од стране Уредништва, биће уређено посебном одлуком декана

Факултета. Спонзорска, донаторска и друга средства у корист Часописа могу бити

уплаћивана на жиро рачун Факултета, са назнаком: за часопис „Зборник радова

Економског факултета у Источном Сарајеву“

3. Организације Часописа

Члан 13.

За организацију и рад Часописа одговорно је Уредништво Часописа, кога чине:

- главни и одговорни уредник,

- секретар,

- домаће Уредништво кога чине чланови националне научне јавности и

- међународно Уредништво кога чине чланови иностране научне јавности.

http://:@www.zrefis.com/


Члан 14.

Главни и одговорни уредник је члан домаћег Уредништва.

 Главног и одговорног уредника, као и остале чланове домаћег Уредништва именује Декан

Факултета уз сагласност Наставно-научног вијећа.

Мандат главног и одговорног уредника траје четири године, са могућношћу једног

реизбора.

Мандат осталих чланова домаћег Уредништва траје четири године, а обавезно се завршава

истеком мандата главног и одговорног уредника.

Члан домаћег Уредништва може иступити из Уредништва у сваком тренутку уз претходно

подношење писаног и/или електронског захтјева за иступање. У случају иступања из

Уредништва, може се именовати замјенски члан.

Чланови домаћег Уредништва се бирају из реда лица са академским звањем.

Члан 15.

Дужност секретара је да обавља административне и друге послеве у вези рада Уредништва

и извршава поједине одлуке Уредништва.

Секретара именује домаће Уредништво на приједлог главног и одговорног уредника и/или

трећине чланова домаћег Уредништва.

За именовавање секретара неопходна је већина од укупног броја чланова домаћег

Уредништва.

Мандат секретара траје четири године, а обавезно се завршава истеком мандата главног и

одговорног уредника.

Секретар се бира из реда академског или административног (само сарадник у настави)

особља  Факултета.

Члан 16.

Главни и одговорни уредник заказује и води сједнице Уредништва на којима се одлучује о

активностима и раду Уредништва, уз неопходно пристуство натполовичне већине чланова

домаћег Уредништва.



У случају одсуства главног и одговорног уредника сједницу може сазвати и члан домаћег

Уредништва кога овласти главни и одговорни уредник, и он у руковођењу том сједницом

преузима сва овлашћења главног и одговорног уредника.

Главни и одговорни уредник је обавезан да сазове сједницу Уредништва на захтјев једне

трећине чланова домаћег Уредништва.

Члан 17.

Чланови домаћег Уредништва који су у току једне календарске године неоправдано

изостали са више од половине сједница или нису учествовали у раду Уредништва,

одлуком Декана могу бити смијењени на приједлог главног и одговорног уредника и/или

трећине чланова домаћег Уредништва.

Члан 18.

Чланове међународног Уредништва именује домаће Уредништво на приједлог главног и

одоворног уредника и/или чланова домаћег Уредништва, уз претходну писану или

електронску сагласност предложеног члана.

За именовавање чланова међународног Уредништва неопходна је већина од укупног броја

чланова домаћег Уредништва.

Међународно Уредништво је савјетодавно консултативни орган.

Члан међународног Уредништва може иступити из Уредништва у сваком тренутку уз

претходно подношење писаног и/или електронског захтјева за иступање.

Члан 19.

Главни и одговорни уредник је надлежан и одговоран за све послове које обавља

Уредништво.  Једном годишње подноси извјештај декану Факултета о активностима

Часописа у претходној и плану активности за наредну годину.

За све активности од планирања до извршења одговоран је декану Факултета.



4. Уредничка документација

Члан 20.

Уредништво води Регистар приспјелих радова, Архиву о изјави аутора, Упутство

рецензентима, Архиву уговора са рецензентима, Листу рецензената и Регистар рецензија

као докумената од релативно трајне вриједности.

Уредничка документација намијењена је, првенствено, анализама уредничког процеса,

посебно рецензентског поступка, које имају за циљ континуирано унапређење квалитета

Часописа. Истовремено служи и као основа за вредновање Часпописа.

Регистар приспјелих радова

Члан 21.

У Регистру приспјелих радова води се евиденција о основним подацима пријављених

радова и аутора у табеларној форми, уз навођење датума доспијећа радова, евентуалних

корекција и одобравања или одбијања рада за објављивање. Регистар се може водити у

писаном и/или електронском облику.

У случају да Уредништво води Регистар у електронском облику, вођење регистра као

посебног документа у писаном облику није неопходно.

Архива о изјави аутора

Члан 22.

Архива о изјави аутора садржи изјаве аутора у погледу сношења одговорности коришћења

и цитирања других дјела у моралном смислу, као и свих других одговорности према

одредбама Закона о ауторским и сродним правима.

Упутство рецензентима

Члан 23.

Упутство рецензентима садржи детаљне инструкције о начину вредновања рада. У

упутсву су назначене особине чланка које се оцјењују и облик оцјењивања (квантитативно

или описно). Упутство садржи и формулар рецензије, са инструкцијама о начину његове

попуне.



У упутсву се посебно наглашавају обавезе рецензената да укажу на могуће повреде

етичких норми у раду.

Архива уговора са рецензентима

Члан 24.

Архива уговора са рецензентима садржи уговоре о сагласности прихватања рецензентских

права и обавеза потписаних са свим члановима рецензентског одбора.

Листа рецензената

Члан 25.

Листа рецензената је документ табеларног типа који садржи имена, афилијације и звања

свих рецензената. У интересу Уредништва је да континуирано ради на проширивању

рецензентског одбора, уз настојање да обезбиједи што већи број рецензената из

иностранства, како би се у односу на домаће ауторе избјегао конфликт интереса.

Листа рецензената се може водити у писаном и/или електронском облику.

Регистар рецензија

Члан 26.

Регистар рецензија је архива повјерљиве прироед која садржи све рецензије у штампаном

и/или електронском облику, на одговарајућем обрасцу припремљеним од стране

Уредништва.

5. Уређивање и издавање Часописа

Садржај редовног броја Часописа

Члан 27.

У садржају редовног броја часописа даје се пуни наслов сваког чланка (прилога), презиме,

средње слово и име аутора, и почетна страна чланка (прилога). Садржај може да има

рубрике. Наслови рубрика не могу бити замјена за обавезну категоризацију чланака.

Садржај броја даје се на првим странама броја Часописа.



Импресум

Члан 28.

Импресум се даје у сваком броју Часописа, на истакнутом мјесту и садржи:

1. назив издавача,

2. попис чланова домаћег и међународног уредништва,

3. контакт податке Уредништва: адресу, e-mail, телефонски број

4. имена особа задужених за језичку редакцију (лектора, коректора и евентуално

преводиоца),

5. штампарију, мјесто штампања и тираж,

6. назив и интернет адресу (URL) базе података у којој су чланци доступни у виду

сажетка или пуног текста,

7. назив секундарних публикација (библиографских база) које индексирају Часопис,

Медији

Члан 29.

Часопис се објављује у писаном облику, електронском облику или на оба медија

истовремено. Такође, Часопис се нуди и чува у облику архиве пуних текстова у којима се

чланци нуде у облику који је типографски вијеран оригиналу (у PDF формату). Ова

архива налази се на web страници Часописа.

Упутство ауторима

Члан 30.

Упутство ауторима садржи детаљне захтјеве о начину обликовања чланка и слања,

односно пријема рукописа. Захтјевима се утврђује дужина рукописа, структура чланка,

формат табеларних и графичких приказа, пренос ауторских права на Часопис и слично.

Посебно се утврђује јединствен начин цитирања. Одабрани формат цитирања описује се

детаљно уз навођење примјера за сваку врсту цитираног извора.

Детаљно Упутство ауторима о начину припреме налази се на web страници Часописа, као

и у сваком штампаном броју Часописа.

Уредништво обезбјеђује ауторима електронски образац (template) за форматирање рада, и

посебно, форматирање референци. Такав образац доступан је на web страници Часописа.



Чланак

Члан 31.

Чланак у Часопису садржи стандардне елементе и то:

- наслов чланка,

- текући наслов,

- име аутора,

- назив установе аутора (афилијација),

- контакт податке аутора,

- идентификатор дигиталног објекта (DOI број),

- категорију (тип) чланка,

- подаци о броју Часописа,

- датум приспијећа чланка,

- резиме (апстракт),

- кључне ријечи,

- захвалницу,

- претходне верзије рада,

- навођење (цитирање) у тексту,

- напомене (фусноте),

- литературу (листу референци).

Наслов

Члан 32.

Наслов треба да што вјерније опише садржај чланка. У интересу је Часописа и аутора да

се користе ријечи прикладне за индексирање и претраживање. Ако таквих ријечи нема у

наслову, пожељно је да се наслову дода поднаслов.

Наслов се даје на енглеском језику, а испод наслова исписује се наслов и на српском или

на језику првог аутора. Ови наслови испусују се на првој страни чланка, а испред апстрака

на одговарајућем језику.



Текући наслов

Члан 33.

Текући наслов се исписује у заглављу сваке странице раде ради лакше идентификације,

посебно копија чланака у електронском облику. Текући наслов исписан на непарним

страницама чланка садржи имена и презимена свих аутора , док на парним садржи наслов

чланка на енглеском језику.

Текући наслов не исписује не на првој страници чланка.

Име аутора

Члан 34.

Имена и презимена свих аутора дају се на првој страници чланка, изнад наслова на

енглеском језику.  Пожељно је да се наведу и средња слова аутора.  Имена и презимена

аутора увијек се исписују у оригиналном облику (са дијакритичким знаковима језика из

којег потичу), независно од језика рада.

Назив установе аутора (афилијација)

Члан 35.

Пун, званични назив и сједиште установе у којој је аутор запослен, а евентуално и назив

установе у којој је аутор обављао истраживање, наводе се испод имена аутора, а изнад

наслова рада на енглеском језику. У сложеним огранизацијама наводи се укупна

хијерархија, гдје бар једна организација у хијерархији мора бити правно лице. Уколико

има више аутора, испод сваког аутора наводи се назив установе (афилијације) из које

потиче.

Функција и звање аутора се не наводе.

Контакт подаци аутора

Члан 36.

Адресе и e-mail адресе аутора дају се испод назива установе аутора, а изнад наслова рада

на енглеском језику. Ако је аутора више, контакт подаци се на наводе за сваког аутора.



Идентификатор дигиталног објекта

Члан 37.

Идентификатор дигиталног објекта (DOI број) даје се на првој страници чланка, у горњем

десну углу, изнад имена аутора чланка. DOI број садржи информацију о броју Часописа,

години издавања, првој страници чланка и почетно слово презимена првог аутора.

Категорија (тип) чланка

Члан 38.

Категоризација чланка обавеза је Уредништва од посебне важности. Категорију чланка

предлажу рецензенти, а чланови домаћег Уредништва доносе коначну одлуку о категорији

чланка на начин да се прихвати категорија коју је предложио рецензент у вишем научно-

наставном звању. У случају да оба рецензента имају исто научно-наставно звање,

Уредништво доноси одлуку о категоризацији чланка на начин да се прихвати нижа

предложена категорија.

Одговорност за категоризацију сноси искључиво главни и одговорни уредник.

Чланци се разврставају у сљедеће категорије:

- изворни научни чланак (Original scientific paper) представља оригинално научно

дјело у којем су изнесени нови резултати фундаменталних или примијењених

истраживања. Чланак је састављен тако да се на темељу изнесених информација

може:

· репродуковати методолошки и рачунски поступак и на основу добијених

резултата с једнаком тачношћу или унутар граница степена слободе, како то

наводи аутор, или

· поновити ауторова запажања и просудити његове резултате, или

· провјерити тачност анализа и дедукција на којима се заснивају ауторови

налази.

- претходно саопштење (Preliminary communication) представља научни чланак који

обавезно садржи једну или више научних информација, али без довољно

појединости које би читаоцу омогућиле провјеру изнесених научних спознаја.



- излагање са научног скупа (Conference paper) представља цјеовит чланак који је

претходно реферисан на научном скупу, али у облику цјеловитог чланка није

објављен у зборнику научног скупа.

- прегледни чланак (Review paper)  износи посебан проблем о коме је већ

публикован научни рад, али му се приступа на нов начин,

- стручни чланак (Professional paper) садржи корисне прилоге из струке и за

струку.

Подаци о броју Часописа

Члан 39.

Подаци о Часопису дају се на првој страници чланка, у горњем лијевом углу, изнад имена

аутора чланка. У првом реду исписује се назив Часописа на енглеском језику, а у другом

се исписује година издавања и број Часописа, уз навођење почетне и завршне стране

чланка.

Датум пшриспијећа чланка

Члан 40.

Датум када је уредништво примило чланак наводи се у горњем десном углу прве стране

чланка, испод података о броју Часописа, а изнад имена аутора.

Завалница

Члан 41.

Назив и број пројекта, односно назив програма у оквиру која је чланак настао, као и назив

институције која је финансирала пројекат или програм, наводи се у посебној напомени, на

сталном мјесту, по правилу при дну прве стране чланка.

Претходне верзије рада

Члан 42.

Ако је чланак у претходној верзији био изложен на скупу у виду усменог саопштења (под

истим или сличним насловом), податак о томе треба да буде наведен у посебној напомени,

по правилу на дну прве стране чланка. Рад који је већ био објављен у неком часопису не



може се објавити у другом (прештампати), ни под сличним насловом и измјењеном

облику.

Навођење (цитирање) у тексту

Члан 43.

Начин позивања на изворе у оквиру чланка мора бити једнак у свим радовима објављеним

у Часопису. Систем навођења детаљно се описује у Упутству ауторима.

Напомене (фусноте)

Члан 44.

Напомене се дају при дну стране у којој се налази коментарисани дио текста. Могу

садржавати мање важне детаље, допунска објашњења, назнаке о коришћеним изворима,

али не могу бити замјена за цитирану литературу.

Литература (листа референци)

Члан 45.

Цитирање референци обухвата по правилу библиографске изводе (чланке, монографије и

слично) и даје се искључиво у засебном одјељку чланка, у виду листи референци.

Референце се наводе на дослиједан начин, редослиједом који зависи од стандарда

навођења у тексту, а који је прецизиран у Упутсву ауторима.

Референце се не преводе на језик рада. Наслови цитираних домаћих часописа дају се у

оригиналном, пуном или скраћеном, али никако у преведеном облику.

Лектура

Члан 46.

Чланак мора имати сажетак на српском и на енглеском језику. За сажетак и радове на

енглеском језику мора се обезбиједити квалификована лектура, односно граматичка и

правописна исправност.



6. Пријава и обрада радова и надлежности Уредништва

Члан 47.

Радови се пријављују на начин и према упутама објављеним на страници Часописа.

Члан 48.

Приспјеле радове, као и осталу пошту, прима, сређује и за сједницу Уредништва припрема

секретар.

Члан 49.

Пристигла пошта и рукописи се, пошто се среде, у што краћем року достављају

Уредништву ради доношења одлука.

Члан 50.

По примљеном раду Уредништво одлучује о прихватљивости рада. Уколико рад испуњава

услове за објаву, односно уколико је састављено према Упутству ауторима, Уредништво

врши избор рецензената.

Члан 51.

Рад који није припремљен у складу са Упутством ауторима, прије упућивања

рецензентима, враћа се ауторима на додатно усклађивање.

Члан 52.

Уредништво одређује два рецензента из реда чланова са Листе рецензената, с тим да

најмање један рецензент мора бити из друге установе (изван Факултета).

Члан 53.

Чланови Уредништва дужни су да чувају анонимност рецензије.

Члан 54.

Сваки рецензент уз текст рада добија упутство за рецензента и формулар за рецензију у

писаној или електронској форми.

Поступак рецензије је тајан и повјерљив.



Члан 55.

Рецензенти достављају своје мишљење и оцјену рада према упутама Уредништва, а рок за

доставу рецензије је по правилу 30 дана.

Рецензенти су Уредништву одговорни за квалитет рецензије и за квалитет рада одобреног

за штампање.

Члан 56.

На основу двије позитивне рецензије, коначна одлуку о објави рада доноси се на сједници

Уредништва.

Члан 57.

У случају једне негативне рецензије Уредништво може донијети одлуку да не прихвати

рад за објављивање или да евентуално захтијева мишљење још једног рецензента кога

Уредништво предложи. Одлуку о коначном прихватању рада доноси Уредништво.

У случају двије негативне рецензије Уредништво доноси одлуку да се рад не објављује.

Члан 58.

Приликом састављања појединачних бројава Часописа обавезно се води рачуна о потреби

заступљености тематике из разних грана економије и орговарајућем учешћу свих облика

радова, о интересу Факултета, његовог чланства и његовој дјелатности.

Члан 59.

Појединачни бројеви, нити два узастопна броја Часописа не могу садржавати више од

једног рада једног аутора.

Члан 60.

Главни и одговорни уредник између двије сједнице Уредништва може одлучивати о

одређивању рецензената и о другим питањима из надлежности Уредништва, на тај начин

што ће о сваком важнијем питању прибавити усмено мишљење и сагласност осталих

чланова или већине чланова Уредништва, с тим да је обавезан да на наредној сједници од

Уредништва затражи верификацију своје одлуке.



7. Завршне одредбе

Члан 61.

Правилник се може измијенити и допунити по истом поступку предвиђеном за његово

доношење.

Члан 62.

Правилник ступа на снагу 15 дана од дана објављивања на интернет страници Факултета.
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