ГЕОГРАФСКО ДРУШТВО
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЛАСНИК / HERALD
AПA СТИЛ ЦИТИРАЊА

Часопис користи AПA стил и упутства за цитирање и навођење референци – тј.
„Приручник за објављивање Америчке психолошке асоцијације (Седмо издање)“.
AПA стил цитирања подразумијева цитирање у тексту и попис литературе − за
сваки цитат у тексту мора бити наведена референца у попису литературе и
обрнуто.
ЦИТАТИ У ТЕКСТУ:
Код AПA стила цитирања, цитати у тексту дио су реченица и параграфа тако да
јасно указују који и чији подаци или информације се цитирају или
парафразирају.
Цитати у тексту појављују се у загради и садрже презиме аутора и годину
издања, одвојене зарезом.
Један аутор: Када рад има једног аутора, у загради наводи се презиме аутора и
година издања, одвојени зарезом.
…... (Поповић, 2017)
Поповић (2017) наводи да ...
Два аутора: Када рад има два аутора, оба аутора цитирају се сваки пут када се
референца појави у тексту. У загради наводе се презимена аутора повезана
амперсандом (&) и година издања, одвојени зарезом. У нарацији, презимена
аутора повезују се ријечју „и“.
… (Поповић & Марковић, 2017)
Поповић и Марковић (2017) наводе да ...

Три и више аутора: Када рад има три и више аутора, у загради наводи се само
презиме првог аутора и додаје се „et al.“ а затим година издања, одвојени
зарезом.
.... (Поповић et al., 2017).
Поповић et al. (2017) наводе да ...
Различити аутори са истим презименом: Када се цитирају радови различитих
аутора са истим презименом, наводи се и иницијал њиховог имена (и средњег
имена), како би их читалац могао разликовати.
... (Поповић, П., 2017; Поповић, T., 2007)
П. Поповић (2017) и T. Поповић (2007) наводе да ...
Више референци истог аутора из исте године: Када се цитирају двије или више
референци истог аутора из исте године, уз годину издања додају се словне
ознаке (а, б, в).
... (Поповић, 2017a, 2017б)
Поповић (2017a) и (2017б) наводе да ...
Цитирање два и више извора у истој загради: Када се у истој загради цитирају
два и више извора наводе се истим редосљедом којим се појављују у попису
литературе (тј. алфабетно, а затим хронолошки), одвојени тачка-зарезом.
… (Maрковић, 2012; Петровић, 2007; Поповић, 2007, 2017)
Када су аутор и издавач исти, име издавача се изоставља.
Географско друштво Републике Српске. (2017). Република Српска.
Када рад нема наведеног аутора, у тексту се наводи првих неколико ријечи из
пописа литературе (обично наслов), а затим година издања, одвојени зарезом.
Наслов рада, поглавља или веб странице ставља се под наводнике. Назив
часописа, књиге, брошуре или извјештаја наводи се курзивним словима.
Цитирање специфичних дијелова извора: Када се жели цитирати одређени дио
извора треба након презимена аутора и године издања назначити и страницу,
поглавље, слику, табелу или једначину. За цитате увијек треба навести број
странице. Страница, али не и поглавље, пише се скраћено у таквим цитатима у
тексту.
... (Поповић & Марковић, 2017, стр. 10)
... (Поповић & Марковић, 2017, Поглавље 10)
Рад наведен у секундарном извору (индиректни цитат): У случају индиректног
цитата (када се идеје једног аутора објављене у тексту другог аутора који нисте
прочитали или му нисте имали приступ), у попису литературе наводи се
референца аутора чије сте дјело прочитали. За цитирање у тексту користи се
сљедећи формат: У дјелу Име_аутора_оригиналног_рада (како је наведено у
Име_аутора_рада_који_сте_прочитали, Година). Индиректнe цитатe треба
избјегавати и користити само за изворе који нису доступни на уобичајени начин
или нису доступни на неком од уобичајених свјетских језика.

НАВОЂЕЊЕ ИЗВОРА У ПОПИСУ ЛИТЕРАТУРЕ:
Књига:
‒
‒
‒
‒

Наводи се име аутора, година издавања, наслов и издавач књиге.
Све додатне информације о издању наводе се у загради након наслова, без
курзива.
Ако књига има додијељен DOI, он се наводи након назива издавача.
Не наводи се локација издавача.
Један аутор:
Аутор,
A.
A.
(Година
https://doi.org/xxxxxxxx

издања).

Наслов.

Назив

издавача.

Два аутора:
Аутор, A. A., & Аутор, Б. Б. (Година издања). Наслов. Назив издавача.
https://doi.org/xxxxxxxx
Три и више аутора:
Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов. Назив
издавача. https://doi.org/xxxxxxxx
Књига са уредником:
Уредник, A. A. (Ур.). (Година издања). Наслов. Назив издавача.
https://doi.org/xxxxxxxx
Уредник, A. A., & Уредник, Б. Б. (Ур.). (Година издања). Наслов. Назив
издавача. https://doi.org/xxxxxxxx
Књига са организацијом или институцијом као аутором (корпоративни
аутор):
Назив корпоративног аутора. (Година издања). Наслов. Назив издавача.
https://doi.org/xxxxxxxx
Издање различито од првог:
Аутор, A. A., & Аутор, Б. Б. (Година издања). Наслов (xx изд.). Назив
издавача. https://doi.org/xxxxxxxx
Превод књиге:
Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов. (Г. Г.
Аутор & Д. Д. Аутор, Превод). Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx
(Оригинални рад објављен Годинахххх)
Књига без познате године издања:
Аутор, A. A. (n.d.). Наслов. Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx
Књига без наведеног аутора:
Наслов. (Година издања). Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx

Вишетомно издање:
Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Ур.). (Годинаxxxx−Годинаxxxx).
Наслов. (Том. xx−xx). Назив издавача.
Поново објављена књига, са уредником:
Аутор, А. А., & Аутор, Б. Б. (Година издања). Наслов. (В. В. Аутор, Ур.).
Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx (Оригинално дјело објављено
Годинаxxxx)
Књига објављена са новим предговором или уводом другог аутора:
Аутор, А. А. (са Аутор, Б. Б.) (Година издања). Наслов. Назив издавача.
https://doi.org/xxxxxxxx (Оригинално дјело објављено Годинаxxxx)
Поглавље у књигама:
‒
‒
‒

Ако поглавље уређене књиге има додијељен DOI, он се наводи након назива
издавача.
Не наводи се локација издавача.
Све додатне информације о издању наводе се у истој загради са распоном
страница поглавља, одвојене зарезом.
Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов поглавља.
У Г. Г. Аутор (Ур.), Наслов књиге (стр. хх−хх). Назив издавача.
https://doi.org/xxxxxxxx
Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов поглавља.
У Г. Г. Аутор & Д. Д. Аутор (Ур.), Наслов књиге (стр. хх−хх). Назив
издавача. https://doi.org/xxxxxxxx
Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов поглавља.
У Г. Г. Аутор, Д. Д. Аутор, & Ђ. Ђ. Аутор (Ур.), Наслов књиге (стр. хх−хх).
Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx
Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов поглавља.
У Г. Г. Аутор, Д. Д. Аутор, & Ђ. Ђ. Аутор (Ур.), Наслов књиге (xx изд., стр.
хх−хх). Назив издавача. https://doi.org/xxxxxxxx

Рад у часопису:
‒
‒
‒
‒
‒

Ако чланак у часопису има додијељен DOI, он се наводи у референци.
Ако чланак у часопису нема додијељен DOI, али има URL на крају
референце наводи се URL чланка.
Свеска издања увијек се наводи за чланак у часопису.
Ако чланак у часопису умјесто распона страница има број чланка, умјесто
распона страница наводи се ријеч „Чланак“, а затим број чланка.
Ако часопис не користи број или свеску издања и/или бројеве чланака или
страница, елемент(и) који недостају изостављају се из референце.

Један аутор:
Аутор, A. A. (Година издања). Наслов рада. Назив часописа, број(свеска),
стр−стр. https://doi.org/xxxxxxxx
Два аутора:
Аутор, A. A., & Аутор, Б. Б. (Година издања). Наслов рада. Назив часописа,
број(свеска), стр−стр. https://doi.org/xxxxxxxx
Три до 20 аутора:
Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов рада.
Назив часописа, број(свеска), стр−стр. https://doi.org/xxxxxxxx
Више од 21 аутора:
Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., Аутор, В. В., Аутор, Г. Г., Аутор, Д. Д., Аутор, Ђ.
Ђ., Аутор, Е. Е., Аутор, Ж. Ж., Аутор, З. З., Аутор, И. И., Аутор, Ј. Ј., Аутор,
К. К., Аутор, Л. Л., Аутор, Љ. Љ., Аутор, М. М., Аутор, Н. Н., Аутор, Њ. Њ.,
Аутор, О. О., Аутор, П. П., ... Аутор, Ш. Ш. (Година објављивања). Наслов
чланка. Назив часописа, број(свеска), стр−стр. https://doi.org/xxxxxxxx
Чланак у часопису са бројем чланка умјесто страница:
Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов рада.
Назив часописа, број(свеска), Чланак xxxx. https://doi.org/xxxxxxxx
Чланак у часопису са недостајућим елементима за референце:
Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов рада.
Назив часописа, (свеска), стр−стр. https://doi.org/xxxxxxxx
Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов рада.
Назив часописа, број, стр−стр. https://doi.org/xxxxxxxx
Аутор, A. A., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов рада.
Назив часописа, број(свеска). https://doi.org/xxxxxxxx
Унапред онлајн објављивање:
Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година објављивања). Наслов
чланка. Назив часописа. Advance online publication. https://doi.org/xxxxxxxx
Ако DOI није додијељен, а чланак је преузет електронским путем, наводи се
URL почетне странице часописа.
Чланак у магазину:
Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година, мјесец дан објављивања).
Наслов
чланка.
Назив
часописа,
број(свеска),
стр−стр.
https://doi.org/xxxxxxxx
Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година, мјесец дан објављивања).
Наслов чланка. Назив часописа. https://doi.org/xxxxxxxx
Новински чланак:
Аутор, А. А. (Година, мјесец дан објављивања). Наслов чланка. Назив
новина, број странице.

Аутор, А. А. (Година, мјесец дан објављивања). Наслов чланка. Назив
новина. https://www.xxxxxxxx
Рад презентован на конференцији:
‒
‒
‒
‒

Имена излагача наводе се у дијелу референце који се односи на ауторе.
Тачни датуми трајања конференције наводе се у дијелу референце који се
односи на датуме.
Опис презентације наводи се у угластим заградама након наслова. Опис је
флексибилан (на примјер, [Секција конференције], [Презентација рада],
[Постер секција], [Пленарно излагање]).
Наводи се назив конференције или скупа и локација.
Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година, мјесец дан‒дан). Наслов
[Рад презентован на конференцији]. Назив конференције, град, држава.

Зборник радова са конференције:
Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Ур.). (Година издања). Наслов.
Издавач. https://doi.org/xxxxxxxx
Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., & Аутор, В. В. (Година издања). Наслов. У Д. Д.
Аутор (Ур.), Наслов зборника радова (стр. xx−xx). Издавач.
https://doi.org/xxxxxxxx
Извјештај државних институција:
‒

‒

Одређена институција која је израдила извјештај наводи се као аутор.
Називи матичних институција којима припада наведена институција које
нису наведене у имену аутора, наводе се у дијелу референце који се односи
на издавача.
Ако извјештај има број извјештаја, он се наводи у загради послије наслова
извјештаја, без курзива.
Назив државне институције. (Година издања). Назив извјештаја (Извјештај
бр. xxxx). Назив издавача.

Извјештај са појединачним ауторима:
‒
‒

Ако извјештај има број извјештаја, он се наводи у загради послије наслова
извјештаја, без курзива.
Наводи се назив издавача извјештаја и његов URL.
Аутор, А. А. (Година издања). Назив извјештаја (Извјештај бр. xxxx). Назив
издавача. http://www.xxxxxxxxx

Необјављена докторска дисертација или мастер рад:
Аутор, А .А. (Година). Назив докторске дисертације [Необјављена
докторска дисертација]. Назив институције.
Аутор, А .А. (Година). Назив мастер рада [Необјављен мастер рад]. Назив
институције.

Fact Sheet:
‒
‒

Fact Sheet има исти формат као и извјештај.
Опис „[Fact Sheet] наводи се у угластим заградама након наслова.
Назив државне институције. (Година издања). Назив [Fact Sheet]. Назив
издавача. https://www.xxxxxxxx
Назив државне институције. (n.d.). Назив [Fact Sheet]. Назив издавача.
https://www.xxxxxxxx

Скуп података из базе података:
‒
‒
‒
‒

Датум у референци је година објављивања верзије коришћених података.
Наслов скупа података наводи се у курзиву. Затим се наводи било који
нумерички идентификатор и број верзије у загради без курзива, одвојени
тачка-зарезом.
Оквирни опис је флексибилан (на примјер, [Скуп података], [Датотека са
подацима]).
Наводи се назив издавача скупа података.
Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., и Аутор, В. В. (Година издања). Назив датотеке
података (Нумерички идентификатор; Број верзије) [Датотека са
подацима]. Издавач. http://www.xxxxxxxxx

Интернет страница:
Интернет страница на сајту медија:
Аутор, А. А. (Година, мјесец дан објављивања). Наслов интернет странице.
Назив сајта медија. http://www.xxxxx
Интернет страница на сајту државне институције са корпоративним
аутором:
Назив институције одговорне за интернет страницу. (Година, мјесец дан
објављивања). Наслов интернет странице. Назив институције одговорне за
интернет страницу и имена матичних институција. http://www.xxxxx
Назив институције одговорне за интернет страницу. (n.d.). Наслов интернет
странице. Назив институције одговорне за интернет страницу и имена
матичних институција. http://www.xxxxx

Интернет страница на сајту са корпоративним аутором:
Назив организације. (Година, мјесец дан објављивања). Наслов интернет
странице. http://www.xxxxx
Интернет страница на сајту са појединачним аутором:
Аутор, А. А. (Година, мјесец дан објављивања). Наслов интернет странице.
Назив сајта. http://www.xxxxx
Интернет сајт:
Не наводе се референце нити цитати у тексту за цијели интернет сајт. Да
бисте споменули интернет сајт, а не неке посебне информације на том сајту,
наведите име интернет сајта у тексту и наведите URL у загради.
Наше истраживање смо креирали користећи Назив интернет сајта
(https://www.xxxxxxxx.com).
Фотографија:
‒

‒

Атрибуција ауторских права користи се умјесто цитирања у тексту.
Атрибуција ауторских права састоји се од истих елемената као и референца
у списку литературе, али другачијим редосљедом (наслов, аутор, датум,
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