
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ 

 

Национална спортска академија „Васил Левски“ из Софије и Факултет за спорт 

Универзитета „Унион – Никола Тесла“ из Београда, 18. и 19. маја 2016. године организују 

Четврту регионалну научно-стручну конференцију „Спорт и безбедност“ која ће се ове 

године одржати у Бугарској. Циљ конференције је размена научних знања постигнутих 

од стране регионалне и међународне научне заједнице на пољу безбедности спортских 

такмичења и реализација научно-стручне дискусије о релевантним Европским и 

међународним делатностима – насиље гледалаца на стадионима, мере против намештања 

утакмица, анти-допинг мере, отпор хулиганизму и расизму у спорту, као и злоупотреба 

спортиста (посебно деце и младих) итд. Очекујемо активан и вредан допринос од свих 

који имају научни и практични интерес за ову тему. 

       проф. др Татјана Јанчева 

       Председник конференције 

        

       проф. др Иванка Гајић  

        Копредседник 

 

 

Услови учешћа: 

 

Учесници конференције су истраживачи или практиканти који желе да саопште 

резултате свог истраживања или корисна практична искуства везана за безбедност у 

спорту. 

  

Саопштења ће бити објављена у штампаном регистрованом издању -  Зборник радова и 

сажетака научно-стручне конференције „Спорт и безбедност“ 18-19. Маја 2016. године. 

 

Пријава учесника:  

 

С обзиром на веома значајну јавну природу тема које ће бити разматране, организатори 

настоје да обезбеде отворен приступ знању у области безбедности у спорту. Стога је 

учешће у конференцији и излагање радова бесплатно.  Учесници се пријављују путем 

достављених сажетака и радова у складу са захтевима за достављање (види доле). 

 

Важни датуми 

 

20.03.2016.  – Рок за достављање сажетака 

 

29.04.2016. – Рок за достављање радова 

 

 

САЖЕЦИ И ТЕКСТ РАДА 

 

Излагања морају бити формирана на следећи начин: 

1. Насловна страна 

2. Сажетак на енглеском језику 

3. Рад (укључујући литературу) 

4. Табеле 

5. Графикони и шеме 



Текст мора бити написан у програму Word, фонт Times New Roman, величина слова 12. 

Текст не треба да буде форматиран. Стране морају бити нумерисане; максимални број 

страна је седам, по стандардној страни – 1800 карактера по страни. 

 

Насловна страна:  

 Наслов на српском и енглеском 

 Аутор(и) - име, презиме, институција/организација, адреса е-поште 

Сажеци:  

 Написан на Енглеском. 

 Не прелазити 120 речи. 

 Укључити: намеру, методологију, резултате, закључке и кључне речи. 

Текст рада:  

 Ускладити са следећом структуром: увод, хипотеза, основни циљ и задаци, 

методологија, анализа резултата, закључак и препоруке, библиографија. 

 Библиографске референце су презентоване цифрама у угластим заградама које 

одговарају њиховом броју у библиографији. Када се наводе имена аутора, треба 

написати годину издања након имена аутора. 

 Табеле и слике су означенe у малим заградама. 

 Језици радова – бугарски, српски, енглески.   

Библиографске референце:  

 Библиографија треба да садржи само ауторе навођене у тексту.  

 Аутори су наведени по абецедном реду (по презимену првог аутора) прво имена 

ћирилицом, а затим латиницом. 

 Чланци се наводе по следећем редоследу: имена аутора, наслов чланка, часопис, 

број волумена, страна/е цитирања, година издања.   

 Када се позивате на књигу, потребан је следећи ред: имена аутора, наслов књиге, 

место издавања, издавач, година издања. 

Табеле и слике:  

 Табеле и слике треба израдити у Word-у или Excel-у (црно-бело). 

 За комплексније цртеже, слике и фотографије, може да се користи Corel Draw и 

Photoshop (такође црно-бело). 

 Број и ознаку табеле треба поставити изнад табеле, док се означавање слике 

врши испод слике.  

Сажетке и радове треба слати на следећу адресу е-поште: ss_conference@nsa.bg 


