Почитувани професори, научни
работници, истражувачи, драги колеги,

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ВО ЧЕСТ
НА Доцент АНТОН РОП

Организацискиот
одбор
на
Зборникот на трудови во чест на доцент
Антон Роп, прв Декан на Факултетот за
безбедност- Скопје, има чест и задоволство
да Ве повика да изработите и доставите
научни и стручни трудови.
Трудовите треба да се на македонски
или на англиски јазик, а апстрактот и на двата
јазици.
Трудовите да бидат од областите на
Криминалистичката техника и форензиката.
Авторите треба да ги почитува
следните стандарди:
Упатство за техничко пишување на
трудовите
Текст
Times New Roman, големина на букви 11 pt., 1.5
проред (justified), 20000 - 30000 карактери (со празни
места) со следниве маргини:
Горна: 2,5 cm; Долна: 2,5 cm; Лева: 3 cm; Десна: 3 cm
Структура на текстот
Насловите на поглавјата и поднасловите треба да
бидат напишани со здебелени букви со големина 14 pt.
На пример:
1 Introduction
2 Chapter 1
2.1 Section 2
2.1.1 Subsection 3
3 Conclusion
4 References
Тaбели и прикази:
Табели: насловот е над табелата, 10 pt големина на
буквите, здебелени букви, (justified), 1.5 проред,
нумерирани по редослед во текстот (Table 1, Table 2,
etc.),
*На пример: Table 1: Heading (Source: Example,
2011)
Прикази: насловот е под табелата, 10 pt големина на
буквите, здебелени букви, (justified), 1.5 проред,

нумерирани по редослед во текстот (Figure 1, Figure 2,
etc.)
На пример: Figure 1: Heading (Source: Example,
2011)
Цитирање и референци:
Цитирањето треба да биде според APA стилот на
цитирање.

Важни датуми:
Поради зголемен интерес за доставување на
трудови, рокот за доставување на апстракти ќе
биде:
- Доставување на апстракти
10.12.2017
-

Одговор за прифаќање на апстракти
25.12.2017

-

Доставување на трудовите
20.12.2017

-

Одговор за прифаќање на трудовите
30.01.2018
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Доставување на материјали на email:
zbornik2017@fb.uklo.edu.mk

