
УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЧИКАГО СТИЛА БИБЛИОГРАФСКОГ 

ЦИТИРАЊА 

 

Чикаго стил библиографског цитирања је најзаступљенији начин цитирања у 

хуманистичким научним дисциплинама. Његова популарност лежи у чињеници да је врло 

флексибилан и могуће је, без већих проблема, у правила интегрисати нове носиоце 

информација. Овим начином цитирања могуће је представити библиографске јединице у 

фуснотама/напоменама у дну текста као и у библографији/литератури наведеној на крају 

текста. За ове две врсте навођења важе засебна правила. У примерима који следе наведени 

су најчешћи облици докумената који се користе као цитати. 

КЊИГЕ 

 Један аутор 

Напомена или фуснота (у даљем тексту Ф): редни број. Име и Презиме аутора, Наслов 

књиге (Место издања: Издавач, година), страна/е.  

Ф. 1. Сајмон Хикс, Политички систем Европске уније (Београд, Службени гласник 2007), 

10. 

Библиографија (у даљем тексту Б.): Презиме, Име аутора. Наслов књиге. Место издања: 

Издавач, година.  

Б. Сајмон Хикс, Политчки систем Европске уније, Београд: Службени гласник, 2007. 

 Два или три аутора 

Ф: редни број. Име и Презиме аутора и Име и Презиме аутора, Наслов књиге (Место 

издања: Издавач, година), страна
1
  

Ф. 1. Весна Кнежевић Предић и Зоран Радивојевић, Како настаје и делује право Европске 

уније (Београд, Службени гласник, 2009), 15. 

 

Б: Презиме, Име и Име и Презиме аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.  

Б. Весна Кнежевић Предић и Зоран Радивојевић, Како настаје и делује право Европске 

уније, Београд: Службени гласник, 2009. 

 

 

                                                            
1 Код трећег аутора додаје се и треће име и презиме, а прво и друго се одвајају запетом. 



 Четири и више аутора 

Ф: редни број. Име и Презиме аутора и др./et al., Наслов књиге (Место издања: Издавач, 

година), страна/е.  

Ф. 1. Vladimir Jokanović et al., Bibliotekarski leksikon (Beograd: Nolit, 1984), 101.  

Б: Презиме, Име, Име и Презиме, Име и Презиме, Име и Презиме. Наслов књиге. Место 

издања: Издавач, година.  

Б. Jokanović, Vladimir, Fahrudin Kalender, Emil Popović, Miloš Stojanović. Bibliotekarski 

leksikon Beograd: Nolit, 1984.  

 Поглавље или неки други део књиге 

Ф: редни број. Име и Презиме аутора, „Наслов поглавља“, у Наслов књиге, уредник Име и 

Презиме (Место издања: Издавач, година), страна/е.  

Ф. 1. Борјана Христова, „Неколико речи о академику проф. др Александру Младеновићу“, 

у Библиотечке услуге: зборник радова, главни и одговорни уредник Сретен Угричић 

(Београд: Заједница матичних библиотека Србије; Суботица: Градска библиотека, 2008), 

193-200.  

Б: Презиме, Име аутора. “Наслов поглавља“. У Наслов књиге, уредник Име и презиме, 

страна/е. Место издања: Издавач, година.  

Б. Христова, Борјана. “Неколико речи о академику проф. др Александру Младеновићу“. у 

Библиотечке услуге: зборник радова, уредник Сретен Угричић, 193-200. Београд: 

Заједница матичних библиотека Србије; Суботица: Градска библиотека, 2008.  

 Предговор, уводник, поговор  

Ф: редни број. Име и Презиме aутора, предговор/уводник/поговор у Наслов књиге, Име и 

Презиме аутора (Место издања: Издавач, година), страна/е.  

Ф. 1. Nebojša Kovačević, pogovor u Intelektualna osnova organizovanja informacija, Ilejn 

Svenonijus (Beograd: Clio, 2007) 284-290.  

Б: Презиме, Име aутора. Предговор/Уводник/Поговор у Наслов књиге, Име и Презиме 

утора, страна/е. Место издања: Издавач, година.  

Б. Kovačević, Nebojša. pogovor u Intelektualna osnova organizovanja informacija, Ilejn 

Svenonijus, 284-290. Beograd: Clio, 2007.  

 



ЧАСОПИСИ  

 Чланак у часопису у штампаном облику  

Ф: редни број, Име и Презиме аутора, „Наслов чланка“, Наслов часописа год. излажења, 

бр., св. (година): страна/е.  

Ф. 1. Селман Тртовац „Е-књиге – прелиминарне информације за набавку“, Инфотека год. 

7, бр. 1/2 (2006): 81-87.  

Б: Презиме, Име аутора. „Наслов чланка“. Наслов часописа год. излажења, бр., св., 

(година): страна/е.  

Б. Тртовац, Селман „Е-књиге – прелиминарне информације за набавку“. Инфотека год. 7, 

бр. 1/2 (2006): 81-87.  

 Чланак у онлајн часопису  

Ф: редни број. Име и Презиме аутора, „Наслов чланка“, Наслов часописа год., бр., св. 

(година издања), http://adresa (преузето датум), DOI.  

Ф. 1. Miroslav Vujović, „A newly-discovered Roman altar from Surčin“, Starinar br. 59 (2009), 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-0241/2009/0350-02410959149V.pdf (преузето 

10.05.2011), DOI 10.2298/STA0959149V.  

Б: Презиме, Име аутора., „Наслов чланка“. Наслов часописа год., бр., св. (година издања) 

http://adresa (преузето датум), DOI .  

Б. Vujović, Miroslav., „A newly-discovered Roman altar from Surčin“. Starinar god. 59 (2009), 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-0241/2009/0350-02410959149V.pdf (преузето 

10.05.2011), DOI 10.2298/STA0959149V. 6  

 Чланак у новинама или популарном часопису (штампаном или онлајн)  

Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов чланка“, Наслов часописа или новина, 

датум излажења, страна/е3 http://adresa (преузето датум).  

3 Ако се наводе чланци објављени у новинама које имају више дневних издања, податак о 

странама се изоставља због тога што исти чланак може бити на различитим странама 

сваког од издања, а чланак може изостати у неком од издања.  

Ф. 1. Nenad Batoćanin, „Uvod u mrežno programiranje“, PC – personal computer, 10. oktobar 

1995, 81-94.  



2. N. Kovačević, „Svedočanstva o našoj kulturnoj baštini“, Danas, 20. maj 2011, 

http://www.danas.rs/danasrs/kultura/svedocanstva_o_nasoj_kulturnoj_bastini.11.html?news_id=

215693 (преузето 28.05.2011)  

Б: Презиме, Име аутора. „Наслов чланка“. Наслов часописа или новина, датум излажења, 

страна/е, http://adresa (преузето датум).  

Б. 1. Batoćanin, Nenad. „Uvod u mrežno programiranje“, 10.oktobar 1995, 81-94.  

2. Kovačević, N. „Svedočanstva o našoj kulturnoj baštini“. Danas, 20. maj 2011, 

http://www.danas.rs/danasrs/kultura/svedocanstva_o_nasoj_kulturnoj_bastini.11.html?news_id=

215693 (преузето 28.05.2011)  

НЕОБЈАВЉЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ ИЛИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ   

Ф: редни број. Иницијал имена. Презиме аутора, „Наслов тезе или дисертације“ 

(магистарска теза или докторска дис., назив факлутета, година), стране.  

Ф. 1. М. Seljak, „Uloga bibliotečkih mreža u procesima organizovanja i upravljanja znanjem“ 

(doktorska dis., Filološki fakultet, 2005), 61.  

Б: Презиме, иницијал имена. „Наслов тезе или дисертације“. Магистарска теза или 

докторска дис., назив факултета, година.  

Б. Seljek, M. „Uloga bibliotečkih mreža u procesima organizovanja i upravljanja znanjem“. 

Doktorska dis., Filološki fakultet, 2005.  

РАД ИЗЛОЖЕН НА СТРУЧНОМ СКУПУ ИЛИ КОНФЕРЕНЦИЈИ  

Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов рада“ (рад представљен на Назив скупа или 

конференције, Град, Држава, датум одржавања, година).  

Ф. Небојша Васиљевић. „Закон о електронском документу“ (рад представљен на Е-

трговина, Палић, Србија, 20-22. април 2009.)  

Б: Презиме, Име аутора. „Наслов рада“. Рад представљен на Назив скупа или 

конференције, Град, Држава, датум одржавања, година.  

Б. Васиљевић, Небојша. „Закон о електронском документу“. Рад представљен на Е-

трговина, Палић, Србија, 20-22. април 2009.  

ВЕБ САЈТОВИ  

За навођење веб сајтова важи правило да се наведу сви расположиви подаци везани за тај 

сајт. С обзиром да подаци варирају и подложни су променамо обавезно је навести датум 

преузимања.  



Ф: редни број. Име организације, „Наслов текста“, име власника сајта, http://adresa 

(преузето датум).  

Ф. 1. Панчевачко читалиште, „Судбина штампане речи“, Градска библиотека Панчево, 

http://www.citaliste.com/content/view/3272/148/lang,sr/ (преузето 28.05.2011).  

Б: Име организације, „Наслов текста“, име власника сајта, http://adresa (преузето датум).  

Б. Панчевачко читалиште, „Судбина штампане речи“, Градска библиотека Панчево, 

http://www.citaliste.com/content/view/3272/148/lang,sr/ (преузето 28.05.2011).  

БЛОГ ЗАПИС ИЛИ КОМЕТАР НА БЛОГУ  

Уобичајено је да се наводе у самом тексту, понекад у фусноти, а скоро никада у 

библиографији.  

 Блог 

Ф: редни број. Име и презиме аутора блога, „Наслов текста“, Назив блога, датум, 

http://adresa (преузето датум). 8  

Ф. 1. Dragana Đermanović, „Kako organizovati uspešnu panel diskusiju?“, Blog PRepoznavanje 

prilika, 17. Mart, 2011, http://www.draganadjermanovic.com/2011/03/17/kako-organizovati-

uspesnu-panel-diskusiju/ (preuzeto 28.05.2011)  

 Коментар на блогу 

Ф: редни број. Име и презиме, коментар на „Наслов текста“, име блога, коментар послат 

датума, година, http://adresa (преузето датум).  

Ф. 1. Jelena, komentar na Dragana Đermanović, „Kako organizovati uspešnu panel diskusiju?“, 

Blog PRepoznavanje prilika, 17. Mart, 2011, (17,34h) 

http://www.draganadjermanovic.com/2011/03/17/kako-organizovati-uspesnu-panel-diskusiju/ 

(preuzeto 28.05.2011)  


