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ГЛАВНА СТРАНА



ЈЕЗИК И ПИСМО
➔ Википедија на српском језику уређује се 

искључиво према правилима књижевног 
српског језика

➔ Ћирилично и латинично писмо су 
равноправни

➔ У употреби је штокавско наречје екавског и 
(и)јекавског изговора

➔ Како је Википедија енциклопедија, сходно 
томе негује се енциклопедијски научни стил 
писања

➔ Садржај мора бити објективан, без епитета 
и преувеличавања, без политичких и 
пропагандних порука и проверљив



ПРВИ КОРАЦИ
➔ Отварање корисничког налога

➔ Једна особа – један налог

➔ Пожељно је али НЕ и обавезно на својој 
корисничкој страници написати неколико речи 
о себи

➔ Како започети страну?
◆ Неуспешна претрага
◆ Одговарајући УРЛ (путања)

➔ Избор теме - тема мора бити релевантна, 
значајна, а њен садржај објективан и 
проверљив



ИЗГЛЕД ЧЛАНАКА
➔ Пример: Никола Тесла

➔ Општи увод

➔ Скелет чланка (више поднаслова нпр.: биографија, 

проналасци, занимљивости...)

➔ Одељци Литература и Референце

➔ Одељак Види још (са *)

➔ Одељак Спољашње везе (са *)

➔ Категорије

➔ Међувики (везе ка другим Википедијама)

➔ (са* -> опциони делови)



Убацивање референци:

● Направите наслов 

“Референце”

● Испод наслова 

“Референце” убаците 

“Списак референци” из 

опције “Убаци”



● Позиционирајте референцу - 

кликните на крај реченице где 

желите да убаците референцу 

● Кликните “Референца” , па затим 

унести линк ка цитираном веб 

сајту или ИСБН број за књигу

● Кликните на “Генериши”, затим 

“Убаци”



● Уколико нисте успели да убаците 

референцу на претходни начин, 

онда уместо опције “Аутоматски” 

одаберите “Ручно”

● Кликните на опцију коју цитирате 

(Веб сајт, Књига, Вести или 

Часопис), попуните сва поља и 

кликните на опцију “Убаци”



● Уколико желите да убаците инфокутију у 

чланак, потребно је да је копирате из неког 

постојећег чланка са сродном темом

● Инфокутија се копира тако што посетите 

страницу чланка из ког копирате инфокутију, 

кликните на “Уреди”, затим пребаците на 

визуелни уређивач и потом селектујте и 

копирајте инфокутију

● Вратите се у ваш чланак, на почетку чланка 

налепите инфокутију

● За промену података из инфокутије у вашем 

чланку је потребно да кликнете на њу и потом 

одаберете опцију “Уреди”



ХВАЛА НА 
ПАЖЊИ!


