
 
 

ПОЈЕДИНАЧНИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ  
-  ЗА ПУБЛИКАЦИЈЕ - 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ 
Име и презиме:  
Адреса:  
Телефон, е-мејл:  
Установа:  
ИД број:  

 

НАУЧНИ И СТРУЧНИ ЧЛАНЦИ 
� Чланак објављен у часопису који се 
цитира у „Current contents“ или „Science 
citation index“ 

        �                                     �                                        � 

Први аутор         Првих 6 коаутора         Остали коаутори 

� Чланак објављен у часопису који се 
цитира у „Index medicus“ или „Experpta  
medica“ 

        �                                     �                                        � 

Први аутор         Првих 6 коаутора         Остали коаутори 

� Чланак објављен у неиндексираним 
страним и домаћим публикацијама 

        �                                     �                                        � 

Први аутор         Првих 6 коаутора         Остали коаутори 

 

ПРИЛОЗИ 

(обавезни!!!) 
 

 

1. Импресум часописа 

2. Фотокопија објављеног сажетка рада 

3. Фотокопија садржаја часописа 

 

 

КЊИГА 
� Књига, монографија и уџбеник који 
имају најмање два рецезента 

        �                                     �                                        � 

Први аутор         Првих 6 коаутора         Остали коаутори 

� Уредник књиге 
 

� Поглавље у књизи         �                                     �                                        � 

Први аутор         Првих 6 коаутора         Остали коаутори 

 

ПРИЛОЗИ 

(обавезни!!!) 
 

 

1. Оригинални примерак књиге или фотокопија насловне стране 

2. Импресум књиге из које су доступни подаци о аутору, издавачу, 

уредништву и рецезентима 

3. Фотокопија садржаја књиге 

4. Потврда издавача о ауторству поглавља 

 

 

 

 

 

 



 
 

УРЕДНИШТВО  
� Уредник индексираног страног часописа 
         

� Уредник индексираног домаћег часописа 
 

� Уредник неиндексираног часописа 
 

 

ПРИЛОЗИ 

(обавезни!!!) 
 

 

1. Оригинални број последњег примерка часописа или фотокопија насловне 

стране 

2. Импресум часописа из којег су видљиви подаци: наслов, ISSN број, назив 

издавача, састав уредништва, податак о учесталости излажења 

 

 

РЕЦЕНЗИЈЕ 
� Рецензија рада из часописа који се цитира у „Current contents“ или „Science citation index“ 
 

� Рецензија рада из часописа који се цитира у „Index medicus“ или „Experpta  medica“ 
 

� Рецензија рада из неиндексираног страног или домаћег часописа  
 

 

ПРИЛОЗИ 

(обавезни!!!) 
 

 

1. Оригинални број последњег примерка часописа или фотокопија насловне 

стране 

2. Фотокопија објављеног сажетка рада 

 

 

 

Изјављујем у своје лично име да су сви подаци наведени у захтеву тачни и истинити, што потврђујем 

својим потписом.  

 

У _______________________, дана ___________. 20____. г.                                         _________________________________________________ 

                                                         ПОТПИС подносиоца захтева 


