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УПУТСТВО ЗА РЕЦЕНЗЕНТЕ 
 

Достављене рукописе, одобрене од Редакције, главни и одговорни уредник упу-

ћује најмање двојици рецензената ради рецензирања. Главни и одговорни уредник бира 

рецензенте у односу на подручје у којем дјелују и којем рад припада. Рецензије су ано-

нимне. 

Рецензија се обавља на посебном обрасцу који главни и одговорни уредник 

доставља рецензентима заједно са рукописом, без имена и презимена аутора и осталих 

података који се могу довести у везу с идентитетом аутора рукописа. Рецензент у одго-

варајуће рубрике уноси: 

o наслов поднесеног рукописа, 

o датум пријема рукописа за рецензију, 

o евалуацију рукописа према усвојеним критеријумима оцјене (да ли је руко-

пис написан према упутству за ауторе, да ли је прикладан за часопис, колики 

је значај обрађене теме, каква је концептуална и теоретска утемељеност, да 

ли је коришћен одговарајући приступ истраживању, да ли је дискусија кохе-

рентна, јесу ли закључци валидни, представља ли рад допринос теорији/прак-

си и какав је укупан квалитет рукописа), 

o категоризацију рада и 

o примједбе, сугестије и закључке. 

Као коначно мишљење о рукопису, које директно утиче на одлуку о његовом 

објављивању, рецензент у рубрици ''Препорука за објављивање'' означава једну од чети-

ри понуђене опције: 

o рад треба прихватити у изворном облику, 

o рад треба кориговати; потребне су мање корекције које провјерава само глав-

ни и одговорни уредник, 

o рад треба знатно кориговати; потребна је поновна рецензија како би се уста-

новило да ли је рукопис заиста поправљен према изнесеним примједбама и 

o рад треба одбити. 

Такође, рецензент треба да назначи уколико пристаје да прегледа поправљену 

верзију рукописа. 

Рецензент у одговарајуће рубрике обрасца уноси своје име и презиме, звање, пун 

назив установе у којој је запослен, мјесто и датум рецензирања. Ти подаци су повјерљи-

ви, остају код Редакције и не достављају се односно не саопштавају аутору рада, осим 

тражених исправки, сугестија и примједби ако их има. 

Коначну одлуку о објављивању текста доноси Редакција. 
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