УПУТСТВО ЗА РЕЦЕНЗЕНТЕ
Опште информације
Гласник јавног здравља (Serbian Jornal of Public Health – SerbJPH) је мултидисциплинарни
часопис и објављује радове из свих области јавног здравља на српском и енглеском језику.
Часопис излази четири пута годишње.
Одабир рецензената
Одабир рецензената је кључан за процес ревизије рукописа, а Уредништво Гласника
утврђује критеријуме на основу којих се бирају рецензенти. Рецензенти морају да
располажу релевантним знањем у вези са облашћу којом се рукопис бави. Одабрани
рецензенти су саставни део Листе рецензената коју води редакција Гласника. Листа
рецензената ће се једном годишње објављивати у Гласнику. Рецензија је на добровољној
основи.
Поступак рецензије
Сви достављени рукописи подлежу процесу рецензије. Сврха рецензије је да помогне
Уредништву Гласника у доношењу уређивачких одлука и да путем комуникације са
ауторима побољша квалитет рукописа. Процес рецензије је “двоструко слеп” и анониман.
Сви рецензенти рукописа остају анонимни за ауторе, а аутори анонимни за рецензенте пре,
током и после процеса рецензије. Такође, рецензенти делују независно једни од других,
односно рецензентима није познат идентитет других рецензената.
Пре него што се рукопис пошаље на рецензију, контактирају се потенцијални рецензенти,
и тек након њиховог прихватања рецензије, шаље им се рукопис. Рецензент је дужан да
електронском поштом 3 дана по пријему рукописа потврди његов пријем и своју спремност
да рецензију уради у року од 3 недеље. Сваки рецензент, уз текст рукописа за објављивање,
добија Упутство за рецензенте и формулар за рецензију, односно Извештај рецензента. За
сваки рукопис се траже најмање две рецензије. Ако се мишљења рецензената супротставе,
тражи се треће независно мишљење. Такође, када постоји било каква сумња у погледу
објективности или квалитета рецензије, Уредништво Гласника ће обезбедити додатне
рецензенте у циљу контроле квалитета саме рецензије.
Обавезе рецензената према ауторима
Рецензенти су дужни да благовремено дају компетентне и непристрасне повратне
информације о научним заслугама и научној вредности рукописа.
Рецензенти оцењују усклађеност теме рукописа са профилом часописа, релевантност
истраживане области и примењених метода, оригиналност, стил излагања, односно да ли је
текст јасан, концизан и од интереса за читаоце часописа.

Рецензија мора бити објективна уз избегавање личних коментара или критика. Рецензенти
треба јасно да изразе своје ставове уз поткрепљујуцће аргументе.
Рецензенти су дужни да задрже поверљивост процеса рецензије, није им дозвољена
дискусија са трећим лицима, као ни откривање информација из рецензираног рада.
Обавезе рецензената према уредницима
Рецензент који сматра да није компетентан или да тема рукописа није поље његове
експертизе или није у могућности да заврши ревизију у року од три недеље, треба, у року
од 3 дана, да обавести уредника.
Рецензенти су дужни да реагују благовремено, да се придржавају упутстава за завршетак
рецензије и да је поднесу на време.
Рецензенти треба да упозоре уредника на све основане сумње или сазнања о могућим
кршењима етичких стандарда од стране аутора.
Рецензенти су дужни да упозоре уредника на значајне сличности између рецензираног
рукописа и било ког рукописа објављеног или у разматрању за објављивање на другом
месту, као и на паралелно подношење рукописа другом часопису, у случају да су свесни
тога.
Рецензенти су дужни да оцене усклађеност рукописа са Упутством за ауторе од стране
уредништва Гласника у погледу обима и конструкције текста,
Рецензенти су дужни да процене усклађеност рукописа са профилом часописа,
релевантност истражене теме и примењених метода, оригиналност и научну релевантност
информација представљених у рукопису, као и стил презентовања научних чињеница. У
обавези су да пружају промишљене, објективне, конструктивне и информативне критике
рукописа, као и начине за његово унапређење.
Коментари и закључци рецензената треба да буду засновани на објективном и
непристрасном разматрању чињеница, искључујући личну или професионалну
пристрасност. Уколико сматрају да постоји било какав сукоб интереса рецензенти су
дужни да о томе обавесте уредништво Гласника.
Рецензенти би требало да препознају релевантне објављене радове које аутори нису
цитирали.
Рецензенти су дужни да задрже поверљивост процеса рецензије. Информације и идеје
представљене у достављеним рукописима су поверљиве и не смеју се делити са трећим
лицима или користити за личну корист.

