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УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РАДОВА 

 

 

Часопис  „Здравствени радник“ публикује оригиналне научне радове, стручне 

чланке, прегледне радове, кратка саопштења и писма уредништву. 

 

Радови се пишу на српском језику. Рукопис мора бити урађен у MS-Word-у, дупли 

проред, Times New Roman, фонт 12, стручни изрази и научна имена треба да буду у 

италици. Оригинални научни радови (до 10 страна) треба да садрже следеће елементе: 

Насловна страна;  Абстракт (на српском и енглеском језику);  Увод;  Материјал и методе;  

Резултати;  Дискусија ;  Литература. 

- Насловна страна треба да садржи: 

наслов; презиме и име аутора и институције; адреса; телефон; факс; и емаил. 

- Абстракт  треба да буде припремљен на посебној страни до 250 речи  испод кога се 

наводе кључне речи 

- Резултати и дискусија могу бити одвојени или као један одељак 

-  Сажетак треба да садржи наслов, презиме и име аутора и институције и текст до 

250 речи 

 

Кратка саопштења (2-4 стране) не морају да буду подељена у одељке, али морају да 

садрже сажетак. Нове технике и методе у струци и науци могу бити штампане као кратка 

саопштења. 

Прегледни радови ( 5-10 страна) треба да дају потпун преглед истраживања у одређеној 

области. Они не морају да садрже експерименталне детаље. 

Литература која је цитирана наводи се одвојено и нумерисана по абецеди. 

Литература цитирана у тексту треба да садржи презиме аутора и годину у загради, ако се 

цитира више аутора после имена првог иде ет ал. 

Табеле и графикони обележени бројевима се дају одвојено од текста. У тексту 

треба означити где их одштампати (навести број). Табеле треба да су прегледне и 

разумљиве, са насловом изнад табеле и двоструким проредом. Графикони треба да буду 

доброг квалитета и након редукције величине адекватни. 

 

Оригинал рада припремљен у електронској верзији (CD) и две штампане копије 

рукописа можете послати уредништву на адресу: 

 

Висока медицинска школа струковних студија у Ћуприји 

Ул. Лоле Рибара ½ 

35230 Ћуприја 

Тел 035 401 140 

Факс 035 401 130 

 Email     vmscuprija@gmail.com 

Sajt          www.vmscuprija.edu.rs 

  



МЕТОДОЛОГИЈА РАДА 

 

Циљ: промовисање рада школе у целини и по студијским групама; промовисање 

стручности запослених у школи; промовисање теоријског и практичног знања студената. 

 

Циљна група: студенти; средње стручне школе (медицинске); здравствени радници; 

послодавци из здравственог система. 

 

Задаци:  

Презентовање радова из оквира свих студијских група. 

Праћење и извештавање о новинама из оквира свих студијских група. 

Праћење школовања на свим нивоима. 

Пружање информација о свим питањима од заједничког интереса. 

 

 

Редакцијски одбор на основу врсте и квалитета ауторског прилога одређује рубрику у 

којој ће прилог бити објављен. Ауторски радови ће се сврставати и објављивати у 

следећим рубрикама: пригодни чланци, научни чланци, стручни чланци, прикази нових 

публикација, хроника, документа. 

 

1. У рубрику „ пригодни чланци" сврстаће се текстови посвећени обележавању 

одговарајућих јубилеја, беседе (уводне и поздравне) изговорене на значајним 

стручно научним скуповима 

2.    У рубрику „ научни чланци" сврстаће се оригинални радови у којима се према научној 

методологији обрађују сложена теоријска и развојна питања од фундаменталног значаја за 

даљи развој струковне медицинске теорије и праксе, или се излажу истраживачки 

пројекти од изузетног значаја за унапређење теоријског и практичног рада у свим 

студијским групама 

3.    У рубрику „ревијални чланци" сврстаће се радови у којима се уз продубљење 

квалитативне анализе одговарајуће стручне литературе излаже целовит преглед и 

обрађују поједина питања од значаја за унапређење теоријског и практичног рада на свим 

студијским групама 

4.    У рубрику „ стручни чланци" сврстаће се ауторски радови у којима се излаже 

систематизован приказ и анализа одређених питања и саопштавају искуства из праксе - за 

праксу 

5.    У рубрику „ хроника" сврстаће се текстови у којима се дају прикази одржаних 

стручних скупова, семинара и континуираних едукација 

6.    У рубрику „ нове публикације" сврстаће се текстови у којима се дају информативни и 

критички прикази нових књига и часописа од интереса за унапређење рада школе 

7.    У рубрику „ документа" сврстаће се текстови званичних докумената школе која су 

доступна за јавност а у циљу информисања заинтересованих о истом 

8.    У рубрику „ актуелно" сврстаће се текстови са информацијама преузетих са сајтова из 

земље и из иностранства 

9.    У рубрику „ активности" сврстаће се текстови који оглашавају реч студената, 

студентска питања, студентски парламент 

10.  У рубрику „ разно" сврстаће се текстови који ће пружити историјски осврт кроз 

медицину па до савремених дешавања 

11.   У рубрику „ реклама" сврстаће се рекламни текстови, кратке садржине, пре свега ту 

ће доминирати сликовно - рекламни материјал који ће промовисати све аспекте рада из 

оквира свих студијских група 

 


