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ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА АУТОРЕ 
 
 
 

"Рационална терапија" је биомедицински 
часопис у коме се објављују радови који су 
прихваћени од стране независних рецензена-
та. Објављује оригиналне медицинске научне 
радове, стручне медицинске радове, критичке 
осврте, приказе случајева, евалуације научних 
метода, посебно радове који се баве рацио-
налном терапијом у медицини, као и писма 
уреднику, извештаје о активностима удруже-
ња, рецензије књига, вести у биомедицини и 
остале чланке, писане на српском језику. 
Оригинални рукописи ће бити примљени 
само ако нису истовремено послати другим 
часописима. Радови ће бити прихваћени по-
сле позитивних рецензија ако не садрже ма-
теријал који је већ објављен или је поднесен 
или прихваћен за објављивање негде другде, 
осим као прелиминарни извјештај, као што је 
сажетак који не прелази 300 речи. Часопис 
следи принципе Добре праксе у публиковању, 
објављене у "Guidelines on Good Publication 
Practice as established by Committee on Publication 
Ethics-COPE" (www.publicationethics.org.uk). 

Рукописи се припремају у складу са "Uni-
form Requirements for Manuscripts submitted to 
Biomedical Journals" издате од стране Међуна-
родног комитета издавача медицинских часо-
писа (Ann Intern Med 1997;126:36-47., доступ-
но на www.icmje.org. Рукописи морају бити 
праћени писмом потписаним од стране свих 
аутора, са изјавом да су рукопис прочитали и 
одобрили за публиковање, и да он није већ 
објављиван, поднесен на разматрање или 
прихваћен у другом часопису. Рукописи, који 
су прихваћени за објављивање у часопису 
"Рационална терапија", постају својина овог 
часописа и не могу бити објављивани негде 
другде без писмене дозволе издавача. Часо-
пис "Рационална терапија" је власништво Ме-
дицинског друштва за рационалну терапију 
Републике Србије (МЕДРАТ), које је издавач. 
Међутим, уредници овог часописа имају пуну 
академску слободу и ауторитет да одреде са-
држај часописа, у складу са својим научним, 
професионалним и моралним нормама. Поли-
тика уредништва је да се учини сваки могући 
напор како би се обезбедила веродостојност 
објављених научних садржаја, интегритет ау-
тора, тајност и независност рецензената, за-

штитила права пацијената на приватност и 
открили и спречили сукоби интереса.  

За потешкоће које би се могле појавити у 
садржају часописа, као што су грешке у 
објављеним чланцима или научне недоумице 
око налаза истраживања, уредништво ће пре-
дузети све расположиве мере да их отклони. 
Захтеви за он-лајн верзију часописа, која се 
налази на веб-сајту МЕДРАТ-а су исти као и 
за штампану верзију.  

Рукописи се подносе на разматрање 
часопису "Рационална терапија" искључиво 
преко онлајн система SCIndex e-Ur-a. Рукопис 
треба послати преко интернет стране: 

http://aseestant.ceon.rs/index.php/racter  

Детаљно упутство за online пријаву 
радова, налази се на интернет адреси: 

http://aseestant.ceon.rs/index.php/%20racter/
information/authors  

После прихватања рада за штампу 
директна коресподенција са уредништвом 
се обавља преко е-мејл адресе: 

medrat@verat.net 

Рукопис на српском језику треба да буде 
куцан у фонту Times New Roman, величина 
слова 12, на ћирилици, са 1,5 проредом, у 
формату А4 (21 cm х 29,7 cm) без формирања 
и коришћења стилова односно аутоматског 
форматирања текста. Цео рукопис треба да 
буде предат у једном ворд документу. За 
истицање користити курзив (италика) а не 
подвлачење (сем евентуално за УРЛ адресе). 
Илустрације, слике и табеле треба да буду 
смештене на одговарајућим местима у тексту, 
а не као прилог на његовом крају. Текст рада 
треба да има следеће делове: насловна страна, 
сажетак, кључне речи, увод, метод, резултати, 
дискусија, захвалница (није неопходна) и 
литература. Изузетно, ако је рад писан као 
прегледни чланак по позиву, може имати 
слободну форму. Сажетак не би требало да 
има више од 300 речи, а цео рад не више од 
6000 речи.  

Наслов рада, имена аутора и називи 
њихових институција, кључне речи, као и 
сажетак, треба да буду достављени и на 
енглеском језику. Од броја časopisa Vol. 5 
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No 2, је омогућено ауторима који то желе, 
да свој комплетан рад штампају 
двојезично, и на српском, и на енглеском 
језику. Разлог за ову измену је жеља да се 
квалитетни радови из "Рационалне 
терапије" учине доступнијим читаоцима са 
других говорних подручја, како би и они 
могли да користе резултате наших аутора 
и примене их у свом практичном раду.   
За радове који буду прихваћени, часопис 

"Рационална терапија" обавезно захтева да 
аутори дају изјаву којом преносе сва права на 
публиковање њиховог рада "Рационалној 
терапији".  

Све странице треба нумерисати редом, 
почев од насловне стране. Сва мерења, изузев 
артеријског крвног притиска, треба изразити 
у System International (SI) јeдиницама. За ле-
кове треба користити првенствено генеричка 
имена, док се заштићена имена могу навести 
у загради. Саветујемо ауторима да сачувају 
бар једну копију рукописа за себе. МЕДРАТ 
није одговоран за губитак рукописа при 
слању електронским путем.  

Насловна страна садржи назив рада ве-
ликим словима, пуна имена аутора и називе 
њихових институција где су спровели истра-
живања, коришћене скраћенице и име аутора 
који ће спроводити дописивање са уредни-
штвом (са адресом, бројевима телефона, е-
мејлом и факсом). Назив рада треба да буде 
сажет, али довољно прецизан. Такође, на на-
словној страни треба навести и објаснити све 
скраћенице које су биле коришћене у раду, по 
абецедном реду.  

Сажетак са мање од 300 речи треба саже-
то да искаже циљеве студије, метод рада, ре-
зултате и закључак. Сажетак не садржи 
нити референце нити скраћенице. Испод 
сажетка треба навести 3 до 5 кључних речи, 
које се преузимају из тезауруса МЕДЛАЈНА.  

Увод сажето констатује шта је до сада по-
знато о теми која се истражује, и наводи спе-
цифичан циљ студије. Одељак Пацијенти и 
методе/Материјал и методе треба да садржи 
опис начина на који је извршена селекција 
пацијената, односно експерименталних живо-
тиња, укључујући контроле. Имена па-
цијената и бројеви њихових историја болести 
или других докумената се не наводе. Метод 
рада треба описати са довољно детаља, 
како би други истраживачи могли понови-
ти студију или је евалуирати. Када се испи-
тивања спроводе на људима, потребно је да 
аутори доставе одобрење релевантног Етич-

ког одбора за таква испитивања, као и изјаву 
да су све студијске радње биле спроведене у 
складу са Хелсиншком декларацијом. Ризич-
не процедуре и хемикалије, ако су биле кори-
шћене у раду, треба описати детаљно, као и 
предузете мере за безбедно руковање. Стати-
стичке методе које су биле коришћене треба 
детаљно навести.  

Резултати треба да буду јасни и сажети, и 
да укључе минимум слика неопходних за 
јасну презентацију.  

Дискусија треба да буде сажета, без пре-
тераног прегледа литературе. Своје резултате 
треба тумачити у светлу резултата других 
аутора који су већ публиковани. Спекулације 
нису пожељне, а хипотезе треба јасно озна-
чити као такве. Не понављати резултате у 
дискусији, нити излагати нове резултате, који 
нису били поменути у претходном одељку 
рада.  
У захвалници се наводе све особе које су 

допринеле изради студије и рукописа, али не 
у таквој мери да буду аутори. Такође се овде 
наводе подаци о изворима финансирања и 
материјалној подршци студији уопште.  

Литература Референце треба идентифи-
ковати у тексту арапским бројевима у загра-
ди. Оне треба да буду нумерисане по редо-
следу појављивања у тексту. Личну комуни-
кацију и непубликоване резултате не наводи-
ти у листи референци, већ се могу поменути у 
тексту, у загради. Скраћенице за називе 
часописа треба да одговарају скраћеницама у 
бази МЕДЛАЈН. Стил навођења референци је 
следећи: 

Рад у часопису: (сви аутори се наводе ако 
их је 6 или мање; ако их је више, наводе се 
само прва три уз "et al.") 12. Talley NJ, Zin-
smeister AR, Schleck CD, Melton Љ. Dyspepsia 
and dyspeptic subgroups: a population based 
study. Gastroenterology 1992; 102: 1259-68. 

Књига: 17. Sherlock S. Diseases of the liver 
and biliary system. 8th ed. Oxford: Blackwell Sc 
Publ, 1989. Поглавље у књизи: 24. Trier JJ. 
Celiac sprue. In: Sleisenger MH, Fordtran JS, 
eds. Gastrointestinal disease. 4th ed. Philadelp-
hia: WB Saunders Co, 1989: 1134-52.  

Аутори су одговорни за тачност референ-
ци. За друге врсте референци аутори треба да 
погледају како су навођене у недавним бро-
јевима "Рационалне терапије". Референце на 
класичним језицима који се користе у ме-
дицини (нпр. латински, грчки) треба оставити 
у оригиналу. За изворе са интернета на крају 
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референце треба додати у малој загради ULR 
адресу и датум када је посећена, нпр. (Посе-
ћено у септембру 2007 на www.medf.kg.ac.yu). 
Ако постоји дигитални код такве референце, 
уместо ULR треба навести DOI, нпр. (doi: 
10.1111/j.1442-2042.2007.01834.x). 

Табеле и слике треба да буду наведене у 
тексту по редоследу појављивања, и означене 
арапским бројевима. Број слика треба да 
буде што је могуће мањи, а да порука рада 
буде јасна. Слике не треба да понављају 
резултате наведене у тексту или табелама. 
Називи слика и објашњења симбола у њима 
се наводе у легендама, које се штампају на 
посебним страницама, после одговарајућих 
слика. Слова, бројеви и симболи на сликама 
треба да буду довољно велики да би били 
читки, и пропорционални међусобно. Слике 
треба да буду у једној од следећих величина: 
ширина 8 cm, 12 cm или 17 cm, а максимална 
дужина 20 cm. Ако је слика значајно увећана 
(код фотомикро-графија), то треба да буде 

показано калибрационом линијом на самој 
слици. На полеђини фотографија треба 
назначити број слике и презиме првог аутора. 
Фотографије пацијената, са којих се они могу 
идентификовати, морају да буду праћене пи-
саном сагласношћу пацијената да се њихове 
фотографије могу публиковати. За слике које 
су раније већ биле публиковане, неопходно је 
навести оригинални извор и прибавити писа-
ну дозволу оригиналног аутора (или власника 
права на публиковање) да се слика поново 
публикује у "Рационалној терапији".  

Писма уреднику се такође могу публи-
ковати у "Рационалној терапији". Она могу 
садржавати једну табелу или слику и до пет 
референци. Прихваћени радови који су при-
премљени за штампу ће бити пажљиво пре-
гледани и кориговани од стране техничког 
уредника. Само у случају потребе да се ураде 
велике измене, рукопис припремљен за 
штампу ће бити враћен ауторима на дефини-
тивно одобрење за публиковање. 

 
 

 




