
 
REDAKCIJA časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju 
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IImmee  ii  pprreezziimmee  rreecceennzzeennttaa:: ___________________________________________________________ 

NNaassttaavvnnoo--nnaauuččnnoo  //  nnaauuččnnoo  zzvvaannjjee  ii  oobbllaasstt::______________________________________________ 

MMaattiiččnnaa  uussttaannoovvaa  uu  kkoojjoojj  rraaddii::_______________________________________________________ 

 

 

R E C E N Z E N T S K I  F O R M U L A R 

 

I    Opšti podaci 

NNaasslloovv  rraaddaa::  

 

 

BBrroojj  kkaarrttiiccaa  tteekkssttaa::  

 

OObbiimm  ččllaannkkaa:: bbrroojj  ssttrraanniiccaa sslliikkee ddiijjaaggrraammii ttaabbeellee 

 

 

   

BBrroojj  bbiilljjeežžaakkaa    ((ffuussnnoottaa  

iillii  kkrraajjnnjjiihh  bbiilljjeežžaakkaa))::  

 

  

  

DDaa  llii  rraadd  ssaaddrržžii::  

SSaažžeettaakk  rraaddaa  nnaa  

BB//HH//SS//  jjeezziikkuu 
SSaažžeettaakk  rraaddaa  

nnaa  eegglleesskkoomm  

jjeezziikkuu 

KKlljjuuččnnee  rriijjeeččii  nnaa  

BB//HH//SS//  jjeezziikkuu  

 

KKlljjuuččnnee  rriijjeeččii  nnaa  

eenngglleesskkoomm  jjeezziikkuu  

 

    

 
 

IIII        KKaarraakktteerriissttiikkee  rruukkooppiissaa  

((uuppiissaattii  zznnaakk  XX  uu  ooddggoovvaarraajjuuććuu  kkoolloonnuu  ii  ddooddaattii  kkoommeennttaarree  uukkoolliikkoo  ssmmaattrraattee  ddaa  jjee  ppoottrreebbnnoo))  

KKrriitteerriijjuumm  zzaa  ooccjjeennjjiivvaannjjee  zzaaddoovvoolljjaavvaa  nnee  zzaaddoovvoolljjaavvaa  KKoommeennttaarr  

11..  RRaadd  ooddggoovvaarraa  tteemmaattiiccii  

ččaassooppiissaa  
      

22..  ZZnnaaččaajj  pprreeddssttaavvlljjeennoogg  

nnaauuččnnoogg  pprroobblleemmaa  uu  

ookkvviirruu  uužžee  nnaauuččnnee  

oobbllaassttii  

      

33..  OOddggoovvaarraajjuuććee  ooddaabbrraann  

tteeoorriijjsskkii  ookkvviirr  ii  jjaassaann  ii  

rreelleevvaannttaann  pprreegglleedd  

lliitteerraattuurree  

      

44..  OOddggoovvaarraajjuuććee  

iissttrraažžiivvaannjjee  ii  

mmeettooddoollooggiijjaa,,  iisspprraavvnnoo  

iizzvveeddeennii  zzaakklljjuuččccii  

      

55..  KKoommpplleettnnaa,,  kkoohheerreennttnnaa,,  

jjaassnnaa  ii  ddoobbrroo  

ssttrruukkttuurriissaannaa  

pprreezzeennttaacciijjaa  

      

66..  UUsskkllaađđeennoosstt  ffoorrmmee,,  

dduužžiinnee  ii  oopprreemmlljjeennoossttii  

rraaddaa  ssaa  ddaattiimm  UUppuuttaammaa  

zzaa  aauuttoorree  

      

  



  
 

 

 

III    Klasifikacija rukopisa 

 

Prijedlog kategorije rada daju autori rada prilikom prijave. Kategoriju rada određuju pojedini recenzenti 

tokom recenzentskog postupka. U slučaju neslaganja oko klasifikacije rada konačnu odluku donosi 

redakcija Priloga. 

I    Izvorni naučni rad 

11..  FFiilloollooggiijjaa::    

aa))  JJeezziikk  

bb))  KKnnjjiižžeevvnnoosstt  

22..  HHiissttoorriijjaa  ii  ddiipplloommaattiikkaa  

3. KKuullttuurrnnaa  hhiissttoorriijjaa 

  

 

 
II  Prilog   

 

 
III  Bibliografija   

 

 
IV   Prikaz   

 

 

IV    Konačna ocjena recenzenta 

 

RRuukkooppiiss  jjee  pprriihhvvaattlljjiivv  zzaa  oobbjjaavvlljjiivvaannjjee..  NNiijjee  nneeoopphhooddnnaa  ppoonnoovvnnaa  rreevviizziijjaa..   

RRuukkooppiiss  jjee  pprriihhvvaattlljjiivv  zzaa  oobbjjaavvlljjiivvaannjjee  uuzz  mmaannjjee  iizzmmjjeennee??  ((NNaavveessttii  iizzmmjjeennee))   

RRuukkooppiiss  jjee  pprriihhvvaattlljjiivv  zzaa  oobbjjaavvlljjiivvaannjjee  uuzz  zznnaaččaajjnniijjee  iizzmmjjeennee??  ((NNaavveessttii  iizzmmjjeennee))   

RRuukkooppiiss  nniijjee  pprriihhvvaattlljjiivv  zzaa  oobbjjaavvlljjiivvaannjjee  zzbboogg  nneeddoossttaattkkaa  kkvvaalliitteettee  //  rreelleevvaannttnnoossttii..   

RRuukkooppiiss  nniijjee  pprriihhvvaattlljjiivv  zzaa  oobbjjaavvlljjiivvaannjjee  iizz  nnaauuččnnoo−−  eettiiččkkiihh  rraazzllooggaa..   

UUkkoolliikkoo  ssmmaattrraattee  ddaa  jjee  rruukkooppiissuu  nneeoopphhooddnnaa  ddoorraaddaa,,  ddaa  llii  zzaahhttiijjeevvaattee  ddaa  VVaamm  ssee  rruukkooppiiss  ppoonnoovvoo  

ddoossttaavvii  nnaa  uuvviidd  nnaakkoonn  ddoorraaddee??  

 

  

  

  

  

  

  

  
DDaattuumm::____________________                                                                                         PPoottppiiss  rreecceennzzeennttaa  

   
 ___________________ 


