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Општа медицина - Уређивачка политика
Рецензентски поступак
Рецензенти
Општа медицина примењује поступак двостраног анонимног рецензирања
свих радова. Сваки рукопис рецензирају барем два рецензента. Рецензенти делују
независно једни од других, а њихов идентитет је међусобно непознат. Рецензенти
се бирају искључиво према томе да ли располажу одговарајућим знањима за оцену
рукописа. Не смеју бити из исте институције као аутори рукописа, нити њихови
коаутори у скоријој прошлости. Евентуални предлози поименичних рецензената од
стране аутора рукописа се не уважавају.
Циљ рецензије је да Уредништву помогне у доношењу одлуке о томе да ли
рад треба прихватити или одбити. Циљ је такође да се у процесу комуникације с
уредником, ауторима и другим рецензентима побољша квалитет рукописа.

Рецензентски процес
Рукописи се упућују на рецензију тек након иницијалне оцене да ли су, с обзиром
на форму и тематски делокруг, подобни за објављивање у часопису. Посебна пажња
се посвећује томе да иницијална оцена не траје дуже него што је неопходно.
У редовним околностима поступак рецензирања траје највише четири недеље, а
само изузетно до три месеца. Период од пријема рада до његовог објављивања траје
у просеку 90 дана.
Током поступка рецензије главни уредник може да захтева од аутора да доставе
додатне информације, укључујући и примарне податке, ако су оне неопходне за
доношење суда о рукопису. Уредник и рецензенти морају да чувају такве информације
као поверљиве и не смеју их употребити у друге сврхе.

Разрешавање несагласности
У случају да аутори имају озбиљне и основане замерке на рачун рецензије,
Уредништво проверава да ли је рецензија објективна и да ли задовољава академске
стандарде. Ако се појави сумња у објективност или квалитет рецензије, уредник
ангажује додатне рецензенте.
Додатни рецензенти се ангажују и у случају када су одлуке рецензената (одбити/
прихватити) међусобно опречне или на други начин непомирљиве.
Коначну одлуку о прихватању рукописа за објављивање доноси искључиво
главни уредник.
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Одговорности
Одговорности аутора
Аутори гарантују да рукопис представља њихов оригиналан допринос, да није
објављен раније и да се не разматра за објављивање на другом месту. Истовремено
предавање истог рукописа у више часописа представља кршење етичких стандарда,
што га искључује из даљег разматрања за објављивање у часопису. Рад који је већ
објављен на неком другом месту, не може бити прештампан у часопису Општа
медицина.
Аутори сносе сву одговорност за целокупан садржај рукописа. Рукопис не сме
да садржи неосноване или незаконите тврдње, нити да крши права других лица.
Аутори су дужни да обезбеде да њихов ауторски тим, наведен у рукопису,
обухвати сва и само она лица која су значајно допринела садржају рукописа. Ако су у
битним аспектима истраживачког пројекта и припреме рукописа учествовала и друга
лица, њихов допринос треба навести у фусноти или посебној напомени (Захвалница,
Acknowledgements).
Обавеза је аутора да у напомени наведу назив и шифру научно-истраживачког
пројекта у оквиру кога је рад настао, као и пун назив институције која финансира
пројекат. У случају да је рад под истим или сличним насловом био изложен на неком
скупу у виду усменог саопштења, детаљи о томе треба да буду наведени на истом
месту.
Аутори су дужни да потпуно и правилно цитирају изворе који су значајно
утицали на садржај истраживања и рукописа. Делови рукописа, укључујући текст,
једначине, слике или табеле, који су дословно преузети из других радова, морају бити
јасно означени посебном напоменом, нпр. знацима навода с прецизном ознаком места
преузимања (броја странице) или, ако су обимнији, навести у засебном параграфу.
Пуне референце свих навода у тексту (цитата) морају бити наведене у засебном
одељку (Литература или Референце) и то на једнообразан начин, у складу са цитатним
стилом који часопис користи. У одељку Литература наводе се само цитирани, а не и
остали извори коришћени приликом припреме рукописа.
У случају да аутори открију грешку у свом раду након његовог објављивања,
дужни су да моментално о томе обавесте главног уредника (или издавача) и да
сарађују на томе да се рад повуче или исправи.
Обавеза је аутора да у рукопису наведу да ли су у финансијском или било ком
другом битном сукобу интереса, који би могао да утиче на њихове резултате или
интерпретацију резултата.
Предавањем рукописа аутори се обавезују на поштовање уређивачке политике
часописа Општа медицина.

Одговорности Уредништва
Главни уредник часописа доноси коначну одлуку о томе који ће се рукописи
објавити. Одлуке се доносе искључиво на основу вредности рукописа и морају бити
ослобођене расних, полних/родних, верских, етничких или политичких предрасуда.
Приликом доношења одлуке о објављивању, главни уредник се руководи уређивачком
политиком, водећи рачуна о законским прописима који се односе на клевету, кршења
ауторских права и плагирање.
Чланови уредништва, укључујући главног уредника, не смеју бити у сукобу
интереса у вези са рукописима које разматрају. Чланови за које се претпостави да би
неко могао сматрати да су у сукобу интереса, не учествују у поступку одлучивања о
одређеном рукопису.
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Рукописи се чувају као поверљив материјал. Информације и идеје садржане у
рукописима не смеју се користити у личне сврхе без изричите писане дозволе аутора.
Главни уредник и чланови Уредништва су дужни да предузму све разумне мере
да аутори/рецензенти остану анонимни током и након критичке оцене рада у складу
с процедуром у употреби.

Одговорности рецензената
Рецензенти су дужни да квалификовано и у задатим роковима доставе уреднику
оцену научне, односно стручне вредности рукописа. Рецензент води посебну бригу
о стварном доприносу и оригиналности рукописа. Рецензија мора бити сасвим
објективна. Суд рецензената мора бити јасан и поткрепљен аргументима.
Рецензенти оцењују рукописе у односу на усклађеност садржаја с профилом
часописа, значај и корисност садржаја, адекватност примењених метода, научну
вредност садржаних информација, стил излагања и опремљеност текста. Рецензија
има стандардни формат који обухвата оцене појединих димензија рада, општу оцену
и закључну препоруку.
Рецензент не сме бити у сукобу интереса са ауторима или финансијером истраживања. Уколико такав сукоб постоји, рецензент је дужан да о томе правовремено
обавести уредника. Рецензент не прихвата на рецензију радове изван области за коју
се сматра потпуно компетентним.
Рецензенти треба да упозоре главног уредника ако имају основану сумњу или
сазнање о могућим повредама етичких стандарда од стране аутора рукописа. Такође,
треба да препознају одговарајуће изворе који у раду нису узети у обзир. Могу да
препоруче цитирање одређених референци, али не и да захтевају цитирање радова
објављених у часопису Општа медицина или својих радова ако за то не постоји
оправдање.
Од рецензената се очекује да својим сугестијама унапреде квалитет рукописа.
Ако оцене да рад заслужује објављивање уз корекције, дужни су да прецизирају начин
на који то може да се оствари.
Рукописи који су послати рецензенту морају се сматрати поверљивим документима. Рецензенти не смеју да користе материјал из рукописа за своја истраживања без
изричите писане дозволе аутора.

Етичност публиковања
Разрешавање неетичких поступака
Сваки појединац или институција могу да у било ком тренутку уреднику и/или
Уредништву пријаве сазнања о кршењу етичких стандарда и другим неправилностима
и да о томе доставе веродостојне информације/доказе ради покретања истраге.
Поступак провере изнетих доказа одвија се на следећи начин:
• главни уредник доноси одлуку о покретању истраге;
• током тог поступка сви докази се сматрају поверљивим материјалом и
предочавају само оним лицима која су директно обухваћена случајем;
• лицима за које се претпоставља да су прекршили етичке стандарде, пружа се
прилика да одговоре на изнете оптужбе;
• ако се утврди да је заиста дошло до неправилности, оцењује се да ли је реч о
мањем прекршају или грубом кршењу етичких стандарда.
Мањи прекршаји, без последица по интегритет рада и часописа, на пример,
када је реч о неразумевању или погрешној примени публицистичких стандарда,
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разрешавају се у директној комуникацији с ауторима и рецензентима, без укључивања
трећих лица, на неки од начина:
• ауторима и/или рецензентима се упућује писмо упозорења;
• објављује се исправка рада, на пример, у случају када се са списка референци
изоставе извори који су у самом тексту цитирани на прописан начин;
• објављује се исправка (Erratum), на пример, ако се испостави да је грешка
настала омашком Уредништва.
У случају грубог кршења етичких стандарда, главни уредник / Уредништво
може да предузме различите мере:
• објављује саопштење или уводник у коме се случај описује;
• службено обавештава афилијативну организацију аутора/рецензента;
• повлачи објављени рад на начин описан под Политика повлачења;
• изриче забрану објављивања у часопису на одређени временски период;
• предочава случај надлежним организацијама и регулаторним телима ради
предузимања мера из њихове надлежности.
Ове мере се могу примењивати појединачно или истовремено. У процесу
разрешавања случаја, по потреби се консултују надлежне експертске организације,
тела или појединци.
Приликом разрешавања етички спорних поступака, Уредништво се руководи
смерницама Комитета за етику публиковања (СОРЕ).

Спречавање плагијаризма
Општа медицина не објављује плагиране радове. Уредништво полази од става да
је плагирање, односно преузимање туђих идеја, речи или других облика креативног
доприноса и њихово представљање као своје, грубо кршење научне и издавачке етике.
Плагирање може да укључује и кршење ауторских права, што је законом кажњиво.

Плагијаризам обухвата:
дословно (реч по реч) или готово дословно преузимање, или смишљено, ради
прикривања извора, парафразирање делова текстова других аутора без јасног
назначавања извора, на начин описан под Одговорности аутора;
• копирање једначина, података или табела из других докумената без правилног
назначавања извора и/или без дозволе изворног аутора или носиоца ауторског
права.
Рукопис у коме се утврде јасне индиције плагијаризма биће аутоматски одбијен.
У случају да се плагијаризам открије у већ објављеном раду, рад ће бити опозван
(повучен) у складу са процедуром описаном под Политика повлачења.
•

Политика повлачења
У случају кршења права издавача, носилаца ауторских права или самих
аутора, објављивање истог рукописа у више часописа, лажног ауторства, плагијата,
манипулације подацима ради преваре или било које друге злоупотребе, објављени
рад се мора опозвати.
Рад се може опозвати и да би се исправиле озбиљне и бројне омашке које није
могуће обухватити објављивањем исправке. Опозив објављује главни уредник /
Уредништво, аутор(и) или обе стране споразумно.
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Опозив има облик засебног рада који се приказује у садржају свеске и уреднички
класификује као Опозив или Ретракција. У SCIndex-у као матичној бази пуног текста
успоставља се двосмерна веза (HTML link) између оригиналног рада и ретракције.
Оригинални рад се и даље чува у неизмењеном облику, с тим да се воденим жигом на
PDF документу на свакој страници означава да је чланак повучен.
Опозиви се публикују према захтевима COPE-a разрађеним од стране
CEON-a као издавача базе у којој се часопис примарно индексира.

Отворени приступ
Политика отвореног приступа
Општа медицина се издаје у режиму тзв. отвореног приступа. Сав његов садржај
доступан је корисницима бесплатно. Корисници могу да читају, преузимају, копирају,
дистрибуирају, штампају, претражују пуни текст чланака, као и да успостављају
HTML линкове ка њима, без обавезе да за то траже сагласност аутора или издавача.
Право да садржај користе без писане сагласности не ослобађа кориснике обавезе
да цитирају садржај часописа на начин описан под Лиценцирање.

Архивирање дигиталне верзије
У складу са законом, све објављене свеске часописа архивирају се у дигитални
депозит Народне библиотеке Србије и истовремено полажу у Репозиторијум
SCIindex-a српског цитатног индекса као примарну базу пуног текста.

Наплата трошкова ауторима
Часопис Општа медицина не наплаћује ASC (Article Submision Charge) за ауторе
из Србије, а за ауторе изван Србије наплаћује 100Є. Аутори из иностранства сносе
трошкове приликом слања рада без обзира на исход рецензије. Аутори плаћају овај
износ чак и када поново шаљу рукопис који је у часопису Општа медицина већ једном
одбијен. Напомињемо да плаћање овог износа не гарантује прихватање рукописа и не
утиче на исход рецензије.
Ако Уредништво процени да је рад од већег значаја за општу медицинупородичну медицину, аутор из иностранства може да се ослободи плаћања ASC
(Article Submision Charge). Молбе за ослобађање од ASC се шаљу на адресу ompm@
bvcom.net
Часопис не наплаћује APC (Article Processing Charge).

Ауторска права и лиценцирање
Ауторска права
Аутори задржавају ауторска права над објављеним чланцима, а издавачу дају
неексклузивно право да чланак објави, да у случају даљег коришћења чланка буде
наведен као његов први издавач, као и да дистрибуира чланак у свим облицима и
медијима.
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Лиценцирање
Објављени чланци дистрибуирају се у складу са лиценцом Creative Commons
Ауторство – Делити под истим условима 4.0 International (CC BY-SA). Допуштено
је да се дело копира и дистрибуира у свим медијима и форматима, да се прерађује,
мења и надограђује у било које сврхе, укључујући и комерцијалне, под условом да се
на правилан начин цитирају његови првобитни аутори, постави линк ка оригиналној
лиценци, назначи да ли је дело измењено и да се ново дело објави под истом лиценцом
као и оригинално.
Корисници су при том дужни да наведу пун библиографски опис чланка
објављеног у овом часопису (аутори, наслов рада, наслов часописа, волумен, свеска,
пагинација), као и његову DOI ознаку. У случају објављивања у електронској форми
такође су дужни да поставе HTML link како са оригиналним чланком објављеним у
часопису Општа медицина, тако и са коришћеном лиценцом.
Аутори могу да ступају у засебне, уговорне аранжмане за неексклузивну
дистрибуцију рада објављеног у часопису (нпр. постављање у институционални
репозиторијум или објављивање у књизи), уз навођење да је рад првобитно објављен
у овом часопису.

Политика самоархивирања
Ауторима је дозвољено да објављену верзију (PDF) рада депонују у
институционални или тематски репозиторијум или да је објаве на личним WEB
страницама (укључујући и профиле на друштвеним мрежама, као што су ResearchGate,
Academia.edu, итд.), на сајту институције у којој су запослени, у било које време након
објављивања у часопису.
Аутори су обавезни да при том наведу пун библиографски опис чланка
објављеног у овом часопису (аутори, наслов рада, наслов часописа, волумен, свеска,
пагинација) и поставе линк како на DOI ознаку тог чланка, тако и на коришћену
лиценцу.

Одрицање од одговорности
Ставови изнети у објављеним радовима не изражавају ставове уредника и
чланова Редакције часописа. Аутори преузимају правну и моралну одговорност за
идеје изнете у својим радовима. Издавач неће сносити никакву одговорност у случају
испостављања било каквих захтева за накнаду штете.
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General Practice - Aims and scope
General Medicine is a medical journal of General Medicine Section of Serbian Medical
Society. Journal will consider any original article that advances science and practice in the
field of general/family medicine
Journal publishes original, previously unpublished articles:
• Original research article or Case report (an article is considered original research if it is
the report of the study written by the researchers who actually did the study).
• Review paper that contains an original, detailed and critical review of the research
problem, or of an area in which the author has already made a contribution, presented
in the form of self quotations.
• Short or preliminary announcement which includes an original scientific paper of full
format but in smaller volume.
• Scientific criticism, or controversies on a particular topic based on scientific arguments,
current topics: contemporary issues of theoretical and practical importance for the
profession.
• Monographic, historical, lexicographic, bibliographic studies or data survey, presented
as summarized data that were previously unavailable to the public.
If the paper is part of a master’s thesis or doctoral dissertation, or part of the research
project, that fact should be specifically indicated in the note at the end of the text. Also, if
the work has previously been presented at a scientific meeting, indicate the official name of
the event, place and time.

Classification

A. Bibliometric
medicine - health sciences
B. Frascati, modified
medical and health sciences - health sciences

Keywords:

General Medicine;
Health Promotion;
Disease Prevention;
Treatment Management;
Organization and administration;
Education and Research
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Opšta medicina - Publication policy
Reviewing procedure
Peer reviewers
Opšta medicina uses double-blind review system for all papers. Each manuscript
is reviewed by at least two reviewers. The reviewers act independently and they are not
aware of each other’s identities. The reviewers are selected solely according to whether they
have the relevant expertise for evaluating a manuscript. They must not be from the same
institution as the author(s) of the manuscript, nor be their co-authors in the recent past. No
suggestions of individual reviewers by the author(s) of the manuscript will be accepted.
The purpose of peer review is to assists the Editorial Board in making decision of
whether to accept or reject a paper. The purpose is also to assist the author in improving
papers.

Peer review process
Manuscripts are sent for review only if they pass the initial evaluation regarding their
form and thematic scope. A special care is taken that the initial evaluation does not last more
than necessary.
Under normal circumstances, the review process takes up to four weeks, and only
exceptionally up to three months. The total period from the submission of a manuscript until
its publication takes an average of 90 days.
During the review process the Editor-in-Chief may require authors to provide
additional information (including raw data) if they are necessary for the evaluation of the
manuscript. These materials shall be kept confidential and must not be used for any other
purposes.

Resolving inconsistences
In the case that the authors have serious and reasonable objections to the reviews, the
Editorial Board makes an assessment of whether a review is objective and whether it meets
academic standards. If there is a doubt about the objectivity or quality of review, the Editorin-Chief will assign additional reviewer(s).
Additional reviewers may also be assigned when reviewers’ decisions (accept or
reject) are contrary to each other or otherwise substantially incompatible.
The final decision on the acceptance of the manuscript for publication rests solely
with the Editor-in-Chief.

Responsibilities
Authors’ responsibilities
Authors warrant that their manuscripts are their original works, that they have not
been published before, and are not under consideration for publication elsewhere. Parallel
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submission of the same paper to another journal constitutes a misconduct and eliminates the
manuscript from further consideration. The work that has already been published elsewhere
cannot be reprinted in the Opšta medicina.
Authors are exclusively responsible for the contents of their submissions. Authors
affirm that the article contains no unfounded or unlawful statements and does not violate
the rights of third parties.
Authors must make sure that their author team listed in the manuscript includes all
and only those authors who have significantly contributed to the submitted manuscript. If
persons other than authors were involved in important aspects of the research project and
the preparation of the manuscript, their contribution should be acknowledged in a footnote
or the Acknowledgments section.
It is the responsibility of the authors to specify the title and code label of the research
project within which the work was created, as well as the full title of the funding institution.
In case a submitted manuscript has been presented at a conference in the form of an oral
presentation (under the same or similar title), detailed information about the conference
shall be provided in the same place.
Authors are required to properly cite sources that have significantly influenced their
research and their manuscript. Parts of the manuscript, including text, equations, pictures
and tables that are taken verbatim from other works must be clearly marked, e.g. by
quotation marks accompanied by their location in the original document (page number), or,
if more extensive, given in a separate paragraph.
Full references of each quotation (in-text citation) must be listed in the separate
section (Literature or References) in a uniform manner, according to the citation style used
by the journal. References section should list only quoted/cited, and not all sources used for
the preparation of a manuscript.
When authors discover a significant error or inaccuracy in their own published work,
it is their obligation to promptly notify the Editor-in-Chief (or publisher) and cooperate with
him/her to retract or correct the paper.
Authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict
of interest that might have influenced the presented results or their interpretation.
By submitting a manuscript the authors agree to abide by the Editorial Policies of
Opšta medicina.

Editorial responsibilities
The Editor-in-Chief is responsible for deciding which articles submitted to the journal
will be published. The decisions are made based exclusively on the manuscript’s merit.
They must be free from any racial, gender, sexual, religious, ethnic, or political bias.
When making decisions the Editor-in-Chief is also guided by the editorial policy and legal
provisions relating to defamation, copyright infringement and plagiarism.
Members of the Editorial Board including the Editor-in-Chief must hold no conflict
of interest with regard to the articles they consider for publication. Members who feel they
might be perceived as being involved in such a conflict do not participate in the decision
process for a particular manuscript.
The information and ideas presented in submitted manuscripts shall be kept
confidential. Information and ideas contained in unpublished materials must not be used for
personal gain without the written consent of the authors.
The Editor-in-Chief and the editorial staff shall take all reasonable measures to ensure
that the authors/reviewers remain anonymous during and after the evaluation process in
accordance with the type of reviewing in use.
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Reviewers’ responsibilities
Reviewers are required to provide the qualified and timely assessment of the scholarly
merits of the manuscript. The reviewer takes special care of the real contribution and
originality of the manuscript. The review must be fully objective. The judgment of the
reviewers must be clear and substantiated by arguments.
The reviewers assess manuscript for the compliance with the profile of the journal,
the relevance of the investigated topic and applied methods, the scientific relevance of
information presented in the manuscript, the presentation style and scholarly apparatus. The
review has a standard format.
The reviewer must not be in a conflict of interest with the authors or funders of
research. If such a conflict exists, the reviewer is obliged to promptly notify the Editor-inChief. The reviewer shall not accept for reviewing papers beyond the field of his/her full
competence.
Reviewers should alert the Editor-in-Chief to any well-founded suspicions or the
knowledge of possible violations of ethical standards by the authors. Reviewers should
recognize relevant published works that have not been considered in the manuscript.
They may recommend specific references for citation, but shall not require to cite papers
published in Opšta medicina, or their own papers, unless it is justified.
The reviewers are expected to improve the quality of the manuscript through their
suggestions. If they recommend correction of the manuscript prior to publication, they are
obliged to specify the manner in which this can be achieved.
Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents.
Reviewers must not use unpublished materials disclosed in submitted manuscripts without
the express written consent of the authors.

Ethical publishing
Dealing with unethical behaviour
Anyone may inform the Editor-in-Chief / Editorial Board at any time of suspected
unethical behaviour or any type of misconduct by giving the necessary credible information/
evidence to start an investigation.
• Editor-in-Chief makes the decision regarding the initiation of an investigation.
• During an investigation, any evidence should be treated as confidential and
only made available to those strictly involved in the process.
• The accused will always be given the chance to respond to any charges made
against them.
• If it is judged at the end of the investigation that misconduct has occurred,
then it will be classified as either minor or serious.
Minor misconduct (with no influence on the integrity of the paper and the journal, for
example, when it comes to misunderstanding or wrong application of publishing standards)
will be dealt directly with authors and reviewers without involving any other parties.
Outcomes include:
• Sending a warning letter to authors and/or reviewers.
• Publishing correction of a paper, e.g. when sources properly quoted in the text
are omitted from the reference list.
• Publishing an erratum, e.g. if the error was made by editorial staff.
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In the case of major misconduct the Editor-in-Chief / Editorial Board may adopt
different measures:
• Publication of a formal announcement or editorial describing the misconduct.
• Informing officially the author’s/reviewer’s affiliating institution.
• The formal, announced retraction of publications from the journal in
accordance with the Retraction Policy .
• A ban on submissions from an individual for a defined period.
• Referring a case to a professional organization or legal authority for further
investigation and action.
The above actions may be taken separately or jointly. If necessary, in the process of
resolving the case relevant expert organizations, bodies, or individuals may be consulted.
When dealing with unethical behaviour, the Editorial Board will rely on the guidelines
and recommendations provided by the Committee on Publication Ethics (COPE).

Plagiarism prevention
Opšta medicina does not publish plagiarised papers. The Editorial Board has adopted
the stance that plagiarism, where someone assumes another’s ideas, words, or other creative
expression as one’s own, is a clear violation of scientific ethics. Plagiarism may also involve
a violation of copyright law, punishable by legal action.

Plagiarism includes the following:
Verbatim (word for word), or almost verbatim copying, or purposely paraphrasing
portions of another author’s work without clearly indicating the source or marking
the copied fragment (for example, using quotation marks) in a way described under
Authors’ responsibilities ;
• Copying equations, figures or tables from someone else’s paper without properly citing
the source and/or without permission from the original author or the copyright holder.
Any manuscript which shows obvious signs of plagiarism will be automatically
rejected. In case plagiarism is discovered in a paper that has already been published by the
journal, it will be retracted in accordance with the procedure described under Retraction
policy .
•

Retraction policy
Legal limitations of the publisher, copyright holder or author(s), infringements of
professional ethical codes, such as multiple submissions, bogus claims of authorship,
plagiarism, fraudulent use of data or any major misconduct require retraction of an article.
Occasionally a retraction can be used to correct numerous serious errors, which cannot
be covered by publishing corrections. A retraction may be published by the Editor-in-Chief
/ Editorial Board, the author(s), or both parties consensually.
The retraction takes the form of a separate item listed in the contents and labeled
as “Retraction”. In SCIndex, as the journals’ primary full-text database, a two-way
communication (HTML link) between the original work and the retraction is established.
The original article is retained unchanged, except for a watermark on the PDF indicating on
each page that it is “retracted”.
Retractions are published according to the requirements of COPE operationalized by
CEON/CEES as the journal indexer and aggregator.
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Open access
Open access policy
Journal Opšta medicina is published under an Open Access licence. All its content
is available free of charge. Users can read, download, copy, distribute, print, search the
full text of articles, as well as to establish HTML links to them, without having to seek the
consent of the author or publisher.
The right to use content without consent does not release the users from the obligation
to give the credit to the journal and its content in a manner described under Licensing .

Archiving digital version
In accordance with law, digital copies of all published volumes are archived in the
legal deposit library of the National Library of Serbia and concurrently in the Repository of
SCIndeks - The Serbian Citation Index as the primary full text database.

Article processing charge
“General medicine” journal does not charge Article Submission Charge for authors
from Serbia. For authors outside of Serbia Article Submission Charge is 100 €. Authors
from abroad bear expenses of sending the paper regardless of the outcome of the review.
Authors pay this amount even for re-submitted articles that were previously rejected. Please
note that the payment of this amount does not guarantee the acceptance of the manuscript
and does not affect the outcome of the reviews.
If the editorial board decide that the article is of major importance for general/family
medicine, the author from abroad may be exempted from the payment of Article Submission
Charge. Applications for exemption from Article Submission Charge should be sent to the
address ompm@bvcom.net
The journal does not charge Article Processing Charge.

Copyright & Licensing
Copyright
Authors retain copyright of the published papers and grant to the publisher the nonexclusive right to publish the article, to be cited as its original publisher in case of reuse, and
to distribute it in all forms and media.

Licensing
The published articles will be distributed under the Creative Commons Attribution
ShareAlike 4.0 International license (CC BY-SA) . It is allowed to copy and redistribute the
material in any medium or format, and remix, transform, and build upon it for any purpose,
even commercially, as long as appropriate credit is given to the original author(s), a link to
the license is provided, it is indicated if changes were made and the new work is distributed
under the same license as the original.
Users are required to provide full bibliographic description of the original publication
(authors, article title, journal title, volume, issue, pages), as well as its DOI code. In electronic
publishing, users are also required to link the content with both the original article published
in Opšta medicina and the licence used.

XIII

Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the
non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to
an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial
publication in this journal.

Self-archiving policy
Authors are permitted to publisher’s version (PDF) of their work in an institutional
repository, subject-based repository, author’s personal website (including social networking
sites, such as ResearchGate, Academia.edu, etc.), and/or departmental website at any time
after publication.
Full bibliographic information (authors, article title, journal title, volume, issue, pages)
about the original publication must be provided and links must be made to the article’s DOI
and the license.

Disclaimer
The views expressed in the published works do not express the views of the Editors and
the Editorial Staff. The authors take legal and moral responsibility for the ideas expressed
in the articles. Publisher shall have no liability in the event of issuance of any claims for
damages. The Publisher will not be held legally responsible should there be any claims for
compensation.
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Општа медицина - Уређивачки одбор
Opšta medicina - Editorial board
Главни и одговорни уредник
Сузана Станковић, Дом здравља Пирот, Србија
Editor-in-Chief
Suzana Stanković, Health Center Pirot, Serbia
Примаријус, Доктор медицинских наука, Академска специјализација породичне
медицине, Специјалиста опште медицине. Предавач по позиву на Медицинском
факултету у Фочи, аутор и коаутор 89 стручних и научних радова, неколико књига,
уџбеника и практикума за рад у породичној медицини, члан уређивачког одбора
часописа „ Српски Архив“, „Билтена“ Асоцијације GP-FM SEE, “Medicus” ЗЦ Пирот,
Рецензент радова
за часопис
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the “Serbian Archives”,
FM SEE, “Medicus” ЗЦ forПирот,
Рецензент
радова
за ofчасопис
“Српски
journal, кандидата
of the “Bulletin”
the GP/FMSEE
Association,
of the “Medicus”
стручних и научних радова
заofдобијање
назива
Примаријус.
Чланmagazine of the
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and scientific papers of the candidates for the title of Primarius. A member of the scientific
committee and the central committee of the GP/FMSEE Association.
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Health Center ‘’Voždovac’’, Belgrade, Serbia - retired
Завод за хитну медицинску помоћ,
Београд,
Србија
Милоранка Петров-Киурски, Дом здравља Зрењанин, Србија, у пензији
Miloranka Petrov-Kiurski, Health Center Zrenjanin, Serbia - retired
• Весна Јањушевић, Дом здравља ‘’Стари град’’, Београд, Србија
Vesna Janjušević, Health Center ‘’Stari grad’’, Belgrade, Serbia
•
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Вукадиновић, Дом здравља Крушевац, Србија
Belgrade,
Nada Vukadinović, Health Center Kruševac, Serbia
• Весна Стевић Гајић, Дом здравља Крушевац, Србија
Vesna Stević Gajić, Health Center Kruševac, Serbia
•
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Slavoljub Živanović
Department of Emergency,
Чланови
Members





Мирјана Мојковић, Дом здравља ''Вождовац'', Београд, Србија – у пензији
Mirjana Mojković, Health Center ''Voždovac'', Belgrade, Serbia
Милоранка Петров-Киурски, Дом здравља Зрењанин, Србија,
у пензији
Miloranka Petrov-Kiurski, Health Center Zrenjanin, Serbia - retired
Весна Јањушевић, Дом здравља ''Стари град'', Београд, Србија
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Зорка Димитријевић, Дом здравља ‘’Звездара’’, Београд, Србија
Zorka Dimitrijević, Health Center ‘’Zvezdara’’, Belgrade, Serbia
Снежана Јанковић, Дом здравља ‘’Обреновац’’, Београд, Србија
Snežana Janković, Health Center ‘’Obrenovac’’, Belgrade, Serbia
Мирјана Лапчевић, Дом здравља ‘’Вождовац’’, Београд, Србија
Mirjana Lapčević, Health Center ‘’Voždovac’’, Belgrade, Serbia
Златка Марков, Дом здравља Нови Сад, Србија
Zlatka Markov, Health Center Novi Sad, Serbia
Дејан Нешић, КЦ Србије, Институт за физиологију, Београд, Србија
Dejan Nešić, CC of Serbia, Institute of Physiology, Belgrade, Serbia
Надежда Радисављевић, Дом здравља ‘’Стари град’’, Београд, Србија
Nadežda Radisavljević, Health Center ‘’Stari grad’’, Belgrade, Serbia
Невенка Димитријевић, Дом здравља ‘’Вождовац’’, Београд, Србија
Nevenka Dimitrijević, Health Center ‘’Voždovac’’, Belgrade, Serbia
Петар Станојевић, Дом здравља “Др Симо Милошевић” - Чукарица, Београд,
Србија
Petar Stanojević, Health Center ‘’Dr Simo Milošević’’ - Čukarica, Belgrade, Serbia
Илхами Унлуоглу, Османгази Универзитет, Катедра породичне медицине,
Ескишер, Турска
Ilhami Unluoglu, Osmangazi University, Family medicine department, Eskisehir,
Turkey
Валентина Маџова, Универзитет “Христо Смирненскy”, Факултет за јавно
здравље, Катедра породичне медицине, Варна, Бугарска
Valentina Madžova, Medical University “Hristo Smirnensky”, Faculty of Public
Health, Department of Family Medicine, Varna, Bulgaria
Кармен Буснеог, Букурешт, Румунија
Karmen Busneog, Bucharest, Romania
Маја Рачић, Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча,
Катедра породичне медицине, Фоча, Република Српска, Босна и Херцеговина
Maja Račić, University of East Sarajevo, Faculty of Medicine Foča, Department
Family Medicine, Foča, Republic Srpska, Bosnia and Herzegovina
Азијада Беганлић, Универзитет у Тузли, Катедра за породичну медицину,
Тузла, Босна и Херцеговина
Azijada Beganlić, University of Tuzla, Family Medicine Department, Tuzla,
Bosnia and Herzegovina
Бисерка Бергман Марковић, Медицински факултет, Универзитет у Загребу,
Катедра за породичну медицину, Загреб, Хрватска
Biserka Bergman Marković, University of Zagreb, Faculty of Medicine, Family
Medicine Department, Zagreb, Croatia
Љубомир Киров, Медицински факултет, Универзитет у Софији, Софија,
Бугарска
Ljubomir Kirov, University of Sofia, Faculty of medicine, Sofia, Bulgaria
Оливера Батић-Мујановић, Универзитет у Тузли, Медицински факултет,
Катедра за породичну медицину, Тузла, Босна и Херцеговина
Olivera Batić-Mujanović, University of Tuzla, Faculty of medicine, Department of
Family Medicine, Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Катарина Ставрић, Центар за породичну медицину, Скопље, Македонија
Katarina Stavrić, Center for Family Medicine in Skopje, Macedonia
Љубин Шукријев, Центар за породичну медицину, Скопље, Македонија
Ljubin Šukrijev, Center for Family Medicine in Skopje, Macedonia
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Снежана Стојановић Ристић, Завод за здравствену заштиту студената,
Београд, Србија
Snežana Stojanović Ristić, Institute of student health protection, Belgrade, Serbia
Драгана Трифуновић Балановић, Дом здравља ‘’Звездара’’, Београд, Србија
Dragana Trifunović Balanović, Health Center ‘’Zvezdara’’, Belgrade, Serbia
Горан Читлучанин, Дом здравља ‘’Вождовац’’, Београд, Србија
Goran Čitlučanin, Health Center ‘’Voždovac’’, Belgrade, Serbia
Вера Пертот, Дом здравља Студеница, Краљево, Србија - у пензији
Vera Pertot, Health Center ‘’Kraljevo’’, Studenica, Serbia - retired
Живка-Жижа Станојевић, лектор за српски језик, Београд, Србија
Živka-Žiža Stanojević, Sebian language editor, Belgrade, Serbia
Дејан Димитријевић, лектор за енглески језик, Београд, Србија
Dejan Dimitrijević, English language editor, Belgrade, Serbia
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Мирјана Мојковић, Дом здравља ‘’Вождовац’’, Београд, Србија – у пензији
Mirjana Mojković, Health Center ‘’Voždovac’’, Belgrade, Serbia - retired
Весна Стевић Гајић, Дом здравља Крушевац, Србија
Vesna Stević Gajić, Health Center Kruševac, Serbia
Зорка Димитријевић, Дом здравља ‘’Звездара’’, Београд, Србија
Zorka Dimitrijević, Health Center ‘’Zvezdara’’, Belgrade, Serbia
Маја Рачић, Универзитет у Источном Сарајеву, Медицински факултет Фоча,
Катедра породичне медицине, Фоча, Република Српска, Босна и Херцеговина
Maja Račić, University of East Sarajevo, Faculty of Medicine Foča, Department
Family Medicine, Foča, Republic Srpska, Bosnia and Herzegovina
Азијада Беганлић, Универзитет у Тузли, Катедра за породичну медицину,
Тузла, Босна и Херцеговина
Azijada Beganlić, University of Tuzla, Family Medicine Department, Tuzla,
Bosnia and Herzegovina
Весна Марић, Дом здравља ‘’Вождовац’’, Београд, Србија
Vesna Marić, Health Center ‘’Voždovac’’, Belgrade, Serbia
Милош Протић, Дом здравља Зајечар, Београд, Србија
Miloš Protić, Health Center Zaječar, Belgrade, Serbia
Драгица Акулов, Дом здравља Нови Београд, Београд, Србија - у пензији
Dragica Akulov, Health Center ‘’Novi Beograd’’, Belgrade, Serbia - retired
Драгица Коси, Дом здравља Земун, Београд, Србија
Dragica Kosi, Health Center ‘’Zemun’’, Belgrade, Serbia
Загорка Максимовић, Завод за хитну медицинску помоћ, Београд, Србија
Zagorka Maksimović, Department of Emergency, Belgrade, Serbia
Татјана Прашевић Којић, Дом здравља ‘’Врачар’’, Београд, Србија
Tatjana Prašević Kojić, Health Center ‘’Vračar’’, Belgrade, Serbia
Даринка Пуношевац, Дом здравља Крушевац, Србија
Darinka Punoševac, Health Center Kruševac, Belgrade, Serbia
Милена Миљковић, Национални центар за фармаковигилансу, Београд,
Србија
Milena Miljković, National Center for Pharmacovigilance, Belgrade, Serbia
Ивана Јовић, Национални центар за фармаковигилансу, Београд, Србија
Ivana Jović, National Center for Pharmacovigilance, Belgrade, Serbia
Жаклина Живковић, Дом здравља Чачак, Србија
Žaklina Živković, Health Center Čačak, Serbia
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Деса Вулетић, Завод за јавно здравље радника железнице Србије, Београд,
Србија
Desa Vuletić, National Institute for Public Health Workers of Serbian Railways,
Belgrade, Serbia
Весна Мандрапа, Дом здравља ‘’Стари град’’, Београд, Србија
Vesna Mandrapa, Health Center ‘’Stari grad’’, Belgrade, Serbia
Мира Киш Вељковић, Дом здравља Нови Београд, Београд, Србија
Mira Kiš Veljković, Health Center ‘’Novi Beograd’’, Belgrade, Serbia
Снежана Стојановић Ристић, Завод за здравствену заштиту студената,
Београд, Србија
Snežana Stojanović Ristić, Institute of student health protection, Belgrade, Serbia
Милица Катунац, Дом здравља ‘’Чукарица’’, Београд, Србија
Milica Katunac, Health Center ‘’Čukarica’’, Belgrade, Serbia
Славољуб Живановић, Завод за хитну медицинску помоћ, Београд, Србија
Slavoljub Živanović, Department of Emergency, Belgrade, Serbia
Невенка Димитријевић, Дом здравља ‘’Вождовац’’, Београд, Србија
Nevenka Dimitrijević, Health Center ‘’Voždovac’’, Belgrade, Serbia
Горан Читлучанин, Дом здравља ‘’Вождовац’’, Београд, Србија
Goran Ćitlučanin, Health Center ‘’Voždovac’’, Belgrade, Serbia
Драгана Трифуновић Балановић, Дом здравља ‘’Звездара’’, Београд, Србија
Dragana Trifunović Balanović, Health Center ‘’Zvezdara’’, Belgrade, Serbia
Надежда Кондић Ивановић, Дом здравља МУП, Београд, Србија
Nadežda Kondić Ivanović, Health Center MIF, Belgrade, Serbia
Сенада Селмановић, Универзитет у Тузли, Катедра за породичну медицину,
Тузла, Босна и Херцеговина
Senada Selmanović, University of Tuzla, Family Medicine Department, Tuzla,
Bosnia and Herzegovina
Снежана Ђорђевић, Дом здравља Ниш, Србија
Snežana Djordjević, Health Center Niš, Serbia
Александар Ћирић, Општа болница Пирот, Србија
Aleksandar Ćirić, General Hospital Pirot, Serbia
Сузана Станковић, Дом здравља Пирот, Србија
Suzana Stanković, Health Center Pirot, Serbia
Данка Прванов, Дом здравља Панчево, Србија
Danka Prvanov, Health Center Pančevo, Serbia
Милоранка Петров Киурски, Дом здравља Зрењанин, Србија - у пензији
Miloranka Petrov Kiurski, Health Center Zrenjanin, Serbia - retired

Општа медицина - Упутство ауторима
Врсте радова које се објављују у часопису:
• Оригинални научни (стручни) рад или Приказ случаја.
Под оригиналним научним радом се подразумева рад у коме се први пут
објављују резултати сопствених истраживања.
• Прегледни рад који садржи оригиналан, детаљан и критички приказ
истраживачког проблема или подручја у коме је аутор већ остварио одређени
допринос, приказан у виду аутоцитата.
• Кракто или претходно саопштење, што подразумева оригинални научни рад
пуног фомата али мањег обима.
• Научна критика, односно полемика на одређену научну тему заснована на
научној аргументацији.
• Изузетно: монографске студије, историјско-архивске, лексикографске, библиографске студије или прегледе података, за које важи правило да су у питању
сумирани подаци који раније нису били доступни јавности.

Општа упутства
Текст рада куцати у програму за обраду текста Word, ћирилицом или латиницом,
искључиво фонтом Times Nеw Roman 12, на страници формата А4, с левим поравнањем
и увлачењем пасуса за 1 таб, без дељења речи на слогове (хифенације). После сваког
знака интерпункције ставити само један празан карактер. Ако се у тексту користе
специјални знаци (симболи), користити фонт Symbol. Важно је да се у раду црвеном
бојом означе фразе, називи, скраћенице итд. који ће oстати у латиници, на пример,
јединице мера, називи лекова, хемијске формуле, скраћенице које потичу од страних
израза и слично. Имена страних аутора који се помињу у тексту превести на српски
језик а у загради навести званично име, на пример, Блекберн (Blackburn), Гринич
(Greenwich) итд. Странице нумерисати редом у оквиру доње десне маргине, почев од
насловне стране. Подаци о коришћеној литератури у тексту означавају се арапским
бројевима/индексима, на пример, дијабетес1,2 оним редоследом којим се појављују
у тексту. Користити кратке и јасне реченице. Превод појмова из стране литературе
треба да буде у духу српског језика. Све стране речи или синтагме за које постоји
одговарајуће име у српском језику, заменити тим називом. За називе лекова користити
искључиво генеричка имена. Уређаји (апарати) се означавају фабричким називима, а
име и место произвођача навести у заградама. Уколико се у тексту користе ознаке које
су спој слова и бројева, прецизно написати број који се јавља као експонент или као
индекс, на пример, 99Tc, IL-6, O2 , B12, CD8.
Ауторство. Све особе које су наведене као аутори рада треба да се квалификују
за ауторство. Сваки аутор треба да учествује довољно у раду на рукопису како би могао
да преузме одговорност за целокупан текст и резултате наведене у раду. Ауторство
се заснива само на: значајном доприносу концепцији рада, добијању резултата
или анализи и тумачењу резултата; планирању рукописа или његовој критичкој
ревизији од знатног интелектуалног значаја у завршном дотеривању верзије рукописа
који се припрема за штампање. Сакупљање података или генерално надгледање
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истраживачке групе сами по себи не могу оправдати ауторство. Сви други који су
допринели изради рада, а који нису аутори рукописа, требало би да буду наведени
у захвалници с описом њиховог рада, наравно, уз писани пристанак. Уколико је рад
део магистарске тезе, односно докторске дисертације, или је урађен у оквиру научног
пројекта, треба посебно назначити у напомени на крају текста. Такође, уколико је
рад претходно саопштен на неком стручном састанку, навести званичан назив скупа,
место и време одржавања.
Захвалница. Навести све сараднике који су допринели стварању рада а не
испуњавају мерила за ауторство, као што су особе које обезбеђују техничку помоћ,
помоћ у писању рада или руководе одељењем које обезбеђује општу подршку.
Финансијску и материјалну подршку у виду спонзорства, стипендија, поклона,
опреме, лекова и друго, такође треба навести.
Пропратно писмо. Уз рукопис обавезно приложити писмо које су потписали
сви аутори, а које треба да садржи: изјаву да рад претходно није публикован и да
није истовремено поднет за објављивање у неком другом часопису, изјаву да су
рукопис прочитали и одобрили сви аутори који испуњавају мерила ауторства. Такође
је потребно доставити копије свих дозвола за: репродуковање претходно објављеног
материјала, употребу илустрација и објављивање информација о познатим људима
или именовање оних који су допринели изради рада.
Насловна страна. На првој страници рукописа навести следеће: наслов
рада без скраћеница; пуна имена, средње слово и презимена аутора и коаутора (са
титулама) индексирана арапским бројевима; званични назив установе у којој аутори
раде, место и државу (редоследом који одговара индексираним бројевима аутора); на
дну странице навести име и презиме, адресу за контакт, број телефона, факса и e-mail
адресу аутора задуженог за кореспонденцију. Аутор прегледног рада мора да наведе
најмање пет аутоцитата - референци публикованих у часописима са рецензијом где су
били први аутори, а коаутори бар један аутоцитат радова публикованих у часописима
са рецензијом.
Сажетак. Уз оригиналан рад, ревијалне радове, саопштење, приказ случаја
приложити сажетак обима 150 - 250 речи. За оригиналне радове сажетак треба да има
следећу структуру: Увод, Циљ рада, Метод, Резултати, Закључак; сваки од наведених
сегмената писати као посебан пасус који почиње болдованом речи. Навести најважније
резултате (нумеричке вредности), статистичке анализе и ниво значајности. За приказе
случаја сажетак садржи следеће: Увод, Приказ случаја, Закључак; сегменте такође
писати као посебан пасус који почиње болдованом речи. За остале типове радова
сажетак нема посебну структуру.
Кључне речи. Испод сажетка навести три до шест кључних речи, које се не
појављују у наслову.
Превод на енглески језик. На посебној страници навести наслов рада на
енглеском језику, пуна имена, средње слово и презимена аутора индексирана
бројевима, званичан назива установа на енглеском језику, место и државу. Упутство за
Сажетак (Abstract) се односи и на превод са кључним речима (Key words), односно са
следећом структуром: Introduction, Objective, Method, Results, Conclusion. За Приказ
случаја је следећа структура: Introduction, Case reporte, Conclusion. Превести називе
табела, графикона, слика, схема. Треба се придржавати језичког стандарда British
English.
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Структура рада. Наслови и поднаслови се пишу великим и малим словима
и болдовано. Оригинални и Ревијални радови садрже: Увод, Циљ рада, Метод,
Резултати, Дискусија, Закључак, Литература. Приказ случаја садржи: Увод, Приказ
случаја, Дискусија, Литература. Не треба користити имена болесника, иницијале или
бројеве историја болести, нарочито у илустрацијама. Користити само стандардне
скраћенице. Пун назив са скраћеницом у загради навести код првог помињања у
тексту.
Увод садржи веома јасну хипотезу или посебан проблем који аутор истражује.
Полази се од општепознатих ставова или знања, преко савремених сазнања и
проблема, образлаже се шта је аутор одлучио да истражи и креће се од општих ка
посебним чињеницама. Не износити опширна разматрања о предмету рада и не
износити податке или закључке из рада о коме се извештава.
Циљ рада истраживања треба да има јасно дефинисану намеру аутора.
Метод треба да садржи дизајн и план истраживања, извор података, формирање
узорка, време и место истраживања, инструменте и значај истраживања. Статистички
методи који се користе у истраживању ради обраде резултата, треба да буду јасно
дефинисани и наведени; не треба заборавити да су статистичке анализе само
неопходан алат који није сам по себи циљ, већ служи извођењу доказа за ауторове
претпоставке или тврдње.
Резултати су у функцији хипотезе или истраживања појединих проблема;
добијена статистичка значајност треба да буде јасно истакнута. Приказати их
логичким редоследом у тексту, табелама и илустрацијама. У тексту нагласити или
сажети само значајна запажања. Децималне бројеве у тексту на српском језику писати
са зарезом, а у тексту на енглеском, у табелама, на графиконима и другим прилозима,
будући да се и у њима наводи и превод на енглеском језику, децималне бројеве писати
са тачком (нпр. у тексту ће бити 12,5±3,8 а у табели 12.5±3.8). Кад год је то могуће,
број заокружити на једну децималу.
Дискусија укључује процену вредности и интерпретацију добијених резултата у
односу на циљ истраживања, као и поређење добијених резултата са већ публикованим,
њихове теоријске и практичне импликације и сугестије за будућа истраживања.
Потребно је истаћи шта је ново добијено истраживањем и установити повезаност
са уводом и циљем истраживања. Дискусија, за разлику од Увода, тече од општег
ка посебном закључивању и обезбеђује тумачење и значајност добијених резултата
(анализа и синтеза); избегавати понављање добијених резултата.
Закључак треба да садржи јасне и образложене чињенице у краткој форми.
Повезати их са циљевима рада, али избегавати тврдње и закључке које подаци из рада
не подржавају у потпуности.
Графикони, схеме (цртежи). Графиконе израђивати у програму Excel, и
приложити у оригиналном програму - фајлу са табелом из које се конструише
графикон (не увозити и не линковати из других програма). Схеме радити у програму
Corel Draw H3 или ранијој верзији (не увозити и не линковати у Corel Draw из других
програма), означити их арапским бројевима по редоследу појављивања у тексту и
навести назив. Сви подаци куцају се у фонту Times New Roman pt 12. И графиконе
и схеме доставити уз рад у електронском облику и наведеном формату, а у раду
назначити место где графикони или схеме треба да буду (нпр. Графикон 1..., Схема
1... црвеним словима). Коришћене скраћенице објаснити у легенди испод графикона
или схеме на српском и енглеском језику.
Табеле се означавају арапским бројевима по редоследу навођења у тексту са
називом на српском и енглеском језику. Све табеле радити у програму Word (не
увозити и не линковати у Word из других програма), са проредом 1 (single). И табеле
доставити уз рад у електронском облику и наведеном формату, а у раду назначити
место где табеле треба да буду (нпр. Табела 1) црвеним словима. Скраћенице у
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табели објаснити фуснотом испод табеле (не у заглављу). Ако се користе туђи подаци,
обавезно их навести као и сваки други податак из литературе. Слике. Означавају се
арапским бројевима редоследом навођења у тексту (Слика 1) и са називом на српском
и енглеском језику. Фотографије снимати дигиталним фотоапаратом или скенирати
са резолуцијом 300 dpi, у довољној величини не мањој од 6 cm x 8 cm и приложити уз
рад као посебан фајл, а у раду назначити место где слика-фотографија треба да буде
(нпр. Слика 1, Фотографија... црвеним словима). Уколико је слика или фотографија
већ негде објављена, цитирати извор. Литература. Референце означити арапским
бројевима према редоследу навођења у тексту. Референце треба да буду новијег
датума и, ако је могуће, не старије од 5 година. Избегавати коришћење сажетака
као референце. Поред страних, цитирати и домаће ауторе. Референце се цитирају
према Ванкуверским правилима која је успоставио Међународни комитет уредника
медицинских часописа (http://www.icmje. 102 org). Примере навођења публикација
чланака, књига и других монографија) можете пронаћи на интернет страници: http://
www.nlm.nih.gov/bds/uniform_requirements.html. Приликом навођења литературе
веома је важно придржавати се поменутог стандарда, јер је то један од три најбитнија
фактора за индексирање приликом класификације научних часописа.
Обим рукописа. Целокупан рукопис рада који чине насловна страна, кратак
садржај, текст рада, списак литературе, сви прилози, односно потписи за њих и легенда
(табеле, слике, графикони, схеме, цртежи), насловна страна и сажетак на енглеском
језику - мора износити за Оригинални рад, Саопштење, Рад из историје медицине и
Преглед литературе до 5.000 речи, а за Приказ случаја, Рад за праксу до 3.000 речи;
радови за остале рубрике морају имати до 1.500 речи. Додатне информације могу
се добити на телефоне 011/3245-149 и 011/3346- 963, односно на интернет страници
Секције опште медицине Србије http://www. opstamedicina.org/om_ilustracija.asp
Радове слати на e-mail адресу: ompm@bvcom.net са назнаком ‘’за часопис Општа
медицина’’.
Изјава аутора. Овим потврђујем да сам упознат/а са упутствима за ауторе и
обавезама аутора дефинисаним у уређивачкој политици часописа, и да сам их се
придржавао/ла приликом припреме чланка. Упознат/а сам и са политком часописа
у вези са повлачењем већ објављених радова. Рукопис који сам послао/ла часопису
Општа медицина представља оригиналан рад који су написали и потписали наведени
аутори и који није објављен раније на неком другом месту. Рукопис се не разматра за
објављивање на другом месту и није истовремено послат на рецензију у друге часописе.
Проверио/ла сам и одобрио/ла сам верзију рукописа која је послата часопису Општа
медицина. Чланак и додатни материјали не садрже тврдње које би се могле сматрати
клеветом или било какве незаконите тврдње и не садрже материјал који на било који
начин угрожава лична или власничка права физичких или правних лица. Аутори
чланка немају сукоб интереса који би могао да доведе у питање његов интегритет
и веродостојност резултата који су у њему објављени. Добио/ла сам сагласност од
носилаца ауторских права за коришћење свих извода из дела заштићених ауторским
правима и других материјала заштићених ауторским правима који су коришћени у
рукопису и навео/ла сам или навели смо изворе у рукопису и додатним материјалима.
Ако се у рукопису користе детаљи или слике пацијената, предмета истраживања или
других лица, то је учињено уз њихову сагласност која је добијена у складу са законом
и уређивачком политиком. Обавестио/ла сам све коауторе о условима овог уговора.
Коаутори знају да ћу потписати овај уговор у њихово име и са тиме су сагласни. Овим
овлашћујем аутора задуженог за кореспонденцију да: води преписку са уредништвом,
ревидира и коригује рукопис и пробни отисак, као и да потпише уговор о ауторским
правима у моје име.
Потпис(и) свих аутора и њихови телефони и e-mail адресе.

XXII

Opšta medicina - Instruction for authors

Types of articles published in journal
• Original research article or Case report (an article is considered original research if
it is the report of the study written by the researchers who actually did the study).
• Review article containing original, detailed and critical review of the research
problem or an area in which the author has already made a contribution, presented
in the form of self quotations.
• Short or preliminary announcement which includes original scientific work in full
format, but in smaller volume.
• Scientific criticism, or controversy on a particular scientific topic, based on
scientific argumentation.
• Exceptionally: monographic studies, historical archives, lexicographical and
bibliographical studies, or data reviews, under the condition that that these are
summarized data that were previously unavailable to the public.

General instructions
Text should be typed in “Word”® word processing program in Cyrillic or Latin letters,
using Times New Roman font size 12 on A4 page size, with left justification and one tab
indentation for the first line of paragraph. Do not hyphenate. For special characters use the
Symbol font. It is important to indicate with the red colour phrases, names, abbreviations
etc that will remain in Latin and must not be transliterated in Cyrillic alphabet, such as units,
medicament names, chemical formulas, abbreviations of foreign phrases etc. The names
of the authors mentioned in the text should be phonetized according to rules of Serbian
language, and in brackets indicate the original name, for example, Blekbern (Blackburn),
Grinič (Greenwich), etc. Pages should be numbered within the lower margin on the right,
beginning with the title page. References from bibliography mark with Arabic numerals
indexes, for example, dijabetes1,2 in the order in which they appear in the text. Use short
and clear sentences. Translation of foreign terms should follow rules of Serbian language.
All foreign words or phrases, for which there is an appropriate name in the Serbian language,
should be replaced by that name. Use only generic names for medicaments. Equipment and
devices are designated by factory names, with the name and location of the manufacturer
stated in parentheses. If combination of letters and numbers are used in the text precisely
denote superscript or subscript (e.g. 99Tc, IL-6, O2 , B12, CD8. etc.)
Authors. All persons listed as authors of the paper should qualify for authorship.
All persons listed as authors of the paper should qualify for authorship. Each author should
participate sufficiently in the work on the manuscript to be able to take responsibility for
the full text and for the results presented in this paper. Authorship are based solely on:
essential contribution to the concept of work, obtaining results or analysis and interpretation
of results, planning or critical revision of the manuscript that is of considerable intellectual
importance in polishing the final version of the manuscript in preparation for printing. The
collection of data or general supervision of the research group can not justify authorship
by themselves. All others who contributed to the work, but are not the authors of the
manuscript, should be listed in acknowledgements, with a description of their work, with
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the written consent. If the paper is part of a master’s thesis or doctoral dissertation, or part
of the research project, that fact should be specifically indicated in the note at the end of
the text. Also, if the work has previously been presented at a scientific meeting, indicate the
official name of the event, place and time.
Acknowledgements. Indicate any associates who have contributed to the creation
of paper, but do not meet the criteria for authorship, such as those that provide technical
assistance, help with writing work or managing department which provides general support.
Financial and material support in the form of sponsorships, scholarships, grants, equipment,
drugs, etc., should be given.
Cover Letter. A letter signed by all authors, which includes: a statement that the work
not previously published and is not simultaneously submitted for publication in another
journal, and a statement that the manuscript has been read and approved by all the authors
who meet the criteria of authorship must be attached to manuscript. You also need to submit
copies of all permits for: reproduction of previously published material, use of illustrations
and publication of personal information. Name the contributors to the research.
Front page. On the first page of the manuscript indicate the following: title of the
paper without abbreviations; full names of all authors (with titles), indexed with Arabic
numerals, the official name of the institution where the authors work, city and country (in
the order corresponding to the indexed numbers of the authors). At the bottom of the page
indicate the name, contact address, telephone number, fax number and e-mail address of the
author responsible for correspondence. The author of the review work must indicate at least
five self quotations - references that have been published in peer-reviewed journals where
they were first authors. Co-authors should indicate at least one self quotation of papers
published in peer-reviewed journals.
Abstract. Abstract of 150–250 words accompanies original researches, preliminary,
announcement and case report An abstract of the original work should have the following
structure: Introduction, Aim, Method, Results and Conclusion. Each of these segments
should be written as a separate paragraph that begins with a word in bold typeface. State the
most relevant results (numerical values), statistical analysis and significance level. Abstract
of case reports includes the following: Introduction, Case Report and Conclusion. Each of
these segments should be written as a separate paragraph that begins with a word in bold
typeface. For other types of articles summary has no particular structure.
Key words. After the abstract, specify three to six key words that do not appear in
the title.
Translation to English. Separate page contains title of the paper in English, full
names and titles of authors indexed with Arabic numerals, the official title of the institution
in English, the city and state. Translated abstract should have the following structure:
Introduction, Aim, Method, Results and Conclusion. Abstract of Case reports includes the
following: Introduction, Case Report and Conclusion. Translate names of the tables, graphs,
pictures, and schemes. Use British linguistic standard of English Language.
Structure of the article. Titles and subtitles should be written in capital and small
letters and in bold typeface. Original and review papers include: Introduction, Aim,
Method, Results, Discussion, Conclusion, References. Case reports include: Introduction,
Case Report, Discussion and References. Do not use patient’s name, initials or numbers of
medical records, especially in the illustrations. Use only standard abbreviations. Indicate the
full phrase and the abbreviation in parentheses when first mentioned in the text. Introduction
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contains very clear hypothesis or special problem which the author explores. The starting
point is generally known attitude or knowledge, and from there explains what the author
has decided to investigate through modern information and problems and it moves from the
general to the specific facts. Intention of the author should be clearly defined in the aim of
the research. Methods should include the design and research plan, data source, forming a
sample, time and place of research instruments and the importance of research. Statistical
methods used in research in order to process the results should be clearly defined and stated.
Do not forget that statistical analysis is only a tool that serves the presentation of evidence
for the author’s assumptions or claims, and not the goal by itself. The results are a function
of hypotheses or studies on specific problems. Obtained statistical significance should be
clearly marked. Display results in logical sequence in the text, tables and illustrations.
In text emphasize or summarize only important observations. For decimal numbers use
comma as a decimal mark in the text in Serbian language. In text in English language, in
tables, charts and on other contributions, decimal mark is a point (e.g. in the text will be
12,5 ± 3,8 and in table 12.5 ± 3.8). Whenever possible, the number should be rounded to one
decimal place. Discussion includes evaluation and interpretation of the results in the scope
of the research objectives, and comparing of the results with results in the literature, their
theoretical and practical implications and suggestions for future research. Emphasis should
be on new knowledge gained by the research and fulfilment of the research objectives.
Opposed to the introduction, discussion flows from general to particular conclusions and
provides interpretation and importance of the results (analysis and synthesis). Do not repeat
results in discussion. The conclusion should contain clear and substantiated facts in short
form. Connect them with the goals of the work, but avoid arguments and conclusions that
are not fully supported by the data. Charts and diagrams (drawings)- create charts in Excel,
and attach the original program – a file with the table from which the graph was constructed
(do not import and do not link from other programs). Create schemes in CorelDraw H3
program, or in earlier version of the program (do not import and do not link to the Corel
Draw from other programs), mark them with Arabic numerals in order of appearance in
the text and specify the name. For all data use font Times New Roman size 12. Charts and
diagrams attach as separate file and in the text indicate the place for them (e.g. Figure 1…
Scheme 1… in red letters). Explain abbreviations in the legend below the graph or scheme
in Serbian and English language. Tables are numbered in Arabic numerals with the name
in Serbian and English language (Table 1). For creation of tables use “MSWord” table tool.
Do not import and do not link tables created in other programs to “MSWord”. Use single
spacing for tables. Tables attach to text as separate files, and in the text indicate the place for
the tables in red letters. Explain abbreviations in the table footnote (not in the header). If you
are using someone else’s data, be sure to specify them as well as any other information from
the literature. Figures are denoted with Arabic numerals in order of appearance in the text
(Figure 1), with title in Serbian and English. Photos recorded with digital camera or scanned
with resolution of 300 dpi in size not less than 6 cm x 8 cm attach to the text as separate
file, and in the indicate the place for the photo (e.g. Figure 1, Photography… red letters). If
the pictures or photos were already published, cite the source. References-Assign references
with Arabic numerals in order of appearance in the text. References should be recent and,
if possible, not older than 5 years. Avoid using abstracts as references. Citations of national
authors are welcomed. References are cited according to the Vancouver Style, established
by the International Committee of Medical Journal Editors (http: //www.icmje.102.org).
Examples of quoting the publications, articles, books and other monographs can be found
on the website: http://www.nlm.nih.gov/bds/uniform_requirements.html. Quoting of
literature must comply with the aforementioned standards, because it is one of the three
most important factors for indexing in classification of scientific journals.
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The volume of the manuscript. The entire manuscript with the title page,
summary, text, list of references, all attachments and legends (tables, pictures, graphs,
diagrams, drawings), with front page and abstract translated in English must not exceed
5,000 words for original research, announcement, article on history of medicine, or
literature review. Maximal size for case presentation is up to 3,000 words, and for all other
papers up to 1,500 words Additional information is available by phone 38111/3245-149 and
38111/3346-963, and on the General Medicine Section website http://www.opstamedicina.
org/om_ilustracija.asp. Papers should be sent to the e-mail address: ompm@bvcom.net
with “General medicine Journal” in subject.
Declaration by the author. I hereby certify that I am aware of the instructions for
authors and authors’ obligations defined in the editorial policy of the journal, and I complied
with the same in the preparation of the article. I am familiar with the journal policy in
connection with the withdrawal of already published papers. The manuscript that I sent to
General Medicine journal is an original work written by specified authors, and has not been
published previously. The manuscript is not being considered for publication elsewhere
neither sent for review to other newspapers at the same time. I have personally checked and
approved the version of the manuscript that was sent to the General medicine journal. Article
and the additional materials do not include statements that could be considered slander or
any illegal statements and do not contain material which in any way endangers the personal
or property rights. The authors have no conflict of interest that could jeopardize the integrity
and credibility of the results that are published in it. I have permission from copyright
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