
УПУТСТВО ЗА КРЕИРАЊЕ GOOGLE SCHOLAR – GOOGLE АКАДЕМИК 

ПРОФИЛА 
 

За пријаву на Google Scholar сервис користите линк: https://scholar.google.com 

 

 

Опција 1. Пријављивање преко постојеће e-mail адресе на којој већ имате креиран Google Scholar. Ако већ 

имате налог онда само измјените податке у вашем профилу. Примјер како би профил требао изгледати 

приказано је на слици на 7. страни овог документа. 

Опција 2. Пријављивање преко другог налога, у случају да се пријављујете први пут на Google Scholar. 

 

https://scholar.google.com/
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Унесите код који сте добили на e-mail који сте претходно навели и кликните на „Верификуј“. 

 

Унесите свој број мобилног телефона да би наставили процес регистрације. 

 

 

Унесите код који сте добили на мобилни телефон који сте претходно навели и кликните на „Верификуј“. 
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Унесите тражене податке, број телефона се не мора наводити. 

 

Доћи до краја текста. Појавиће се опција „Прихватам“ коју требате кликнути. 
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Након пријаве и клика на „Мој профил“ отвориће се образац у који је потребно унијети податке. 

Попуните поља на сљедећи начин: 

Име и презиме - упишите своје пуно име и презиме, онако како потписујете радове. Не наводите титуле. 

Удружење - испред установе наведите радно мјесто: Teaching Assistant, ResearchAssistant, Lecturer, 

Assistant Professor, Associate Professor, Full Professor, Professor Emeritus... 

Примјер: Associate Professor,University of East Sarajevo; 

E-mail адреса за верификацију: нпр. ime.prezime@poddomen.ues.rs.ba -. Након поступка верификације 

стајаће обавјештење на Вашем профилу Верификована је имејл адреса е-поште на [назив домена]. Након што 

завршите поступак пријаве уписани подаци појавиће се на Вашем профилу, те је важно да ти подаци буду  

тачни и исправни; 

Области интересовања - нпр: вјештачка интелигенција, биологија – до 6 кључних фраза које описују Ваше 

подручје научног рада. Препоручује се да истраживачи који сарађују, користе исте кључне фразе; 

Почетна страница – интернет адреса Ваше личне Универзитетске странице, нпр. 

http://www.poddomen.ues.rs.ba/putanja_do_vase_stranice 



6 

 

 

Пронађете и означите своје радове и кликнете на плаво дугме. 

У случају да немате ниједан свој рад онда укуцајте неко име нпр. Марко Марковић и означите један од 

радова као ваш и кликните плаво дугме, како би вам се откључале нове опције. 

 

 

Сада означите рад који сте претходно означили да је ваш и кликните „Избриши“. 
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Ако ваш e-mail још није верификован кликните на „Верификуј имејл“. Верификацију потврђујете кликом на 

линк који сте добили на Ваш e-mail од Google Scholar система. 

 

 

Кликом на оловку поред вашег имена мијењате своје податке.  

 

Провјерите да ли подаци са Вашег профила тачни ако нису измјените их. 

Од велике је важности да подаци буду тачни. Посебно обратите пажњу на e-mail адресу. 

Име и презиме - упишите своје пуно име и презиме, онако како потписујете радове. Не наводите титуле. 

Удружење - испред установе наведите радно мјесто: Teaching Assistant, ResearchAssistant, Lecturer, 

Assistant Professor, Associate Professor, Full Professor,Professor Emeritus... 

Примјер: Associate Professor, University of East Sarajevo; 

E-mail адреса за верификацију: нпр. ime.prezime@poddomen.ues.rs.ba -. Након поступка верификације 

стајаће обавјештење на Вашем профилу Верификована је имејл адреса е-поште на [назив домена]. Након што 

завршите поступак пријаве уписани подаци појавиће се на Вашем профилу, те је важно да ти подаци буду  

тачни и исправни; 
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Области интересовања - нпр: вјештачка интелигенција, биологија – до 6 кључних фраза које описују Ваше 

подручје научног рада. Препоручује се да истраживачи који сарађују, користе исте кључне фразе; 

Почетна страница – интернет адреса Ваше личне Универзитетске странице, нпр. 

http://www.poddomen.ues.rs.ba/putanja_do_vase_stranice 

Унесите Ваше податке, профил означите као јавни и кликните „САЧУВАЈ“. 

 

Кликом на дугме са знаком „+“ добијате могућност да вршите додавање и конфигурисање чланака. 

Опцијом Додај чланке отвара се могућност додавања објављених радова. Приликом одабира и додавања 

радова пазите на имена и/или презимена која су иста или слична Вашима. 

Одабир радова вршите једноставним притиском миша (кликом) на све радове чији сте (ко)аутор. Такође 

можете додати и групе радова одабиром Додај групе чланака. 

 

Чланке који нису понуђени мораћете уносити ручно користећи опцију Додај чланак ручно тако да их 

претходно пронађете уз помоћ претраживача кликом на у горњем лијевом углу вашег 

екрана. Радове које сте додавали увијек можете уклонити. 
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Изглед екрана приликом одабира опције Додај чланак ручно. 


