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Шта је ORCID и поступак регистрације 
 

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) омогућава трајни дигитални идентификатор  

(број) који вас разликује од другог истраживача и кроз интеграцију у кључне истраживачке 

токове попут рукописа, омогућава аутоматску повезаност вас и ваших професионалних 

активности, што осигурава да ваш рад буде препознат. Намењен је како индивидуалним 

истраживачима, тако и организацијама које су укључене у истраживање, попут 

универзитета, лабораторија и комерцијалних истраживачких компанија. 

Поступак регистрације је веома једноставан. Преко линка https://orcid.org/ можете 

приступити званичном сајту ORCID-а, а затим одабрати опцију SIGN IN у горњем десном 

углу. 

 

Након тога вам се отвара прозор где постоје две опције, да се већ пријавите уколико 

имате налог или да отворите нови. За поступак регистрације кликните на REGISTER 

NOW. 

 

https://orcid.org/
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Након тога вам се отвара следећи прозор где је потребно да унесете  своје податке попут  

имена, презимена, емаил адресе и ORCID шифре. Шифра мора садржати најмање 8 

карактера, уз коришћење бројева и симбола. 

 

ОRCID број се повезује са вашим ORCID записом који може бити повезан са вашим 

истраживачким активностима, наградама и свим материјалима где се ваше име 

појављује. У одељку приватности можете променити ко може видети податке са вашег 

ORCID записа одабиром опција (public, private и limited). Такође можете одабрати колико 

често желите да вам стижу обавештења на наведени емаил (то може бити тренутно, 

једном дневно, седмично или можете искључити ову опцију). Потребно је чекирати 

одељак да нисте робот и да се слажете са условима коришћења. Након тога кликните на 

опцију REGISTER. 
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Након што сте се успешно регистровали, добићете свој јединствени  број који ће се 

приказивати у левом делу екрана. Такође ћете моћи да упишете информације везане за 

своју биографију, а које се односе на ваше образовање, установу у којој сте запослени, 

као и радове које сте објавили. 

Приликом уноса података можда ће бити неопходно да верификујете своју емаил адресу, 

како бисте у потпуности могли да користите свој ORCID. Након тога, можете наставити да 

попуњавате податке везане за своју биографију. 
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Приликом додавања ваших радова, то можете учинити мануелно или их импортовати са 

других система, попут Scopus и слично. 

 

 

Уколико одаберете опцију Scopus to ORCID отвориће вам се прозор где треба да 

чекирате опцију Allow this permision until l rewoke it којом заправо дозвољавате Scopus-у 

приступ одређеним информацијама са вашег ORCID записа (профила). Након тога 

кликнути на  AUTORIZE. 
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Након ауторизације вам се отвара прозор са доступним радовима са именом и 

презименом налик вашем, при чему треба пронаћи оне чији сте ви аутор, селектовати их,  

а потом кликнути на дугме  NEXT. 

 

Отвориће вам се следећи прозор, где треба да селектујете своје име и презиме, а затим 

кликните NEXT. 
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У трећем кораку треба да потврдите да ли сте заиста ви аутор тог рада или је можда 

дошло до неке грешке приликом одабира рада. Након што то урадите, кликните NEXT. 

 

Четврти корак вам омогућава да проверите информације везане за назив рада, 

ауторство, односно да проверите њихову исправност пре слања на ваш ORCID профил. 

Након штo извршите проверу, kликните NEXT. 

 

У петом кораку уносите свој емаил, а потом кликнете SEND AUTHOR ID. 
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Шести корак вам омогућава да листу својих публикација пошаљете на свој ORCID, при 

чему је неопходно да одаберете опцију Send my publication list. Као алтернативу можете 

одабрати повратак на ORCID. 

 

Након одабира опције слања листе публикација отвара се прозор који вам омогућава 

повратак на ORCID, што можете учинити кликом на return to ORCID. 

 

Приликом повратка, у одељку РАДОВИ (Work) можете пронаћи радове који сте преузели 

на горе описан начин. Своје радове можете сортирати одабиром опције Sort према 

датуму, називу и врсти, а можете и променити приватност, односно одабрати ко може 

видети ваше публикације. 

 

У сваком тренутку одабиром менија Account settings можете изменити подешавања, а која 

се односе на ваш емаил, шифру, приватност, језик или саму деактивацију налога. 
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Излазак са налога вам омогућава опција SIGN OUT у горњем десном углу. 

 


