
Упутство за пријављивање радова у Aseestantu

Сходно упутству за ауторе, рад се шаље секретару редакције на преглед. Секретар редакције ће Вам 
отворити ауторски налог и послати корисничко име, лозинку и ово упутство.

Прелазите  сада  на  пријаву  рада.  Најпре,  отворите  интернет  страницу  Зборника  радова  ФФуП, 
http://aseestant.ceon.rs/index.php/zrffp/login

Са леве стране видећете да је то страница зборника. Укуцате корисничко име и лозинку, и уђете у 
свој налог. С леве стране, код „Korisnik”, пише Ваше корисничко име (ове скривено).

Започните пријаву рукописа. Након клика, прелазите на одговарајућу страницу.

http://aseestant.ceon.rs/index.php/zrffp/login


Одаберите тип рада.

Затим прочитајте упутство и СВЕ штиклирајте.



Притисните „Sačuvaj i nastavi”. Прелазите на следећи картон, „Polaganje datoteke”.

Поведите рачуна да сте  припремили верзију рада без података који могу да открију ко је аутор. 
Кликните на „Преглед”.



Убаците припремљену датотеку и кликникте на „Postavi”.

Сада се види да сте положили датотеку. Кликните на „Sačuvaj i nastavi”.



Основни подаци су унети када Вам је направљен налог. Обратите пажњу на то да је постављени језик 
„Српски”.

Спустите  се  до  „Naslov  i  sažetak”.  Наслов  слободно  исеците  и  налепите  из  самог  рада,  али  за 
сажетак, да би био правилно форматиран, треба



… кликнути на дугме „Paste from Word”.

Отвори се прозорче у које налепите текст сажетка, који сте копирали, помоћу ctrl + V. Кликнете на  
„Insert”. 



Уколико је рад у оквиру неког пројекта, и то унесете.

УДК број прескачете. У поље „Reference”, уносите референце. Одвајате референце празним редом.



Сада се враћате на врх стране, и мењате језик на „English” (чак и када имате резиме на руском или 
француском језику).

Евентуално попуните податке који недостају.



Затим унесите резиме на енглеском језику, на исти начин као што сте то урадили са сажетком на 
српском језику  (резиме  може  бити  на  руском или  француском језику,  у  зависности  од  научне 
области).

Тек сада сачувајте страницу, притиском на „Sačuvaj i nastavi”.



Уколико имате допунске датотеке (слике, графиконе, итд.), поставите их на исти начин као основу 
датотеку  рада.  Не  заборавите  да  притиснете  дугме  „Postavi”!  Затим пређите на  следећу страну, 
притиском на „Sačuvaj i nastavi”. Уколико немате допунских датотека, само притисните на „Sačuvaj i 
nastavi”.

Притисните на „Dovrši prijavu rukоpisa”. Уколико сте заборавили нешто, увек можете да се вратите 
притиском на одговарајуће језичке. 



Уколико желите да погледате да ли је рад сигурно пријављен, притисните „Aktivni rukopisi”.

Сада можете да се одјавите. Добићете поруку од уредника да сте пријавили рукопис. Та се порука 
аутоматски генерише, тако да нема потребе да одговарате уреднику.

Уколико  не  добијете  поруку,  обратите  се  секретару  редакције  да  провери  да  ли  сте  поступак 
спровели како треба.


