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УПУТСТВО ЗА КОРИСНИКА 

Приступ локацији часописа Српски архив за целокупно лекарство добија се преко 

internet adrese: 

http://www.srpskiarhiv.rs/ 

 

Након тога се на екрану појављује форма за пријаву на часопис „Српски архив за 

целокупно лекарство“. Ако сте нови корисник прво морате да попуните форму са 

личним подацима, телефон за контакт као и e-mail адресу преко које ћете да 

комуницирате са уредништвом часописа. Ако сте се већ регистровали унесите податке 

„Корисничко име“ и „Лозинка“ да би могли да пошаљете рад који желите да објавите у 

часопису. 

 

 

http://www.srpskiarhiv.rs/
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ПРИЈАВЉИВАЊЕ НОВОГ КОРИСНИКА 

 На екрану се појављује форма са већим бројем поља у које се уносе подаци. 

Обавезно је попунити поља која су означена звездицом, али потрудите се да попуните 

и остала поља да би информација о Вама била прецизнија и потпунија. 

 

Пошто је у питању доста дугачка форма у наставку дајемо објашњења за начин 

попуњавања у појединим деловима форме. 
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Први део форме: 

 

Податке попуњавајте у складу са датим упутствима. На форми пише: "Korisničko ime 

može da sadrži samo mala slova (a-ž), brojeve (0-9), crtice (-) i podvlake (_)". У случају да 

корисничко име које сте унели већ постоји, систем ће Вас опоменути. Најчешће је 

довољно да додате цртицу, подвлаку или неки број и корисничко име ће бити 

различито. На пример, ако већ постоји корисник са именом "apetrovic" довољно је да 

унесете цртицу у име "a-petrovic" (или било који други дозвољени знак). Уколико у 

имену користите č, ć, š, ž,  или đ, водите рачуна да употребите одговарајући језик за 

унос података (користите латинични распоред слова на тастатури). Корисничко име и 

лозинку забележите и сачувајте. Ако их заборавите мораћете да се јавите 

администратору. Корисно је да упишете и средње слово. CEON-ов систем дозвољава 

да се пријавите само са једним корисничким именом и једном e-mail адресом. E-mail 

адресa на јединствен начин идентификује корисника тј. не могу да се користе два 

различита корисничка имена са истом e-mail адресом.  
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Други део форме: 

 Афилијација је важна да би се прецизно препознавао аутор рада (често је 

присутно исто име и презиме у различитим институцијама). 

 

Уноси се једна адреса електронске поште. Податак URL уносите уколико имате 

сопствени WEB сајт.  

Можете пријавити више телефонских бројева, најчешће коришћени поставите 

на прво место. 

Код уноса адресе користите могућности текст едитора MS Word-a -испод блока 

за унос текста видите линију у којој је прва икона означена латиничним словом “W”.  

Клик на текст „IZJAVA O PRIVATNOSTI“ (десно од адресе електронске поште) 

одводи Вас на дно екрана где је исписан текст изјаве о приватности. 
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Трећи део форме: 

Биографска цртица није обавезни податак али је користан за препознавање 

корисника односно аутора чланка. 

 

 У блоку „Registrujete se kao“означите („чекирајте“) у ком својству се 

региструјете (може да се изабере једна или више могућности). Ако се пријављујете као 

рецензент унесите подручја експертизе. 

 По завршетку попуњавања поља ОБАВЕЗНО кликните мишем на дугме 

„Registracija“које служи за записивање података у базу података уредништва часописа. 

  



6 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ РАДА 

 По уласку у систем ("логовању"), по уносу корисничко мена и лозинке добијате 

на екрану почетну форму: 

 

 Са десне стране постоји дугме са називом "Novi rukopis". Када кликнете на то 

дугме отвара се посебна форма за пријаву рада. 
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Пријављивање рада се одвија у неколико фаза, цела форма има следећи изглед: 

 

Да би поступци били видљивији приказујемо рад на деловима форме за пријаву.  
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У првом кораку бира се рубрика - област у којој желите да објавите рад. 

 

Из падајуће листе изаберите „енглески“ пошто се већина радова објављује на 

енглеском језику. Означите („чекирајте“) све ставке услова за предају рукописа. 

Прочитајте додатна упутства за Ауторе и рецензију рада. 
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Поље „Коментари уреднику“ је корисно за ефикасну комуникацију. Посебно је важно у  

раду са рецензентима. 

 

По завршетку уноса података који припадају „1. кораку“ пријаве рада обавезно 

кликните на дугме са називом „Sačuvaj i nastavi“. У противном не можете да наставаите 

рад на пријави рукописа. 

 Други корак у пријави рукописа чини попуњавање следеће форме: 

 

„Polaganje datoteke“ је исто што и појам на енглеском „Upload“односно пребацивање 

фајла („датотеке“) са Вашег (локалног) рачунара на сервер - „удаљени“ рачунар 

часописа („Српски архив за целокупно лекарство“) код кога пријављујете рукопис за 

објављивање. 
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 Кликните на дугме са називом „Browse“и изаберите рад који желите да предате 

уреднику часописа. 

 

НАПОМЕНА: Након избора фајла (датотеке) са радом обавезно кликните на дугме 

„Postavi“ тј. извршите upload fajla - пренесите фајл са Вашег рачунара на сервер 

часописа. 

Форма пријаве после завршеног „корака 2.“ има следећи изглед: 
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Трећи корак у процесу пријаве рукописа састоји се у попуњавању форме "3. Unos 

metapodataka".  Та форма је дужа и објашњење ће бити издељено у три дела. 
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Подаци о ауторима 

 

У другом делу форме уписујете податке о могућем сукобу интереса (прочитајте 

упутство тако што ћете кликнути на дугме са називом „SUKOB INTERESA“). Корисно 

је да се дају и неки биографски подаци о аутору. 

 

Ако рад има више аутора, за сваког аутора се понавља претходно приказани поступак. 
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Затим се уносе наслов рада и сажетак. 

 

 

Уколико је рукопис настао уз подршку неке институције или у оквиру рада на пројекту 

навести детаље. 
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Референце морају да се припреме у складу са захтевима часописа. 

 

 

 

Садржај могућих допунских датотека је описан у упутству на форми. Датотеке 

(фајлови) се преузимају на исти начин као и сам текст рукописа. 
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Последњи корак је да потврдите да шаљете текст рада. Пре коначног слања можете још 

једном да погледате текст рукописа. 

 

 

Након овог корака се одјављујете са система. кликом на дугме са називом „Odjava“. 

 


