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Поштовани аутори,
Часопис Страни правни живот од децембра 2018. године почиње са применом новог сервиса за
онлајн уређивање часописа под називом АСИСТЕНТ (http://aseestant.ceon.rs/index.php/spz), који је
развио Центар за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН). АСИСТЕНТ је део међународног
система SEESAME, намењеног домаћим часописима и часописима земаља Југоисточне Европе.
Заснован је на искуствима ЦЕОН-а и 26 домаћих часописа који су укључени у програм е-Ур од 2011.
године.
Нови систем представља битно унапређење, посебно у функцијама намењеним осигурању
квалитета чланака. Поред функционалности, које су развијене, проверене и усавршене у оквиру еУр-а, АСИСТЕНТ обухвата и следеће новоразвијене функционалности:


полуаутоматско форматирање референци, у складу са одабраним стилом цитата (RefFormatter),



аутоматску проверу сагласности цитата у тексту рада и цитата у попису референци
(CiteMatcher),



коришћење сервиса за лектуру радова на енглеском језику (EdService).

Такође, АСИСТЕНТ има потпуно нови, једноставнији и прегледнији графички интерфејс.
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Сервису можете приступити:


преко сајта часописа Страни правни живот (www.stranipravnizivot.rs)



страницe SCIndeks (https://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0039-2138), кликом на
опцију Пријави рукопис:




преко странице АСИСТЕНТ путем линка http://aseestant.ceon.rs/index.php/spz
одабиром часописа Страни правни живот из падајућег менија према области часописа Друштвене науке са почетне странице платформе АСИСТЕНТ.

Регистрација за часопис корисника који већ има кориснички налог
Ако сте се претходно већ регистровали у систем АСИСТЕНТ код другог научног часописа који такође
примењује овај систем електронског уређивања (било као читалац, аутор, рецензент итд.), НЕМОЈТЕ
се поново регистровати.
Уколико већ имате налог, можете одабрати опцију Мој профил-Улоге-Региструј се за друге часописе и
одабрати опцију „Страни правни живот“.

Ако одаберете да се региструјете и као рецензент, потребно је унети и рецензентске области.
Прављење корисничког налога – Регистрација корисника у систем (први приступ систему)
Уколико немате налог, када Вам се отвори почетна страница, кликните, у горњем десном делу екрана,
на опцију РЕГИСТРАЦИЈА.

б) На страници за регистрацију:
 користите искључиво SRPSKU LATINICU, било да податке уносите на српском или енглеском
језику (могућ је унос података и са опцијом English, али у том случају водите рачуна приликом
куцања шта Вам се види на екрану – могу бити проблематична слова y, z, а поготово š, ć, č и сл.),
 обавезно попуните сва поља која су означена звездицом (*), без тога нећете моћи да довршите
процес регистрације. У случају да неко поље заборавите, сам систем ће Вам рећи шта још треба
да попуните пре него што завршите регистрацију,
 пожељно је да попуните и остала поља, али то ћете моћи и накнадно урадити преко опције Мој
профил, када се пријавите на свој налог. Такође, све податке о себи, као о кориснику, могуће је
касније изменити. У поље URL упишите свој линк на ОРЦИД број,
 запишите на сигурно место ваше корисничко име и лозику, у случају да је заборавите,
 завршили сте поступак регистрације и аутоматски сте пријављени на свој налог.

