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У децембарском броју часописа објављени су 7 научних 
радова, приказ архитектонског објекта „Миа Дорћол”, 
као и 2 приказа нових књига. Поред тога, процесуиран 
је још један број радова који ће изаћи у режиму Online 
First. Ова опција постоји у оквиру doiSerbia, чланцима 
се додељује DOI ознака која остаје непромењена након 
објављивања штампане верзије. На тај начин омогућава 
се правилност у излажењу часописа, а истовремено 
ауторима се омогућава видљивост њиховог истраживања 
пре излажења у штампаном броју часописа. Поред 
тога, значајно је унапређено Упутство за ауторе које је 
постављено на електронски систем Aseestant. У складу са 
важећом регулативом о уређивању часописа, Упутство ће 
бити објављено у првом броју часописа у наредној години. 
У пуној мери ће бити примењивано од децембра 2022. 
године, с обзиром на то да су радови за јунско штампано 
издање већ припремљени у складу са претходним 
Упутством. Сви ови кораци предузети су у циљу обезбеђења 
још веће функционалности, отворености, видљивости 
радова у часопису и подизања транспарентности процеса 
уређивања часописа. 

The December issue of the journal includes seven scientifi c 
papers, a review of the architectural object Mia Dorćol, and 
two book reviews. In addition, a number of papers have been 
processed, which will be published in the Online First issue. 
This option exists within doiSerbia, since articles are assigned 
a DOI label that remains unchanged after the publication of the 
printed version. This enables regularity in the publication of the 
journal, and at the same time allows the authors the visibility 
of their research before it is published in the printed issue of 
the journal. In addition, the instructions for authors, which 
have been installed on the electronic system Aseestant, have 
been signifi cantly improved. Following the current regulations 
for editing journals, the instructions will be published in the 
fi rst issue of the journal next year. This system will then be 
fully implemented from December 2022, bearing in mind that 
papers for the June print edition have already been prepared in 
accordance with the previous instructions. All these steps have 
been taken to ensure even greater functionality, openness, 
and visibility of papers in the journal, as well as to increase the 
transparency of the journal editing process.


