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Развој дигиталних репозиторијума 

3. 5. 4. 2. 1. 

Препознат значај од 

стране управа 

факултета и 

института 

Успостављање 

репозиторијума 

Обука библиотекара  

и истраживача 

Усвајање концепта 

од стране 

истраживача  

 

- организовање   

додатних предавања, 

- дефинисање 

правилника 

 

Усвајање 

националне 

Платформе за 

отворену науку 



https://www.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2018/07/Platforma-za-

otvorenu-nauku.pdf  

… 
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Успостављање репозиторијума на 

факултетима и на институтима 
https://time.graphics/line/314977  
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https://cherry.chem.bg.ac.rs/  

https://cherry.chem.bg.ac.rs/
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Приступ са било ког 

уређаја на српском 

и енглеском језику. 

Предности за 

регистроване 

кориснике. 

Укупан број радова од почетка успостављања 

Cherry-a до данас:  

 

28.11.2018. (при успостављању репозиторијума) - 

2599 записа радова од којих је 1804 са пуним 

текстом.  

15.12.2021. - 4679 записа радова од којих је 4075 

са пуним текстом.  



Публикације 

Примарни подаци 

Завршни радови 

Мастер радови 

Докторати 

Позитрон 

Пројекти - CAPSIDO 

        -  CD-HEM 

        -  COVIDTARGET 

        -   LEAPSyn-SCI 

        -  MeMEAS 

        -   SMART Repurposing 

        -   SYMBIOSIS 

 



Статистика посећености 



Google Analytics 



Предавање о управљању 
истраживачким подацима 

http://www.chem.bg.ac.rs/fakultet/Cherry_projekti.pdf  

Управљање истраживачким подацима (енг. Research Data Management - RDM) обухвата низ активности које имају за 

циљ прикупљање и организовање података насталих током истраживања, као и њихово чување, дељење са другим 

истраживачима и објављивање. 

 

План управљања истраживачким подацима (енг. Data Management Plan - DMP) представља главни елемент у 

добром спровођењу управљања истраживачким подацима. Најчешће је руководилац пројекта задужен за његово 

доношење. Такође, DMP се може мењати у току пројекта, уколико се дође до нових врста података или других 

потреба да се измени првобитни план. 

Подршка библиотекара кроз рад на пројекту:  

https://rdm.open.ac.rs/  
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Project Description – Part A 

1.2.1. Data usage 

 

Од истраживача се не очекује да дају сасвим прецизне 

информације о обиму података и ресурсима потребним 

за управљање подацима зато што се током припреме 

пројекта то не може прецизно знати. 

 

Важно је јасно указати на тип и карактер података, као 

и њихов значај, те да се покаже да ће се о њима 

водити рачуна у складу са важећим стандардима и 

препорукама. 

Национални и европски пројекти 

Препоручени одговори: https://doi.org/10.5281/zenodo.4496934  

Европски пројекти морају да буду усклађени са Планом С: https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/ 

*** отворени приступ и слободна лиценца (CC-BY, прихватљиве и CC-BY-SA или CC0) *** 
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Шта учинити да резултати буду видљиви   
и како испунити захтеве европских пројеката? 

• Зелени отворени приступ – самоархивирање – постављање рецензираног  

          рукописа у репозиторијум (ембарго –до 6 месеци), 

 

• Златни отворени приступ – објављивање у часописима који су у отвореном приступу, 

 

• Хибридни отворени приступ – објављивање у часописима који подржавају отворени приступ  

уз накнаду. Horizon Europe ће покрити накнаду за објављивање у часописима који су пристали на  

транзицију како би постали потпуно отворени под условима утврђеним Планом С.  

Накнаде неће бити покривене за друге часописе, укључујући оне који намеравају да остану хибридни. 

 

Радови: 

Подаци: 
• ‘As open as possible, as closed as necessary‘ 

• FAIR принципи:  Findable (претраживи) 

   Accessible (доступни) 

   Interoperable (интероперабилни) 

   Reusable (поново употребљиви) 



Усвајање Правилника – 

децембар 2021. године  



Подршка библиотекара, 

континуирано одржавање обука уживо и онлајн... 



Хвала на пажњи! 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com 

@ana_carpediem 

anadj@chem.bg.ac.rs 
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