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Колекција - 

Пројекти 
Колекције се организују у складу са 
потребама Факултета.  

Не постоји одређени број колекција 
за унос нових радова као ни 
ограничења у односу на типове 
докумената: 

• научни радови, 

• конференцијски прилози, 

• писма уредницима, 

• саопштења са конференција, 

• монографије, 

• поглавља из монографија, 

• истраживачки подаци... 

 



Руководиоци пројеката > 

Администратору Cherry-a 

. 

Захтев за отварање 

нове колекције 
на мејл anadj@chem.bg.ac.rs  

01 Списак учесника 

који ће депоновати 

записе + мејлови 

02 

https://cherry.chem.bg.ac.rs/password-login  

Лична регистрација 03 Депоновање записа 04 
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Регистрација 

корисника 

 Након унетог мејла верификовати линк који 

стиже на адресу корисника.  

 Попунити основне личне податке. 

 Након успешне регистрације администратор 

одобрава приступ кориснику у одређену 

колекцију на основу списка који је 

руководилац пројекта доставио. 



Библиотекар је администратор репозиторијума који одобрава приступ корисницима, врши 

контролу квалитета унетих метаподатака и комплетних текстова. 

 

Руководиоци пројеката су такође администратори, али само у домену додељивања 

привиглегија за депоновање радова новим сарадницима, ако се тим проширује.  

Контрола квалитета 

записа 



Избором на одређену колекцију нуди 

се опција „Измена колекције“ за: 

 

• додавање описа колекције, 

• додавање привилегија новим  

     сарадницима. 



Након додељених привилегија  

наведени сарадници имају право 

да депонују нова документа у  

колекцију и да прегледају све 

оно што се у колекцији налази. 



Депоновање истраживачких података 
Почетна страна > Пројекти > избор одређеног пројекта > Унос новог документа 



Основни метаподаци који се уносе: 

 

Оним редом како су наведени у публикацији. 

Наслов публикације са префиксом „Supplementary data for the article“. 

Наслов часописа у којем је рад објављен заједно са истраживачким подацима. 

Наводи се само година. 



Основни метаподаци који се уносе: 

 

http://nardus.mpn.gov.rs/repository/projectData.xml - преузимају се са ове адресе 

info:eu-repo/grantAgreement/ScienceFundRS/Fond_2020_COVID19/7542203/RS// 

Не наводи се колација код 

истраживачких података. 

Од свих идентификатора 

навести само ISSN или ISBN. 

Из падајућег менија изабрати тип „скуп података“. 

Из падајућег менија изабрати „објављена верзија“ 

уколико је рад у којем су подаци објављен. 

Избор језика истраживачких података. 

http://nardus.mpn.gov.rs/repository/projectData.xml
http://nardus.mpn.gov.rs/repository/projectData.xml


Основни метаподаци који се уносе: 

 

Не уноси се сажетак код истраживачких података. 

Кључне речи обавезно навести, сваку у издвојено поље. 



Основни метаподаци који се уносе: 

 

Оним редом како су наведени у публикацији. 

Назив издавача часописа у којем је рад заједно са подацима објављен. 

Порука за администратора, сугестије, захвалнице, све за шта не постоји 

предвиђено поље. 

 



Основни метаподаци који се уносе: 

 

Изабрати степен доступности пуног текста у 

зависности од услова прописаних уговором са 

издавачем или финансијером. 

Избор лиценце за 

коришћење података. 



Attribution – CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)  

Ауторство – Морају се навести подаци о изворном делу и линк ка лиценци, и мора се нагласити да ли је изворно дело  

измењено. Дозвољено је умножавати, дистрибуирати и јавно саопштавати дело; прерадити га и користити чак и у  

комерцијалне сврхе. 

Attribution-ShareAlike –CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 

 Ауторство – Делити под истим условима – Морају се навести подаци о изворном делу и линк ка лиценци, и мора се  

нагласити да ли је изворно дело измењено. Ако се прерађује изворно дело или се инкорпорира у нову целину, ново дело се  

мора делити под истом лиценцом. Дозвољено је умножавати, дистрибуирати и јавно саопштавати дело; прерадити га и  

користити чак и у комерцијалне сврхе.  

Attribution-NonCommercial – CC BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  

 Ауторство – Некомерцијално – Морају се навести подаци о изворном делу и линк ка лиценци, и мора се нагласити да ли је  

изворно дело измењено. Материјал се не сме користити у комерцијалне сврхе. Дозвољено је умножавати, дистрибуирати,  

јавно саопштавати и прерадити дело.  

Attribution-NoDerivs – CC BY-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/) 

Ауторство – Без прераде – Морају се навести подаци о изворном делу и линк ка лиценци, и мора се нагласити да ли је  

изворно дело измењено. Ако се прерађује изворно дело или се инкорпорира у нову целину, измењено дело се не сме  

дистрибуирати. Дозвољено је умножавати и дистрибуирати дело чак и у комерцијалне сврхе.  

Attribution-NonCommercial-ShareAlike – CC BY-NC-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) 

 Ауторство – Некомерцијално – Делити под истим условима – Морају се навести подаци о изворном делу и линк ка  

лиценци, и мора се нагласити да ли је изворно дело измењено. Ако се прерађује изворно дело или се инкорпорира у  

нову целину, ново дело се мора делити под истом лиценцом. Материјал се не сме користити у комерцијалне сврхе.  

Дозвољено је умножавати, дистрибуирати, јавно саопштавати и прерадити дело.    

Attribution-NonCommercial-NoDerivs – CC BY-NC-ND (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 

Ауторство – Некомерцијално – Без прераде – Морају се навести подаци о изворном делу и линк ка лиценци, и мора се  

нагласити да ли је изворно дело измењено. Материјал се не сме користити у комерцијалне сврхе. Ако се прерађује изворно  

дело или се инкорпорира у нову целину, измењено дело се не сме дистрибуирати. Дозвољено је умножавати и  

дистрибуирати дело у свим медијима и форматима.     

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/)     

Аутор се одриче свих права и предаје дело у јавни домен. Дозвољено је умножавати, дистрибуирати и јавно саопштавати дело; 

прерадити га и користити чак и у комерцијалне сврхе и за то није потребно тражити дозволу.  
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Захтеви Европске комисије 

 

• European Commission,  

• World Health Organization,  

• 17 националних, углавном европских финансијера, 

• 5 добротворних давалаца средстава укључујући 
Wellcome Trust и Bill and Melinda Gates Foundation. 

 

Кључно: отворени приступ и слободна лиценца  
(CC-BY, прихватљиве и CC-BY-SA или CC0). 

Усклађеност са Планом С >  
  https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/ 

https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/
https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/
https://www.coalition-s.org/plan_s_principles/


Основни метаподаци који се уносе: 

 

Унети фајл у формату који 

је слободно доступан. 

Уколико је потребно унети датум ембарго периода. 





Завршетак уноса метаподатака и пуног текста: 

 

Следи провера унетог записа од 

стране администратора након 

чега се одобрава или враћа 

кориснику на дораду. 



FAIR принципи: 

Reusable (поново употребљиви) 

Interoperable (интероперабилни) 

Accessible (доступни) 

Findable (претраживи) 

        

‘As open as possible,  

as closed as necessary‘ 



Питања? 

anadj@chem.bg.ac.rs 

@ana_carpediem 

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