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Cherry институционални репозиторијум

Трајно закључане 

верзије

Рецензиране 

верзије радова

Верзије у отвореном 

приступу

Подразумева отворени приступ 

комплетаном тексту рада и на сајту 

издавача и у репозиторијуму. Овај модел 

објављивања за који не постоји 

ограничење доступности зове се златни 

отворени приступ и у том случају није 

потребно да аутори чувају и депонују 

своје резениране верзије радова.

Комплетном тексту публикованих верзија може да 

приступи само мали број регистрованих корисника из 

институције, уз контролу библиотекара - администратора 

репозиторијума. Текст ове верзије не може да буде јавно 

доступан због права која одређени издавач има, а којег 

су се аутори приликом објављивања, типским уговором, 

одрекли. Након објављивања ова верзија је доступна на 

сајту издавача уз новчану накнаду.

Комплетан текст ове верзије је доступан у репозиторијуму

након истека ембарго периода (периода током којег је због

ауторских права одложен јавни приступ комплетном тексту

рада) који прописује издавач. Други назив за рецензирану 

верзију је прихваћена верзија за објављивање. Аутори 

депоновањем рецениране верзије свог рада, када публикована 

мора да буде трајно закључана, чине зелени отворени приступ 

или пут самоархивирања. У репозиторијуму се одложене 

верзије отварају за јавност аутоматски, оног датума који је 

приликом депоновања означен.



Резултати депоновања 
записа научних радова 

објављених у часописима

Отворен приступ

Одложен присуп

Приступ само са 
лозинком

2.242

276

932



Пре обављивања у часопису

Да ли ће рад након објављивања бити доступан у отвореном 

приступу и колики су трошкови објављивања?
1

У случају да публикована верзија не може да буде јавно 

доступна за све на интернету да ли издавач дозовољава 

депоновање рецензиране верзије у репозиторијум?

2

Колики је ембарго период након којег би рецензирана 

верзија могла да буде доступна у репозиторијуму.
3

Да ли се објављивањем рада у одређеном 

часопису поштује национална Платформа за 

отворену науку и прописи других финансијера? 

4

Проверити сајт 

Sherpa Romeo

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


Након објављивања

Депоновањем података о раду и комплетног текста рада омогућава се:

1. Детаљна контрола од стране администратора репозиторијума.

2. Доступност у агрегаторима: BASE, CORE, OpenAire, WorldCat, 

Google Scholar, Unpaywall…

3. Аутоматско повлачење радова за систем еНаука.

4. Комплетна слика научног рада Хемијског факултета и Иновационог 

центра – представљено у годишењим извештајима.



Препринт сервери и 

депоновање препринта



Објављивање научних радова

Thomas Shafee - Own work; adapted from diagram by Ginny Barbour (CC BY 4.0)



Карактеристике препринта

Препринти често нису

индексирани у 

традиционалним, 

комерцијалним индексним 

базама, али јесу у: Google 

Scholar, PrePubmed, Europe 

PMC, SciLit, Crossref, 

Unpaywall... Од прошле 

године и у Scopus бази.

Константни рад са 

повратним информацијама.

Препринти су прелиминарни 

научни извештаји који су 

јавно доступни на интернету 

како би могао свако да их 

прочита, прокоментарише и 

дискутује о њима пре него 

што буду рецензирани.

Препринти омогућавају 

брзо објављивање и живу 

дискусију између научника.



Предности постављања препринта

 Брза доступност нових информација научног карактера на интернету.

 Техничка опремљеност зависи од избора препринт сервера, најчешће 

сервери испуњавају све критеријуме за постављање радова и њихово 

цитирање.

 Избегавање дуготрајног процеса рецензирања пре објављивања, али са 

могућношћу добијања повратних информација од великог броја истраживача 

из целог света.

 Смањено дуплирање научних достигнућа међу научницима истих области 

истраживања.

 Видљивост истраживања у најранијој фази подстиче комуникацију између 

стручњака сродних области. Развијају се нове идеје за сарадњу поготово код 

млађих истраживача.

 Препринти су све више укључени у формалне процесе евалуације за 

предлоге грантова европских пројеката.



Наведене агенција за финансирање су промениле своје политике у вези 
са коришћењем препринта:

1. American Heart Association (2021)

2. Australian Research Council (September 14, 2021)

3. National Health and Medical Research Council, Australia 

(August 23, 2021)

4. Science Foundation Ireland (updated 2021)

5. Bill & Melinda Gates Foundation (effective 2021)

6. Alex’s Lemonade Stand Foundation (November 2020)

7. Fast Grants for COVID-19 science (April 7, 2020)

8. CNRS Roadmap for Open Science (November, 2019)

9. European Research Council (ERC)

10. Biotechnology and Biological Sciences Research Council 

(BBSRC, UK) (June 12, 2017)

11. National Institutes of Health (NIH, USA) (March 24, 2017)

12. Wellcome Trust (January 10, 2017)

13. Human Frontiers Science Program (December 12, 2016)

14. Canadian Institute for Health Research (CIHR, Canada) 

(updated September 28, 2017)

...https://asapbio.org/funder-policies

“Where there is a significant public health benefit to preprints 

being shared widely and rapidly, such as a disease outbreak, 

these preprints must be published:

 before peer review,

 on an approved platform that supports immediate publication 

of the complete manuscript,

 under a CC-BY licence.”

https://asapbio.org/funder-policies


Тренутно:

arXiv - 6.817 резултата

medRxiv и bioRxiv 25.680 чланака 

(19.429 medRxiv, 6.251 bioRxiv)

Јун 2021:

arXiv - 4.075 резултата

medRxiv и bioRxiv 15.742 чланака 

(12.161 medRxiv, 3.581 bioRxiv)

SOCIAL MEDIA
Пораст препринта медицинских истраживања

долази у време када је научни одговор на

пандемију покренуо потребу за брзим научним

резултатима на отвореним платформама.

Препринти су одиграли кључну улогу у

унапређењу разумевања појава нових вируса.



https://icite.od.nih.gov/covid19/search/

https://icite.od.nih.gov/covid19/search/




https://asapbio.org/preprint-servers

https://asapbio.org/preprint-servers


Укупно 28.379











Политике издавача у погледу постављањa препринта

Elsevier
Платформа SSRN - доступни препринти од 2017. године. У последњих 5 година дошло је до

пораста постављања препринта од 148% и за 50% је већи број преузетих препринта него у ранијем

периоду (18 милиона преузетих препринта на крају 2020. године). Након видљивости препринта у

познатим препринт серверима arXiv, ChemRxiv, bioRxiv и medRxiv препринти су видљиви и у

индексној бази Scopus.

Тренутно 1,23 милиона препринта, до краја године се најављује до 1,4 милиона постављених у

оквиру ауторских профила на Scopus бази.

Проверити сајт Sherpa Romeo: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


Политике издавача у погледу постављањa препринта

MDPI

Дозвољено је постављање препринта на платформу „Preprints“ пре објављивања рада.



https://europepmc.org/

https://europepmc.org/


https://open-research-europe.ec.europa.eu/

https://open-research-europe.ec.europa.eu/


https://wellcomeopenresearch.org/

https://wellcomeopenresearch.org/


Објављивање у домаћим часописима

Journal of the Serbian Chemical Society – Diamond OA, M23



Тестирање и евалуација нових сервиса за већу примену отворене науке

Најава европског пројекта 

који ће се реализовати на 

Хемијском факултету



Хвала на пажњи!

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

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

