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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, 

• примарни подаци... 

 



1. Корак 

За руководиоце пројеката:  

• Доставити списак учесника одређеног пројeкта библиотекару на anadj@chem.bg.ac.rs  

(имена и презимена са имејл адресама) на увид, 

• Лична регистрација, 

• Обавестити учеснике пројекта да се региструју на Cherry са имејл-а који су доставили 

након чега ће им привилегије за депоновање нових радова бити додељене. 

  

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

Руководиоци пројеката су администратори колекција за пројекте.  

Шта то подразумева? 

У сваком тренутку руководиоци могу да додају привиглегије за депоновање  

радова новим сарадницима, ако се тим проширује.  



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. 



3. Корак 

Два типа уноса нових записа: 

1. Када се уносе научни радови, поглавља из  

монографија, монографије, радови са конференција,  

апстракти, саопштења (све што је објављено или  

прихваћено од стране рецензената),  

метаподаци и пуни текстови се уносе у главну  

колекцију Хемијски факултет > Публикације. 

 

Затим такве записе библиотекар мапира да буду  

видљиви у оквиру колекције одређеног пројекта. 

 

2. За све друге типове публикација аудио или видео  

снимке, примарне податке, фотографије и слична  

документација која се користила приликом  

припремања материјала у оквиру пројекта, користи  

се унос директно преко колекције одређеног  

пројекта. 

https://cherry.chem.bg.ac.rs/handle/123456789/2


Процес депоновања са примерима 

1. Почетна страна > Хемијски факултет > Публикације > Унос новог документа 

2. Почетна страна > Пројекти > избор одређеног пројекта > Унос новог документа 

Основни метаподаци који се уносе: 

 

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

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


Записи без фајла се  

не прихватају у Cherry. 

Ако постоји ембарго  

период за видљивост  

неког рада, означити  

датум истицања у  

календару у последњем  

елементу уноса. 

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

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


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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RDM и DMP 

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. 

 

Било да је обавеза или само препорука, имати добро конституисан DMP од  

самог почетка истраживачког пројекта је пример добре праксе, јер позитивно  

утиче на добро управљање подацима од самог почетка и обезбеђује  

дугорочну стратегију за (поновну) употребу и чување. 



Подршка библиотекара 

Резултат рада на пројекту са корисним информацијама:  

https://rdm.open.ac.rs/  

http://media.rcub.bg.ac.rs/?p=7674  

 

DMP је живи документ, тј. дозвољено је његово мењање и  

адаптирање у складу са новим потребама пројекта, па је  

легитимно да истраживачи и наведу да ће се DMP мењати и  

ревидирати током пројекта. 

 

Бесплатни онлајн алати: 

• Argos 

• DMPOnline 

• DMPTool 

https://rdm.open.ac.rs/
https://rdm.open.ac.rs/
https://rdm.open.ac.rs/
http://media.rcub.bg.ac.rs/?p=7674
https://argos.openaire.eu/splash/
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://dmptool.org/


Упутство за писање  

Плана управљања подацима 

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 јасно  

покаже да ће се о њима водити рачуна у складу са важећим стандардима и препорукама. 



Фонд за науку 
1. What types of data will the Project generate/collect? 

2. What significant datasets are needed for the Project implementation? Specify  

data types and data size. Specify primary or secondary usage of data. 

3. Do you already have access to stated data, or will the data be obtained during Project impl

ementation? If the data is to be obtained during Project  

implementation, please specify so.  

4. How will the data be stored and accessed? What measures will be taken to  

ensure secure data storage and usage, including data security? 

5. Who will have access to the data during Project implementation?  

6. How will the data be used with reference to the research field?  

7. How will the costs of data curation and preservation be covered? 

8. How will the stated data be exploited and/or shared/made accessible for  

verification and re-usage during and after Project implementation? If data  

cannot be made available, explain why. 

9. Who will have access to the data after Project implementation? 

 

Одговори: https://doi.org/10.5281/zenodo.4496934  

 

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


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 присту – 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) 

 

https://cherry.chem.bg.ac.rs/discover?filtertype=version&filter_relational_operator=equals&filter=acceptedVersion


Европски пројекти 

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

 

• 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). 

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

Подносиоци захтева описују на који начин ће утицати на експлоатацију и дисеминацију  

научних резултата проистеклих са пројкaта. 

Kомплетан план се доставља током првих шест месеци од добијања средстава. 

Алат за састављање плана и примери: 

https://dmponline.dcc.ac.uk/  

  

Резултати истраживања морају бити видљиви након завршетка пројекта,  

најчешће у року од годину дана.  

https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://dmponline.dcc.ac.uk/


Додатне информације 

у Библиотеци  

Хемијског факултета  

или преко имејла  

anadj@chem.bg.ac.rs  
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