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Platforma za otvorenu nauku – MPNTR

Платформа је намењена свим учесницима у научно-

истраживачкој делатности и односи се на резултате 

истраживачких пројеката и програма финансираних 

у целини или делимично из буџета Републике 

Србије односно од стране Министарства. 
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Научном публикацијом сматрају се чланци објављени у 

научним часописима и зборницима радова, саопштења на 

научним скуповима објављена у целини или изводу, 

докторске дисертације, монографије, и сл. 

Министарство прописује да електронска копија коначне, 

објављене верзије (када издавач то допушта) или 

рецензиране верзије (прихваћене за објављивање) научне 

публикације буде доступна у отвореном приступу. 

Метаподатке научних публикација неопходно је депоновати 

непосредно након публиковања у одговарајући 

институционални / тематски / национални репозиторијум



Digitalni repozitorijum je:

Основу система чини дигитална база интегралних 
докумената који представљају резултате научног рада 
(монографије, чланци у часописима, поглавља у 
тематским зборницима, примарни подаци, аудио и 
видео материјали итд.) и библиографских 
метаподатака који их описују (наслови, имена аутора, 
имена уредника....., перзистентни идентификатори, као 
што су DOI, ORCID iD, итд.). ..... Метаподаци су јавно 
доступни, а приступ интегралним документима може 
бити ограничен због ауторских права или других 
законских ограничења. 
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Министарство првенствено подржава депоновање 

публикованих научних радова у дигиталне 

репозиторијуме уз поштовање ауторских права и права 

уступљених издавачу (Зелени отворени приступ). 

Министарство ће препознавати као оправдане 

трошкове објављивања у отвореном приступу (APC, 

BPC) наведене у оквиру буџета пројеката..... 

Министарство неће примати појединачне захтеве за 

надокнаду трошкова публиковања.

- različita praksa po UB institucijama
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Циљ архивирања примарних података јесте да се обезбеди 

њихово трајно чување и омогући да подаци прикупљени током 

истраживања буду доступни у оквиру интероперабилне дигиталне 

платформе ради накнадне провере или поновног коришћења у 

другим истраживањима или у неке друге сврхе. У зависности од 

законских ограничења и етичких стандарда који се примењују у 

одређеним дисциплинама, након архивирања примарни подаци 

могу бити (1) затворени, (2) доступни искључиво припадницима 

уско дефинисане групе истраживача у датој области, или (3) јавно 

доступни. 

........

Министарство препоручује да се омогући отворени приступ 

примарним подацима прикупљеним током истраживања 

Neke vrlo napredne institucije – psiholozi, medicinari
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Šta mi treba da radimo

Универзитети и научноистраживачки институти који 

нису у саставу универзитета имају обавезу да у року од 

шест месеци дефинишу и усвоје платформе за 

отворену науку, а у складу са овом Платформом.

Министарство ће редовно пратити поштовање 

принципа наведених у овој Платформи, а резултати 

праћења ће се користити приликом процене учинка

на пројектима, за будуће пријаве за финансирање, 

као и остале активности Министарства намењене 

унапређењу научне делатности у Србији.



• interoperabilnost omogućava decentralizovanost

• infrastruktura – polupostoji

• svaka institucija svoj repozitorijum

• Institut bioloških nauka

• Institut Vinča

• Institut za filozofiju i društvenu teoriju

• Hemijski fakultet (u proceduri)

• sigurno uvećanje elektronske vidljivosti UB

• povećati transparentnost

Šta smo probali
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Diskusija



Dopunite datume odbrane

Arhitektonski fakultet

Pravoslovni bogoslovski fakultet

Šumarski fakultet

Saobraćajni fakultet

Mašinski fakultet

Filološki fakultet


