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TIJIATOOPMY 3A OTBOPEHY HAYKY
llucrury'ra 3a MebyHapoAuy norrrlrl{Ky Ir rplrBpeAy

Ourure ogpeg6e

r{nan 1

Osol,r llnar0oprr,roM 3a orBopeHy HayKy klucr-wryra:a naelyuapoAHy [oJII'IruKy pt rpuBpeAy

(y aa-nena reKcry Ilnarsopnaa) ypebyjy ce o6asege, oAroBopHocrl'I, Mepe u npoqe,{ype r<oje

ury1ajy 3a ur{ib cnponofeme llnar(fopMe 3a orBopeuy HayKy MuuucrapcrBa rlpocBere, HayKe

r{ rexHorrorlxor pasnoja (y aarseur reKcry MIHTP)'

flnar$oprraa ce npr.rMemyje Ha cBe rrcTpaxr4Barle 3alocJleue y [luct]ITyTy sa rraefynapoaHy

roJrlrrr4Ky r4 [prrBpeAy (y aaneM reKcry I4uctrztyt) aHraxoBaHe ua npojeruuua roje

Suuauurpa MIIHTP.

klcrpaxwuauv cy ilutta xoja o6arnajy uocnone HayrIHoI,IcrpilIo{BarIKe Aenaruoctu u roja
ucuyrranajy ycnoBe npoflrrcaHe 3axonou o Hayrluoucrpoxl{Batlxoj Aelaruocrra.

Ilu.lrenu IllarQoplle 3a orBopeHy HayKy

Hmu2

Cnpoeofeme llnarQopMe 3a orBopeHy HayKy Vlucruryta ycMepeHo je ua ocrBapl4Balbe

qeTupH ul,L'ba:

1) orBopeHa npl{cryrl uayuuoj nllreparypll;

2) 4ocryuHocr [oAaraKa npHKynJbeHI{x y HayqHI'IM IacrpaxIaBaIbI'IMa;

3) rpaucuapeHrHocr HayqHe KoMyHuKaIIuje u uerogonoruje;

4) pa:noj Ar.rrr4TanHe uu$pacrpyKType HeoltxoAHe 3a ocrBapl,IBarre HaBe,qeHa rpI,I qlaJba.

Hase.qeutE u]rrleBlr he ce ocrsap]rBarr,r y3 rryHy 3arxrr{Ty eruqKllx HopMI,I, ayropcKllx [paBa LI

npaBa r4HTeJIeKTyarue cuoj uue.

Ornopeuu rrplrcryrl HayrrHuM ny6.uuraqujaua
tlnau 3

y Penosuroplrjy,rra Vluwwryra, roju je AocryIIaH Ha URL ailpecu

htip:lhepozitorijum.diplomacy.bg.ac.rsl, o6asesuo ce .ueuouyjy eneKrpoucre nepsuje cBI'Ix

HayrrHux ny6nuxaquja HacraJrr.rx Kao pe3yJrrar HayqHI,Ix rIcrpaxLIBaILa roja ce peaausyjy y



I4ucruryry, a Haporrr4ro oHrrx r<oje cy HacraJle Kao pe3ynrar npojexata r<oje (prauancnpa

MIIHTP, y cKnaAy ca HarIoMeHaMa y up]Inory one llnarQopMe.

Hayuuurra ny6nuxauujaua cuarpajy ce :

. TuIaHIILI o6janreuu y HayrIHI4M qacolucplMa;

. rrorJraBJba y MoHorpaSujarrra 14 qraHII[ o6janreuu y reMarcKl4tu s6opuuquua;

o caorrrrrelba ca xou(pepeuuuja o6janreHa y uenule.u rtiln I{3BoAy;

o rvroHorpaQrje;

. AorropcKe AI4cepraIII4je.

r{nau 4

Y Peuosrroplljyu ce o6asesHo aenoHyje o6janreua (xouauua) nepsuja Hayr{He uy6nr'rxauuje'

Yrolurco oapea6e yroBopa ca u3AaBaqeM ro 4onyurrajy u yKoJIrKo ue uocroje Apyra

3aKoHcKa orpanurlelta, oBa nepsr,rja he 6nrn Aocry[Ha y orBopeHoM IlpllcTyny.

Yro,irnro nocroje [paBHa orpaHrEqerba s6or rcojux ce He Moxe ouoryhuru orBopeHI'I rrpucrytl

o6janreuoj nepsnju ny6nurauraje, y Peuosuropnjyrra ce o6anesno aeuouyje u peIIeH3I{paHI{

pyKonr4c (npraxnaheu sa o6janmunarre) Haf{He uy6rulxauuje, xoju nocraje januo AocryrlaH

nuxog racreKa eu6apro [epr{oAa flponl4caHor oA crpaue usilaBaqa. Axo je oltoryheu
Herrocpe4aH orBopeHrr rrpucryn xouauuoj nep:uju ny6nraxaultje AeIIoHoBaHe y
peno3r{Topujyna, uraje HeoIIxoAHo,[erloHoBarl4 ]I pellegsupa6il pyKorll4c.

Y Peuosuropujyna ce o6aseguo 4euouyjy r{ eJreKrpoHcr<e nep:uje Hayquux uy6lr'rraquja xoje

cy o6jaereue y qacorllreLrua, uouorpaQujaua, s6opnutfrrMay orBopeHoM flpl4cryrly.

r{nau 5

Enercrpoucr<a nepsuja rry6nraxaq[je Mopa ce Aenouor;aru y Peuosuroprajyrra uenocpeAHo

HaKoH o6janrunarra. Yrorurrco je ro lroryhe, r.IHrerparllru reKcr ny6nurcaqnje (rj. o6janJbeHa

nep:uja r4nr.r perleH3r,rpaur,r pyxonuc), rrropa 6uru Aocryrlax y orBopeHoM rrpl{cryrry oAMax, a

y cBaKoM cryuajy uajxaculrje 12 ueceuu HaKoH 4aua o6jaubl'IBarba.

9rau 6

O6asesa,(errouoBarLa r{ orBopeHor npr{cryrra oAHocIa ce Ha cBe HayrrHe ny6nuxaunje rcoje cy
rcrpalKr4Bauu o6janranu roqeB og 1. janyapa201.l. roAlIHe.

Ornopeuu [prr cryrr o craJrr{M pe3yJrrarrrMa H ayqHlrx llcrpaxu Barra

Hm:r.T

Y PenosmropujyM ce Mory AenoHoBaru u lpytr4 pe3yJITarI,I HayqH[x I,Icrpaxl4Balba, Kao Iuro
cy: [paKTl{rrHo-rronlrrr.rqKe aHrrJrrl3e, rrpeAnogu sa o6rLIKoBaILe janne IIoJII,ITI{Ke r o6pasonuu

llarepuja,ru, frTr.

IrlcrpaNunavrrMa ce upenopyuyje Aa oMoryhe ornopeuu npllcryrl oBtIM Marepnja-nurraa xaa

roA 3a ro He flocroje :aroucxauluttw erl4qKa orpaHuqelba.



O6ane:e ucrpaxuBarra
r{ran 8

I4crpaxwrlauu wvqy o6anesy Aa caMocraJrHo Aerlouyjy y Penosutopujyrra enerrpoucKe

nepiuje cBr4x Haf{uux ny6ruaraunja rcoje cy o6jannnu uoA atpunrEjaurEjortr l4ucruryra, a

,uporrro ouux r<oje cy HacraJle Kao pe3yJlrar npojexara xoje lpuuaucupa MIIHTP.

Yroluxo cy r.rcrpaxrlnauu ny6lr{KoBaJrr.r unLI AenoHoBaJILI y HeKLI peno3llToprajyrra npuuapue

[oAarKe rcoju cy y Be3r{ ca nyltuxaqujaura HacTaJILIM Kao pe3ynrar I'IcrpaxlrBarba, Ty

uusoprraauujy iraopajy o6anegso Aa HaBeAy npI,IJILIKoM AerloHoBarba ny6rulrauuia y

Peuorraropujyu.

Vlcrpaxutarrr4 Mory Aa caMocraJrHo AenoHyjy y PeuosuroprEjpa I{ HafIHe ny6auxauraje xoje

cy o6janunll uoA ApyrLIM a$uwtlautrlarv,a.

O6anere 6u6;tuorere
rlnan 9

Bu6luorex a Wuctutyt a:

genouyj e uy6nnraquj e y Peuosuropnjl"ra;

Bprrrr4 KoHTpOny KBrrJrr{TeTa r,r I,rHTerpI4TeTa MeTaIIOIATAKA I{ AaTOTeKa AeIIOHOBaHI'IX y

Peuosuropujyru;

. crapa ce o roIIIToBaIby ayropcKl{x [paBa H ycnoBa nI{IIeHuI{;

. opraHr.rsyje e4yxauujy racrpaNvrBaqa y Be3u ca oBLIM reMaMa Be3aHI'IM sa cnponoferre

Ilnar(loplre 3a orBopeuy HayKy MfIHTP, u

o Bpurr4 HaA3op Har* cuponoferreu fhar(foprrte sa orBopeHy HayKy MIHTP y

Irlucruryr:y.

Ilpaherre cuponoferra Ilrar$opMe 3q orBopeHy Hayry

r{nau 10

Kourpony cnponolema flnarsopMe 3a orBopeuy HayKy MIHTP BpIr]I Hajruarre jegnou

rorr{rrr}be, [prIWIKoM noAHoluelba usneurmj a o pa[y I.IcrpaxlzBaqa'

KoHrpony cnponofema llnar(fopMe Bprue uouohnur .ql,IpeKropa 3a HayrlHorcrpaxrBaqKy

AeJrarHocrr4 u Eu6luo:rera I4scrlzryra, a Ha ocHoBy 6ultruorpa$nja rcoje IacrpaxllBar{l4

locranrsajy y3 roAl{urrbe usneuraj e.

3anpurne ogpeg6e

9nan 11

flpanumrux cryrla Ha cHary ocaM AaHa oA AaHa AoHolilerba.
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 ПРИЛОГ 

 

Репозиторијум 

Репозиторијум Института за међународну политику и привреду (у даљем тексту 

Репозиторијум) је дигитални институционални репозиторијум Института за 

међународну политику и привреду. Репозиторијум је успоставио и одржава га Институт 

економских наука у Београду на основу уговора потписаног са Институтом за 

међународну политику и привреду 29. новембра 2018. године. Репозиторијум испуњава 

све техничке услове које прописује Платформа за отворену науку Министарства 

провете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту Платформа) и прилагођен је 

савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација 

(усклађеност са захтевима Европске комисије у вези отвореног приступа 

публикацијама; интегрисани ORCID идентификатори).  

Да би се испунили захтеви које прописује Платформа неопходно је да истраживачи 

Института за међународну политику и привреду (у даљем тексту Институт) депонују 

научне публикације у овај репозиторијум.  

Омогућавањем јавног приступа публикацијама посредством друштвених мрежа 

намењених истраживачима (нпр. ResearchGate, Academia.edu и сл.), сајтова и блогова 

не испуњавају се захтеви које прописује Платформа.  

 

Депоновање публикација у Репозиторијум 

За депоновање публикација у Репозиторијум овлашћена је Библиотека Института.  

У Репозиторијум се депонују метаподаци који описију публикацију и датотека која 

садржи интегрални текст публикације. Метаподаци и датотека заједно чине запис у 

репозиторијуму. Обавезно се уносе следећи метаподаци: 

 имена свих аутора; 

 наслов публикације; 

 наслов матичне публикације (тј. наслов часописа, књиге, зборника, у случају 

часописних чланака, поглавља или радова у тематским зборницима); 

 издавач; 

 година издавања; 

 колација (волумен, свеска, пагинација); 

 јединствени идентификатори (обавезно DOI, ISBN, ISSN); 

 назив пројекта у оквиру ког је публикација настала и/или назив финансијера 

истраживања;  

 апстракт; 

 кључне речи; 

 тип приступа интегралном тексту (отворени, ограничени, одложени); 

 услови коришћења интегралног текста, односно лиценца. 
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Датотека која садржи интегрални текст публикације мора да садржи све библиографске 

податке неопходне за недвосмислену идентификацију публикације. То се нарочито 

односи на публикације које су део неке веће целине (нпр. поглавље у монографији, 

текст у зборнику, чланак у часопису). У такве датотеке треба укључити и насловну 

страну и импресум, а по потреби и друге делове матичне публикације. У случају да то 

није могуће, испред самог текста треба уметнути додатну страну која садржи 

комплетне библиографске потатке о публикацији.  

Препоручује се депоновање PDF датотека у PDF/A формату, без ограничења у погледу 

претраживања, копирања или штампања текста. 

Различите верзије публикација 

У Репозиторијум се обавезно депонује објављена (коначна) верзија публикације, без 

обзира да ли ће бити доступна у отвореном приступу или неће. 

Ако се због ограничења која намеће издавач не сме омогућити отворени приступ 

објављеној верзији публикације у Репозиторијуму, неопходно је депоновати и 

рецензирани рукопис публикације (верзија која је прихваћена за објављивање). Рукопис 

се мора депоновати непосредно након објављивања рада, а кад год је то могуће, 

препоручује се да се то учини непосредно након прихватања за објављивање. Детаљно 

упутство за припрему и обележавање датотека и унос метаподатака дато је у техничком 

упутству на адреси: https://goo.gl/HuSSc8.  

Подаци о верзији која се сме депоновати, дужини трајања ембарго периода и лиценци 

под којом се депонована верзија сме дистрибуирати обично се могу наћи на сајту 

издавача, у издавачкој политици часописа (обично у одељку Self-archiving policy, 

Licensing или Copyright), као и у бази података SHERPA/RoMEO: 

www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php. 

Велики број часописа прописује ембарго период дужи од оног који допушта 

Платформа. Да би испунили услове које прописује Платформа, аутори који желе да 

објаве рад у таквом часопису (а не желе да плате трошкове објављивања) морају да 

преговарају са издавачем, односно да покушају да добију дозволу да рецензирану 

верзију рукописа депонују у репозиторијум у року који Платформа прописује. Током 

преговора, издавачу се скреће пажња на обавезу аутора да омогући отворени приступ. 

Међународна организација SPARC је развила правни инструмент који у тим 

преговорима може бити од помоћи – анекс уговора о уступању права издавачу: 

https://sparcopen.org/our-work/author-rights/brochure-html/. Овај анекс уговора аутору 

омогућава да задржи одређена права и да омогући отворени приступ у прописаном 

року. Након прихватања рукописа за објављивање, у тренутку када издавач од аутора 

тражи уступање права, аутор шаље попуњен формулар анекса уговора издавачу, 

захтевајући да му се омогући да задржи одређена права. Помоћ у вези са преговорима 

са издавачима у циљу скраћивања ембарго периода истраживачи могу добити уз 

Библиотеци Института. 

Не препоручује се депоновање нерецензираних рукописа објављених радова у 

Репозиторијум зато што се та верзија често знатно разликује од објављене верзије рада. 

Ако се у Репозиторијум депонује више верзија исте публикације, оне не смеју бити део 

истог записа, већ се за сваку верзију креира посебан запис.  

 

 

https://goo.gl/HuSSc8
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php
https://sparcopen.org/our-work/author-rights/brochure-html/


6 

 

Златни отворени приступ и депоновање у Репозиторијум 

У складу са Платформом за отворену науку МПНТР, и поред тога што су објавили рад 

у часопису, монографији или зборнику у отвореном приступу (златни отворени 

приступ), истраживачи имају обавезу да рад депонују у институционални 

репозиторијум. Истраживачи имају обавезу да у Репозиторијум депонују објављену 

верзију непосредно након објављивања и истовремено омогуће отворени приступ 

интегралном тексту, под истом лиценцом под којом је рад објављен. 

 

Примарни подаци 

Примарни подаци представљају информације које су прикупљене током истраживања и 

које служе као основа за доношење научних закључака. Примарни подаци најчешће 

обухватају податке прикупљене током експеримената и симулација, сирове статистичке 

податке, софтвер, теренску грађу и сл.  

Према Препоруци Европске комисије 2018/790 о приступу и чувању научних 

информација од 25. априла 2018. године, „примарни подаци настали током 

истраживања финансираних јавним средствима треба да постану и остану видљиви, 

доступни, интероперабилни и употребљиви и у друге сврхе (FAIR принципе – findable, 

accessible, interoperable, reusable) унутар сигурног и поузданог окружења, посредством 

дигиталне инфраструктуре (укључујући и инфраструктуру Европског облака за 

отворену науку – EOSC), осим ако то није могуће или је неспојиво са даљим 

искоришћавањем резултата истраживања (‘отворени онолико колико је то могуће, 

затворени онолико колико је то потребно’)”. 

Платформа за отворену науку МПНТР препоручује да се примарни подаци произведени 

и прикупљени током истраживања архивирају у оквиру интероперабилне дигиталне 

платформе и да се омогући отворени приступ тим подацима непосредно након 

објављивања резултата у публикацији, кад год за то не постоје законска и/или етичка 

ограничења. Имајући у виду да се стандарди за метаподатке којима се описују 

примарни подаци знатно разликују у зависности од области истраживања, 

истраживачима се препоручује да примарне податке депонују у репозиторијуме 

специјализоване за област којом се баве, а који су у складу са FAIR принципима и у 

којима се депонованим садржајима додељују јединствени идентификатори (DOI). 

Регистар репозиторијума у које се могу депоновати примарни подаци може се наћи на 

следећој адреси: https://www.re3data.org/. Поред репозиторијума који су 

специјализовани за одређене области, могу се користити и општи репозиторијуми, као 

што су Figshare (https://figshare.com/) и Zenodo (https://zenodo.org/).  

Уколико су истраживачи публиковали или депоновали у неки репозиторијум примарне 

податке који су у вези са публикацијама насталим као резултат истраживања, ту 

информацију морају обавезно да наведу приликом депоновања публикација у 

Репозиторијум. 

 

Ауторска права и права коришћења 

Сви записи у репозиторијуму морају да садрже податак о правима коришћења 

депонованог садржаја, односно лиценцу. У Репозиторијум су интегрисане Creative 

Commons лиценце. 

https://www.re3data.org/
https://figshare.com/
https://zenodo.org/
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Ако је аутор истовремено и носилац ауторских права, услове под којима жели да 

дистрибуира своје дело посредством Репозиторијума одредиће сам (односно, сам ће 

одабрати лиценцу). Ауторима се препоручује да задрже ауторска права над 

публикацијама и другим резултатима истраживања кад год је то могуће. 

Ако је аутор пренео права на издавача, приликом депоновања публикације у 

Репозиторијум навешће лиценцу под којом је она објављена. Подаци о лиценци могу се 

наћи у електронској верзији саме публикације и/или у издавачкој политици на сајту 

издавача. Ако податак о лиценци, односно правима коришћења публикације, ипак 

нигде није наведен, подразумева се да никаква права нису дата, односно да су сва права 

задржана.  

 

Исправке и допуне записа у репозиторијуму 

Метаподаци у Репозиторијуму могу се исправљати и допуњавати. Након окончања 

поступка депоновања, исправке и допуне метаподатака може да врши само 

администратор Репозиторијума. Корисници који сматрају да одређене метаподатке 

треба исправити и/или допунити треба да пошаљу захтев на адресу: Македонска 25, 

11000 Београд. 

Датотеке депоноване у Репозиторијум не смеју се брисати и мењати осим: 

 у случају очигледне техничке грешке (нпр. депонована је погрешна датотека); 

 у случају техничког оштећења депоноване датотеке; 

 у случају замене депоноване датотеке квалитетнијом датотеком идентичног 

садржаја (нпр. замена PDF датотеке настале скенирањем датотеком у PDF/A 

формату); 

 у случају обележавања публикација које су издавачи опозвали након депоновања 

у Репозиторијум (PDF датотека депонована у Репозиторијум замениће се PDF 

датотеком у којој је јасно назначено да је публикација опозвана, најчешће 

додавањем напомене „RETRACTED” на свакој страни). 

Измене у вези са депонованим датотекама може да врши само администратор 

Репозиторијума.  

Уколико постоји потреба за депоновањем исправљене и/или допуњене верзије 

документа депонованог у Репозиторијум, мора се креирати нови запис а у 

метаподацима се мора јасно назначити о којој верзији документа се ради.  

 

Трајно чување записа у Репозиторијуму 

Метаподаци и датотеке депоноване у Репозиторијум чувају се трајно. Трајно брисање 

записа из Репозиторијума допуштено је само у случају постојања више записа 

идентичног садржаја (дупликата).  

Записи се могу повући из Репозиторијума само ако: 

 се њиховим објављивањем крше ауторских и других права, као и пословна тајна; 

 представљају опасност по безбедност; 
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 депоновани документи садрже плагиране садржаје и/или фалсификоване и 

фабриковане податке; 

 депоновани документи садрже грубе грешке које нису благовремено уочене. 

Приликом повлачења записа, метаподаци и датотеке остају у Репозиторијуму, али нису 

доступни ни јавно, ни регистрованим корисницима, и не појављују се у резултатима 

претраживања. Повучени записи задржавају додељени идентификатор (handle) и URL 

адресу. 

 

Администрација Репозиторијума 

Библиотекар Института је администратор Репозиторијума. Администратор: 

 депонује метаподатке и датотеке у складу са стандардима; 

 самостално и/или на захтев корисника коригује и допуњава метаподатке; 

 стара се о поштовању ауторских права и права коришћења; 

 одржава нормативну базу података; 

 додељује одговарајућа овлашћења корисницима; 

 организује обуку истраживача за коришћење Репозиторијума; 

 пружа подршку истраживачима у преговорима са издавачима ради скраћивања 

ембарго периода, и 

 врши надзор над спровођењем Платформе за отворену науку Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја у Институту за међународну политику и 

привреду. 


