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Резултати

● Статус часописа (отворени приступ) експлицитно је дефинисан

● Часописи су почели да користе Creative Commons лиценце и дефинисали су политике 
самоархивирања

● Дефинисани су и други елементи уређивачке политике (на основу понуђених модела)

● Водичи су доступни на веб-сајту

● Часописима је пружена подршка приликом аплицирања за индекисрање у DOAJ

● Све већи број часописа има самостални веб-сајт или користи професионалну издавачку 
платформу

● Захваљујући обимној анкети, сазнали смо доста тога о начину рада домаћих часописа.

http://repozitorijum.nb.rs/kutakzaurednike.aspx?upustvo=5
https://doaj.org/
https://doi.org/10.5281/zenodo.801672


Проблеми

● Компромисно решење: часописи траже пренос ауторских права и користе рестриктивне лиценце.

● Лиценце се не наводе у пуном тексту и нису машински читљиве.

● Недоследности у примени препорука (нпр, контрадикторне изјаве у вези са ауторским правима, DOI 

се не наводи у пуном тексту итд.)

● Током последњих година све мање часописа аплицира за индексирање у DOAJ.

● МПНТР није изменило критеријуме за суфинансирање часописа (још увек се суфинансирају јавним 

средствима и часописи који нису у отвореном приступу, као и они који наплаћују трошкове 

објављивања).

● Званични систем вредновања часописа не подстиче добру праксу.



Шта се може урадити одмах?
● Ажурирање уређивачких политика

○ Аутори задржавају сва права

○ Лиценца CC BY

○ Прихватају се и препринти

○ Политике у вези са истраживачким подацима

● Лиценце у пуном тексту
● Ажурирање података у DOAJ и другим базама



Ускоро ћемо објавити нове моделе уређивачких политика. 
Добићете основне смернице за дефинисање политика у вези са 
истраживачким подацима.

Циљна група: часописи у отвореном приступу, а нарочито они који не 
наплаћују трошкове објављивања
Временски оквир: почетак - што пре, крај - кад више не буде 
заинтересованих часописа

Контакт за помоћ: milica.sevkusic@eifl.net, iryna.kuchma@eifl.net
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Питања?
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