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Универзитет у Крагујевцу
Универзитет у Крагујевцу настао је на  темељима Лицејa Књажевства Сербског, прве 

високошколске институције у модерној Србији, 1838. године. На почетку шездесетих година  
двадесетог века настаје прва модерна високошколска образовна институција у Крагујевцу, од које је 

1976. године, основан Универзитет „Светозар  Марковић“.



Чланице Универзитета и рангирање
● SCImagoJournal & CountryRankје уврстио часопис 

Match као најбољи часопис у Србији и 2007. 
најбољи часопис на свету. 

● Универзитет у Крагујевцу се први пут појавио на 
Шангајској листи 2017. године, за област 
Математика, где је био пласиран између 401 и 500 
места. 

● Међународна листа за рангирање универзитета 
Webomеtrics је уврстила Универзитет у 
Крагујевцу у групу 700 водећих Универзитета у 
Европи. 

● Универзитет у Крагујевцу је добио сертификат 
зеленог универзитета које додељује Универзитет у 
Индонезији UI GreenMetricWorldUniversityRankings.



Универзитет у Крагујевцу

Универзитет има око 1200 наставника и сарадника. На Универзитету у Крагујевцу студира 
преко 20000 студената на 127 акредитованих студијских програма на свим академским 

нивоима студија. До сада је академску титулу добило око 34000 студената основних студија, 
1300 студената мастер, 2400 докторских и 100 студената специјалистичких студија.



Пројекат BE-OPEN на УНИКГ

● Успостављен је акциони тим
● У правилнике Универзитета први пут је 

укључена платформа отворене науке
● Постављена инсталација DSPACE-CRIS
● Прикупљени су подаци о истраживачима
● Увоз публикација коришћењем Unpaywall



Изналажење погодног софтверског решења
● Да ли је DSPACE-CRIS погодан за наш случај 

употребе?
○ База наставника већ постоји и редовно се ажурира 

материјалима са Већа.
○ Особље факултетских библиотека је већ регистровало већину 

истраживача на https://e-cris.sr.cobiss.net/ и https://orcid.org/ .
○ Иако се води као пројекат отвореног кода, CRIS екстензије за 

DSPACE је прилично тешко одржавати.

● Предлог решења је прелазак на чисти DSPACE
○ Главни циљ је доступност радова, а не профила истраживача!
○ Истраживачи се не оптерећују поновним уносом својих 

профила.
○ Улажење у софтвер и одржавање кода је једноставније.
○ Запослити две особе

https://e-cris.sr.cobiss.net/%D0%BC
https://orcid.org/


SCIDAR - пријава истраживача

● LDAP аутентификација @kg.ac.rs налогом
● Снижава праг употребе



Приказ депоноване публикације



Везе према ECRIS, ORCID и Бази наставника
Постоји узајамна веза између истраживачких профила на 
https://www.kg.ac.rs/nastavnici.php,  E-CRIS системa Републике Србије и 

ORCID профила.

https://www.kg.ac.rs/nastavnici.php


Унос ауторства

Након уноса имена аутора, кликом на иконицу 
лупе, могу се повезати подаци из Унутрашњег 
директоријума, ако је аутор у бази 
истраживача Универзитета.

Остали аутори се могу идентификовати ORCID 
бројем.



Унос метаподатака

Мануелно

Путем идентификатора (DOI)



Прилагање фајла - шта се сме, а шта не?

Према унетом ISSN броју часописа, у Sherpa RoMEO бази  проверава се његова политика о 
објављивању у отвореном приступу. Наш сервис подржава нови Sherpa Romeo v2 API.



Избор лиценце



Дуплирање уноса и прилагање приговора

У апликацији је могуће директно на страници публикације уложити приговор 
који у форми мејла стиже администратору са потребним идентификаторима 

публикације и аутора приговора. 



Видљивост - ROAR и OpenDOAR регистри
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