Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Сектор за развој и високо образовање
Датум: 07.03.2017. године
Немањина 22-26
11000 Београд
иј
СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА
Састанак поводом активности на пројекту BE – OPEN
Место састанка: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 4. спрат, Б крило,
канцеларија бр. 8.
Време састанка: 6. март 2017. године, од 10.00 до 11.00 сати.
Састанку су присуствовали:
Представници МПНТР: Проф. др Весна Мандић, в.д. помоћника министра за развој и
високо образовање и Ивана Јовановић.
Представник Универзитета у Новом Саду: др Снежана Смедеревац, проректор за науку.
______________________________________________________________________________
Дневни ред:
Партнерски уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
Универзитета у Новом Саду
Ток састанка:
Имајући у виду да је пројекат BЕ–OPEN структурни пројекат у оквиру Еразмус+
програма и да је учешће Министарства просвете, науке и технолошког развоја неопходно у
имплементацији и одрживости пројекта, проф. др Весна Мандић, помоћница министра за
развој и високо образовање истакла је да МПНТР тим планира да се активно укључи у
активности које се односе на развој националне легислативе у области ОС, националних
стандарда и препорука. За разлику од претходног периода, Министарство је сада партнер
који жели да пружи подршку свим структурним пројектима који се спроводе у оквиру
Еразмус програма, а који се позивају на акционе планове и Стратегије развоја образовања
у Републици Србији до 2020.
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Истакнуто је да је потребно да се активности пројекта реализују у синергији са
осталим иницијативама у које је МПНТР као Владино надлежно тело укључено на
националном и регионалном нивоу. На нивоу више министарстава и институција
формирана је Радна група за отворене податке (37 чланова, В. Мандић је члан МПНТР)
која ће користити грађанима, док је истовремено на међународном нивоу формирана Радна
група за отворене податке у оквиру Регионалне иницијативе са секретаријатом у Сарајеву,
у којој је такође укључено министарство.
У оквиру Сектора за развој и високо образовање (ИКТ група), успостављен је нови
и обједињени регистар истраживача и наставника са свих акредитованих ВШУ и НИО у
Србији, укључујући факултете, институте, високе школе, иновационе организације. Наш
концепт је да наставимо са уносом научних референци и допуњавању постојећих регистра
тако што ће сваки истраживач имати приступ свом профилу и панел за унос података
релевантних за ОС.
На основу Закона о информационој безбедности који је донет у фебруару 2016, као
и сета Уредби из новембра 2016, МПНТР припрема Директиву о информационој
безбедности. Све је то основа за развој јединственог информационог система МПНТР, који
ће укључити прикупљање и обраду података, и оних који се тичу ОС. Платформа за ОС
која се планира пројектом ће користити податке из ЈИСПа.
У синергији са остала два структурна пројекта (ИФ4ТМ, ПЕСХЕС) могу се постићи
значајни резултати за целу Србији и уредити области отворених података, треће мисије
универзитета, рангирања институција и финансирања високог образовања.
Такође, у нацрту Закона о високом образовању детаљно је урађено поглавље
Евиденције, које се односе на регистре, јединствени информациони систем и на принципе
за прикупљање, обраду и коришћење података, а нарочито података о личности.
Све горе наведено је оквир у коме се може и треба реализовати BE–OPEN пројекат.
Након прегледа документације пројекта BE–OPEN, издвојене су активности
Министарства у свим радним пакетима које се односе на национални ниво, националне
стандарде, као и интегрисани систем институционалних репозиторијума. Сходно томе,
примедба која се односи на партнерски уговор је кориговање трошкова рада за ангажовање
тима Министарства, имајући у виду да у пројектној апликацији и буџету нису планирана
средства за рад чланова пројектног тима МПНТР. На састанку је договорено да МПНТР
упути предлог Универзитету у Новом Саду, ако координатору пројекта, са листом
активности и припадајућег буџета за покривање трошкова рада (Staff Costs), како би се
извршила реалокација буџета. Сходно томе, УНС ће кориговати предлог члана 4.4
Партнерског уговора.
Договорено је да у име МПНТР Универзитет у Новом Саду реализује финансијски
менаџмент, и да логистички подржи сва плаћања у категоријама Staff Costs, Travel and Stay
costs, за чланове пројектног тима МПНТР и да се сходно томе не врши пренос гранта. Тим
МПНТР ће пре путовања достављати УНС Решење о одобрењу службеног путовања, а
одмах након путовања сву пратећу документацију и извештаје. Такође, МПНТР ће уредно
достављати и Извештаје о техничкој имплементацији пројекта.
2

Проректор за науку, др Снежана Смедеревац се захвалила на свим пруженим
информацијама и дала потврдила да треба је неопходно реализовати пројекат уу синергији
са осталим структурним пројектима из ЕРАСМУС програма. Такође се сагласила да сви
планирани репозиторијуми који се односе на ОС треба да буду централизовано развијени у
оквиру МПНТР и да их користе све НИО у Србији. Истакнута је осетљивост отворених
података и важност да се национална легислатива и сва пратећи стандарди са пажњом
развију и да је потребно формирати Радну групу на националном нивоу која ће се бавити
легислативом и стандардима у области отворених података.

Службену белешку водила:
Ивана Јовановић

3

