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План предавања

• Теоретски уводни део

• Импакт фактор

→ Листе: SCI (ISI, JCR),

листе домаћих часописа 

→ Категоризација часописа, 
бодовање радова

• Цитатни индекси (Web of Science), EndNote Basic

• Е-тезе Универзитета у Београду



Процена научних резултата 

Публикације имају веома значајну улогу 

у процени резултата рада научника, од 

којих директно зависи њихов положај и 

напредовање у академској средини. 



Процена научних резултата 

Данас се процена све више базира на 

квалитативним библиометријским 

индикаторима, заснованим на 

цитатима.

Све чешће се помињу

”вебометријски” индикатори или 

алтметрија- број download-a, број 

прегледа (viewed)



Алтметрија

• Друштвене мреже/дискусија – Facebook, 

Twitter + блогови, научне друштвене 

мреже (ResearchGate)

• Преузимање у цитатним менаџерима 

(Mendeley, Zotero)

• Wikipedia

• Препоручени чланци



Altmetric.com



Bookmarklet







Библиометрија

Део науке о науци који проучава 
науку преко квантитативних 
индикатора назива се наукометрија, а 
њен део је библиометрија.

Носиоци информација су 
публикације, цитати, секундарни 
извори информација о 
публикацијама (библиографије, базе 
података, web…)



Библиометријски закони

Емпиријски је утврђено да се 

расподела чланака по часописима 

(Брадфордов закон), научника по 

продуктивности (Лоткин закон) и 

цитата по радовима понаша као 

степена функција, са јасно израженим 

језгром најпродуктивнијих и дугим 

“репом”.



Проценат аутора са одређеним Проценат аутора са одређеним 

бројем радова по Лоткином законубројем радова по Лоткином закону
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Библиометријски индикатори

Цитати се у науци сматрају индикатором 

квалитета, те су број цитата и индикатори 

засновани на цитираности као што је 

Импакт фактор часописа данас у широкој 

употреби. 



Impact Factor

• Импакт фактор за посматрану годину је 
бројна вредност која се добија тако што се 
број цитата у посматраној години за радове 
публиковане у последње две године подели 
са бројем радова публикованих у последње 
две године у посматраном часопису.

• Представља просечну очекивану цитираност 
сваког чланка објављеног у том часопису у 
датој години

• Петогодишњи ИФ је погоднији за области у 
којима се мање публикује





Хиршов или h - индекс

• Хиршов индекс је број који казује да је 

посматрани научник објавио h радова који су 

сви били цитирани најмање h пута. Што је 

број већи, то су и радови посматраног 

научника у просеку утицајнији.





Јуџин Гарфилд 

Творац првог 

цитатног индекса 



WoS → JCR

Web of Science (од 1996. до данас)

• Science Citation Index Expanded™ 

• Social Sciences Citation Index® 

• Arts & Humanities Citation Index®

Две секције зборника радова са конференција (од 

2001. до данас)

• CPCI-S Conference Proceedings Citation Index –

Science

• CPCI-SSH Conference Proceedings Citation Index –

Social Science & Humanities



Journal Citation Report

• Обрадом резултата из наведених 

цитатних индекса настала је база 

података Journal Citation Report која 

садржи податке о часописима 

сврстаним по категоријама у оквиру 

којих су рангирани по импакт фактору.

→ SCI, ISI листа. Постоји Social Science 

JCR и Science JCR



Нормативна акта

• Правилник о поступку и начину вредновања и 
квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача
(март 2008) 

Науке разврстане на:

1) Природно-математичке и медицинске

2) Техничко-технолошке и биотехничке

3) Друштвене и хуманистичке 



Категорија М20

• М21 – часопис у првих 30% са листе SCI (рад у 

врхунском међународном часопису) – 8 бодова

• М22 – часопис у следећих 20% са листе SCI (рад у 

истакнутом међународном часопису) – 5 бодова

• М23 – часопис у преосталих 50% са листе SCI (рад у 

међународном часопису) – 3 бода

• М24 – часопис међународног значаја верификован 

посебном одлуком матичних одбора – 2 бода



Категоризација часописа 

националног значаја

• М51 – водећи часопис националног 

значаја – 2 бода

• М52 – часопис националног значаја –

1.5 бод

• М53 – научни часопис – 1 бод



Како пронаћи ИФ? Избор области



Попис часописа



Analysis and Applications часопис



Детаљи



Ранг часописа у JCR



Домаћи часописи у WoS

• 20 реферисано у JCR (имају ИФ), један 
суспендован (нема ИФ)

• Зограф нема ИФ јер припада Arts & 
Humanities Citation Index, али је реферисан у 
WoS

• Serbian Astronomical Journal од 2011. 
реферисан у WoS (могућност добијања ИФ за 
2013, јуни 2014. ће се знати)

(КоБСОН → Наука у Србији → Реферисани 
часописи) 

SCI листа и SSCI за 2013 – јуни 2014.







Домаћи часописи 

- Категоризација МН

КоБСОН → Наука у Србији → 

Категоризација часописа 



Списак домаћих часописа



JCR онлајн



JCR Science Edition

претрага по земљи



Изабрана земља Serbia



Изабран часопис 

Филомат



Обратити пажњу на 

самоцитираност часописа



International Journal of 

Electrochemical Science



Самоцитираност часописа 60%



Цитатни индекси - WoS

Thomson Reuters Web of Science садржи следеће базе података 

• Science Citation Index Expanded™ 

• Social Sciences Citation Index® -

• Arts & Humanities Citation Index®

Две секције зборника радова са конферција од 2001. до данас 

• CPCI-S Conference Proceedings Citation Index - Science 

• CPCI-SSH Conference Proceedings Citation Index - Social 
Science & Humanities

Универзитетска библиотека и цела академска заједница 
Србији има онлајн приступ цитатним индексима од 1996. 
године до данас.





Преглед публикованих радова



Х-индекс 8



Најцитиранији радови



8 радова цитирано 

најмање 8 пута



У претрази је Cited Reference Search, 

цитиран аутор ognjanovic z*



Преглед цитираних радова



Ognjanovic Z, J Logic Comput 

1999, V9, No2, P181; 24 цитата



Пребацивање референци у

EndNote basic



Слање у My.endnote.com



Обележене референце



Пребачене референце



Нови фолдер математика



5 референци у фолдеру 

математика



Прављење библиографије



Библиографија



Харвард стил



Туторијали на YouTube

http://www.youtube.com/user/EndNoteTrai

ning

http://www.youtube.com/user/EndNoteTraining
http://www.youtube.com/user/EndNoteTraining
http://www.youtube.com/user/EndNoteTraining
http://www.youtube.com/user/EndNoteTraining


Водич “Цитирање литературе и 

библиографски алати”





Дигитални репозиторијум Универзитета у

Београду PHAIDRA

• http://eteze.bg.ac.rs/

• Успостављање репозиторијума остварено је 
у оквиру Темпус пројекта "Нови 
библиотечки сервиси на универзитетима 
Западног Балкана", који се реализовао

током 2010 - 2012. годинe, a чији је носилац 
чланица Универзитета у Београду –
Универзитетска библиотека "Светозар 
Марковић“.

https://phaidrabg.bg.ac.rs/
http://eteze.bg.ac.rs/


Дигитални репозиторијум Универзитета у

Београду PHAIDRA

• https://phaidrabg.bg.ac.rs/

Депоновање, трајно архивирање и коришћење докторских,

мастер, дипломских радова, као и публикованих и

непубликованих радова, уз потпуно поштовање ауторских права.

•Phaidra пружа могућност наставницима и сарадницима

Универзитета да своје научне радове, публикације и друга

документа сами унесу у систем где ће бити трајно архивирани.

• Правна регулатива у вези са лиценцирањем и заштитом

ауторских права уграђена је у систем. Кориснику су доступни

различити модели лиценцирања који се једноставно примењују.

https://phaidrabg.bg.ac.rs/


Дигитални репозиторијум 

Универзитета у Београду PHAIDRA

• Дисертације одбрањене у складу са 

новим упутствима за обликовање 

докторске дисертације 

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/doktorske.ph

p уносе се од 2012. године у 

електронском облику у дигитални 

репозиторијум "Е-тезе Универзитета у 

Београду".

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/doktorske.php
http://www.bg.ac.rs/sr/studije/doktorske.php


Београду PHAIDRA



http://eteze.bg.ac.rs/

http://eteze.bg.ac.rs/
http://eteze.bg.ac.rs/
http://eteze.bg.ac.rs/


За сада само 6 теза са 

Математичког факултета



CC лиценце



Дигитални репозиторијум Универзитета у

Београду PHAIDRA

info@phaidrabg.rs

mailto:info@phaidrabg.rs
mailto:info@phaidrabg.rs
mailto:info@phaidrabg.rs


Хвала на пажњи!


