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План радионице 
• КоБСОН-ова страница 
• Елечас, можда вам затреба, реферисани 

часописи 
• Категоризација домаћих и међународних 

часописа 
• ERIH листа 
• РоР 
• h-индекс, g-индекс 



Импакт фактор или фактор утицаја 
• 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 





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. 

• Хиршов индекс даје реалнију слику 
утицајности научних радова појединог 
научника него импакт фактор часописа у 
којима су радови објављени. 





g-индекс 
• Библиометријски индикатор 
• Коригује  h-индекс 
• Израчунава се : квадратни корен из 

броја цитата најцитиранијих радова 
(оних који чине Хиршов индекс) 

• Аутоматски га израчунава програм 
Publish or Perish 



Научна компетентност 
истраживача 

• 13/23 први број означава h-индекс, а 
други број означава g-индекс 



Правилник о поступку и начину вредновања и 
квантитативном исказивању научноистраживачких 
резултата истраживача 

• Важи од 21. марта 2008. године 
• Науке су рaзврстане у три групације: 
• Природно-математичке и медицинске 
• Техничко-технолошке и биотехничке 
• Друштвене и хуманистичке 



М20: М21, М22, М23 
• М21: часописи у првих 30% са листе  SCI 

или SSCI (рад у врхунском 
међународном часопису), 8 бодова 

• М22: часопис у следећих 20% са листе   
SCI или SSCI (рад у истакнутом 
међународном часопису), 5 бодова 

• М23: преосталих 50% часописа са SCI 
или SSCI листе (рад у међународном 
часопису) 3 бода или 4 бода 



М24 
• М24: рад у часопису међународног 

значаја верификован посебном одлуком 
матичних одбора 



Национални часописи 



КоБСОН-ова страница 



















Хуманистичке и  
друштвене науке 

 
European Reference Index for the Humanities (ERIH) 

 
• ERIH A 8 бодова → ERIH INT1 
• ERIH B 5 бодова → ERIH INT2 
• ERIH C 4 бода → ERIH NAT 
 
  
Акт о избору, вредновању и финансирању 

програма за циклус истраживања 2011-2014 (мај 
2010)  

 
  



ERIH 
http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-
european-reference-index-for-the-humanities.html 











Publish or Perish 
• Бесплатан софтвер који као резултат 

претраживања враћа и анализира 
цитате из Google Scholar-а 

• Цитати, h-индекс, g-индекс 
• Претраживање по аутору и по часопису 



Помоћ, search, h-index 



milasin j* 



Копирање резултата као текста 



Word документ  



“zivaljevic r” 



Филомат 



Војносанитетски преглед 



Војносанитетски преглед –  
аспект друштвене науке 



Можете нам се обратити 

• popovic@unilib.bg.ac.rs 
• antonic@unilib.bg.ac.rs 
• efilipovic@unilib.bg.ac.rs 
• okrinulovic@unilib.bg.ac.rs  
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