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План предавања

� Теоретски уводни део

� Импакт фактор

→ Листе: SCI, SSCI (ISI, JCR), 

листе домаћих часописа 

→ Категоризација часописа, 
бодовање радова

� Цитатни индекси (Web of Science), SCOPUS, 
Google Scholar, национални цитатни индекс -
СЦИндекс



Процена научних резултата (1) 

� Публикације имају веома значајну улогу у 

процени резултата рада научника, од којих 

директно зависи њихов положај и 

напредовање у академској средини.



Процена научних резултата (2)

� Све чешће се помињу ”вебометријски ” или 

“алтметријски” индикатори - број преузимања и 

прегледа (download, viewed)

� Друштвене мреже/дискусије - Facebook, Twitter + 

блогови, научне друштвене мреже (ResearchGate)

� Преузимање у цитатним менаџерима (Mendeley, 

Zotero)

� Цитираност – Google Scholar

� Енциклопедија – Википедија

� Препоручени чланци



Библиометријски индикатори



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 бројем 

радова по Лоткином закону
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Библиометријски индикатори

� Импакт фактор

� Хиршов индекс



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





H - index

� 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.

� Све чешће се тражи





Понашање научника

� Када је основни критеријум вредновања 
био број публикација, јавила се крилатица 
”Publish or perish” а број радова је почео да 
расте.

� Када су за вредновање почели да се користе 
цитати, појавила се крилатица or “Be cyted 
оr die” и просечан број цитата по раду је 
порастао. 



Цитатни индекси



Јуџин Гарфилд, 

творац првог цитатног индекса 

� 1958. основао је Institute for Scientific Information (ISI )

� 1962. je почео са објављивањем цитатног индекса за 

1961. годину из области природних наука, технике и 

медицине 

� 1992. ISI купује корпорација Thomson

� 2008. проширује се, купује медијску кућу Reuters, 

постају Thomson Reuters



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 Reports

� Обрадом резултата из наведених цитатних 

индекса настала је база података Journal 

Citation Reports 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. Не

постоји Arts & Humanities Science JCR 



Нормативна акта
� Правилник о поступку и начину вредновања и 

квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача
(март 2016) 

Науке разврстане на:

1) Природно-математичке и медицинске

2) Техничко-технолошке и биотехничке

3) Друштвене

4) Хуманистичке 



Категорија М20
� М21а – часопис у првих 10% са листе SCI или SSCI

(рад у међународном часопису изузетних 

вредности) – 10 бодова

� М21 - часопис у првих 30% са листе SCI или SSCI

(рад у врхунском међународном часопису) – 8 

бодова

� М22 – часопис у следећих 30% са листе SCI или 

SSCI (рад у истакнутом међународном часопису) –

5 бодова



Категорија М20
� М23 – часопис у преосталих 40% са листе SCI или SSCI (рад 

у међународном часопису) – 3 бода (4 бода). У области 

друштвено-хуманистичких наука и часописи који се налазе 

у WoS-у, а немају ИФ, као и часописи означени као Q1 у SJR 

(Scimago Journal and Country Rank)

� М24 – национални часопис међународног значаја 

верификован посебном одлуком матичних одбора; у 

области друштвено-хуманистичких наука и часописи 

означени као Q2 и Q3 у SJR – 2 бода за природно-

математичке и медицинске науке; 3 бода за техничко-

технолошке и биотехничке и друштвене науке; 4 бода за 

хуманистичке науке



Категоризација часописа 

националног значаја М50

� М51 – водећи часопис националног 

значаја – 2 бода

� М52 – часопис националног значаја – 1.5 

бод

� М53 – научни часопис – 1 бод



Цитираност/Утицајност

�Утицајност научних резултата се 

исказује кроз цитираност и 

Хиршов индекс



Цитати
� ХЕТЕРОЦИТАТИ (ПРАВИ ЦИТАТИ) – аутори цитирају 

друге ауторе

� КОЦИТАТИ – аутори цитирају друге ауторе са 

којима су писали неки ранији рад

� АУТОЦИТАТИ (САМОЦИТАТИ) – аутори цитирају 

своје претходне радове 



ЕлеЧас страница



ЕлеЧас страница, одабир категорија



75 часописа у области Chemistry, Analitical

Talanta
IF за 

2015.



Impact Factor Talanta

ИФ обрачунат за 2 

године



Импакт фактор за 2015



Категоризација домаћих часописа



Scimago Journal and Country Rank



SCImago



Spatium



Предаторски и хаковани часописи



Предаторски часописи

� Рецензија нетранспарентна или је нема

� Аутори добијају велики број позива да 

објаве чланак или да буду чланови 

уређивачких одбора

� Мејл адреса је са комерцијалних сајтова

� Наведени сајт не ради

� Адреса редакције лажна



Провера предаторских часописа

�Прва ствар коју треба проверити је 

листа сумњивих часописа и 

издавача на блогу Била Џефрија

�http://scholarlyoa.com/about/



О Билу Џефрију



Листа потенцијалних, могућих, вероватно 

предаторских научних часописа у ОА



Киднаповани часописи

�Хаковане интернет странице

�„Киднаповани часописи 

(Hijacked Journals)“

�http://scholarlyoa.com/other-

pages/hijacked-journals/



Мере заштите : бити опрезан

� Испитати идентитет веб странице

� Проверити IP адресу преко неког сајта 

који нуди информације о веб сајтовима

� Консултовати се са колегама

� http://scholarlyoa.com/other-

pages/hijacked-journals/



http://scholarlyoa.com/other-

pages/hijacked-journals/



Киднаповани и оригинал часописи



Хакована страница часописа из 2015.



Хакована страница часописа из 2016.



Оригинал часопис



Web of Science, претрага и EndNote 



Web of Science



Претрага по аутору



Листа чланака у бази

Create Citation Report , 
лако до укупног броја 

цитата



Хиршов индекс база сама обрачунава

Хиршов 

индекс 

19



ENDNOTE

� Цитатни менаџер који је доступан

свима на Академској мрежи или преко

удаљеног приступа

� Служи за аутоматско прављење

библиографија

� Велика помоћ при изради семинарског

рада, доктората или писања неког

чланка



Једноставно инсталирање Plug-in







Из WoS пребацивање

�Само се обелeжи нека референца и 

пошаље у my.endnote.com

�Одмах се види у All My References 

�Можете урадити export и из других

електронских часописа



Појави се ознака EN на пребаченим

референцама



Кликом до ENDNOTE 



Не заборавите да морате бити регистрован

корисник

� Обележи се сортирање од најновијег

ка старијем да би се пронашле нове

референце које су тек пребачене (или

се одабере неко друго сортирање)



Нове 3 референце се додају у постојећи фолдер



Можете и сами дописати референцу





Из Format изаберите Bibliography

� Одаберите фолдер, изаберите стил цитирања, 

изаберите формат фајла и кликните на Save

� Аутоматски добијате библиографију у изабраном 

стилу цитирања у ворду





На YouTube имате туторијале

�http://www.youtube.com/user/EndN

oteTraining

�Погледајте туторијале, врло су

детаљни и корисни



Scopus



SCOPUS

� Издавач Elsevier

� SCOPUS је база сажетака и цитата из научних и академских 

часописа

� Индексира око 15.000 рецензираних часописа из 

природних, техничких, биомедицинских и друштвено-

хуманистичких наука

� Medline укључен од 1966. године

� Цитиране референце од 1996. године



Претраживање по аутору



Кликне се на цитираност

View citation overview, 

води до укупног броја 

цитата



Цитираност са самоцитатима



Цитираност без самоцитата



Графикон Хиршовог индекса се обрачунава са 

самоцитатима



Google Scholar



Google Scholar

� Претражује чланке, тезе, књиге и друге изворе чији су 
издавачи академске институције или стручна 
удружења, односно оне који се налазе у 
универзитетским репозиторијумима и на другим 
сајтовима академског карактера.

� Не постоји прецизан податак о броју и структури 
извора. 



Претрага под наводницима



Српски цитатни индекс



Шта недостаје?

� WoS покрива свега 10 до 12% укупне научне 
продукције. 

� Домаћа наука, посебно уколико је усмерена на 
истраживања која имају локални карактер, није 
видљива у овој бази, али то не значи да не треба 
да буде коректно вреднована.

� Тај недостатак покрива национални цитатни 
индекс - Српски цитатни индекс.



Српски цитатни индекс



Претрага историја



Ограничимо се само на доступне у пуном тексту



388 чланака у пуном тексту на претрагу 

историја



Цитираност у Српском цитатном индексу



Сима Аврамовић као аутор референци –

његова цитираност



Без аутоцитата



Цитираност без аутоцитата


