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План предавања

• Теоретски уводни део

• Импакт фактор
→ Листе: SCI (ISI, JCR), ERIH,

листе домаћих часописа
→ Категоризација часописа, 

бодовање радова

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



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 се некада заснивала само на
броју публикација и систему рецензија, 
што је спор и скуп процес, а
објективност је у малим научним
заједницама тешко постићи.



Процена научних резултата
Данас се процена све више базира на
квалитативним библиометријским
индикаторима, заснованим на
цитатима.
Индикатори који се заснивају на броју
преузимања електронских
публикација (број download-a)са
светске мреже су вероватно следећа
генерација “вебометријских”
индикатора.



Библиометрија
Део науке о науци који проучава
науку преко квантитативних
индикатора назива се наукометрија, а
њен део је библиометрија, која се
базира на носиоцима информација.
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”.



Библиометријски индикатори
• Број и врста публикација које је објавио
неки научник, група или институција

• Квалитет објављених публикација изражен
преко индикатора заснованих на
цитираности.
Цитати се у науци сматрају индикатором
квалитета, те су број цитата и индикатори
засновани на цитираности као Импакт
фактор часописа и Хиршов индекс данас у
широкој употреби.



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. 

• Уредништва часописа често траже од
аутора да цитирају радове објављене у
њему, како би часопису порастао ИФ.



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.

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



Јуџин Гарфилд, 
творац првог цитатног индекса

“Многи научници и уредници праве често
грешку претостављајући да је SCI креиран
само да би се направио његов додатни
производ, база података Journal Citation 
Reports (JCR).
Ова база сада извештава о импакт
фактору за преко 11,000 часописа сваке
године. (SCI 7,886 ; SSCI 2,523; AHCI
1,464).



Јуџин Гарфилд о цитатној анализи
“… У ствари, вредновање
истраживања и креирање
индикатора истраживања је
индустрија која води савремене
истраживачке организације
преко свог утицаја на
управљаче и творце политике.”
(Гарфилд, 2009.). 



PoP софтвер
www.harzing.com/pop.htm

Бесплатно доступан софтвер који на
основу података доступних преко
Google Scholar-a генерише
библиометријске извештаје за ауторе, 
часописе, институције итд. 
Израчунава h, g, h contemporary, h 
individual index, AW CR (age-weighted 
citation rate).
Пошто се не зна шта Google Scholar
покрива, не може се користити
професионално.



Никола Тесла у РоР



Научна политика
“Научна политика условљена је друштвеним
приликама и унутарнаучним факторима и
њиховом логиком.”
“Научна политика мора бити заснована
на егзактним показатељима, 
на основу „улаза“ и „излаза“ и
уредним статистичким подацима
о показатељима науке какве воде
развијене земље.” (В. Милић)



WoS → JCR

Web of Science
• Science Citation Index Expanded™
• Social Sciences Citation Index®
• Arts & Humanities Citation Index®

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

Доступaн на: 
КоБСОН → “Можда вам затреба” → Вредновање



Категорија М20

• М21 – часопис 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 – часопис у преосталих 50% са листе SCI или
SSCI (рад у међународном часопису) – 3 бода (4 
бода)

• М24 – часопис међународног значаја верификован
посебном одлуком матичних одбора – 2 бода (4 
бода)



Категоризација часописа
националног значаја

• М51 – водећи часопис националног
значаја – 2 бода (3 бода)

• М52 – часопис националног значаја –
1.5 бод (2 бода)

• М53 – научни часопис – 1 бод



Како пронаћи ИФ?



Избор области









Домаћи часописи у WoS

Реферисани часописи : Часописи са ИФ

У овом тренутку:
• 20 часописа је реферисано
• 10 реферисано у JCR (имају ИФ)

(КоБСОН → Наука у Србији → Реферисани
часописи) 

SCI листа за 2010 – јуни 2011.



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) 

Доступно на: КоБСОН → “Можда вам затреба” →
Вредновање









Домаћи часописи
- Категоризација МН

КоБСОН → Наука у Србији →
Категоризација часописа



Цитираност/Утицајност

Према Правилнику

• Утицајност се исказује укупним бројем
цитата и фракционо, с обзиром на удео
аутора у цитираном раду. 
Посебно треба приказати цитате остварене у
ISI цитатним индексима и националном
цитатном индексу.

• Цитираност се документује навођењем свих
цитираних и цитирајућих радова.



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



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.

































SCOPUS

• Издавач Elsevier 
• Индексира око 15.000 извора

- 4.500 – хемија, физика, математика, техничке науке
- 5.900 – медицина (цео Medline)
- 2.500 – биолошке и биотехничке науке
- 2.700 – друштвене науке

Medline укључен од 1966. године
Цитиране референце од 1996. године







Цитираност са самоцитатима



Цитираност без самоцитата



Графикон Хиршовог индекса



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. 





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.


