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План предавања

 Процена научних резулата
→ Листе: SCI, SSCI (ISI, JCR), ESCI,

листе домаћих часописа 
→ Категоризација часописа, 

бодовање радова

 Импакт фактор



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)

 Чешће се помињу ”вебометријски ” или 
“алтметријски” индикатори - број преузимања и 
прегледа (download, viewed)

 Друштвене мреже/дискусије - Facebook, Twitter + 
блогови, научне друштвене мреже (ResearchGate, 
Linkedin)

 Преузимање у цитатним менаџерима (Mendeley, 
Zotero)

 Цитираност – Google Scholar
 Енциклопедија – Википедија
 Препоручени чланци



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 индикатори

 Импакт фактор
 Хиршов индекс



Impact Factor
 Импакт фактор за посматрану годину је 

бројчана 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.





Нормативна акта
 Правилник о поступку и начину вредновања и 

квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача
(Службени гласник 24/2016, 21/2017) 
https://www.mpn.gov.rs/wp-

content/uploads/2017/03/Pravilnik-2017-
preciscen-tekst.pdf

Правилник о категоризацији и рангирању 
научних часописа

http://www.pravno-informacioni-
sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstv
a/pravilnik/2020/159/19/reg



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



ЕлеЧас страница



ЕлеЧас страница, одабир категорија



Категорија: Sociology, 149 часописа

American
Journal of 
Sociology

IF за 
2020.



Impact Factor 

ИФ обрачунат за 2 
године



Категорија: Biology



93 часописа у категорији Биологија

Current 
Biology

IF за 
2020.



Impact Factor

ИФ обрачунат за 2 
године



Реферисани часописи у Web of Science



Реферисани часописи у Web of Science



Emerging Sources Citation Index (ESCI)



Реферисани у Journal Citation Report-u (JCR)



Publications de l Institut Mathematique-
Beograd 



Категоризација домаћих часописа



Категоризација научних часописа 2020. годину
(1)



Категоризација научних часописа 2019. годину
(2)



Scimago Journal and Country Rank



SCImago 79 домаћих часописа



Serbian Journal of Management



Serbian Journal of Management



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



Киднаповани часописи

Хаковане интернет странице
„Киднаповани часописи 
(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
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