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План предавања

• Листе релевантних часописа: 

– Елечас страница
– SCI листа; шта је JCR – Journal Citation 

Reports

• Цитатни индекс Web of Science –
претраживање, анализа резултата

• EndNote Basic



Елечас страница – како пронаћи 

импакт фактор 

Избор области



Преглед импакт 

фактора за одређену 

област. За више 

информација бирамо 

опцију “детаљи”.



Детаљи: информације о часопису, његовој доступности у 

библиотекама Србије; преко опције “категорије и позиције 

часописа у претходним годинама” можемо да видимо 

импакт факторe у претходном периоду



Импакт фактори у претходном 

периоду и информација којој 

категорији припада часопис 

према важећем Правилнику



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

• Листа релевантних часописа националног 

значаја 

КоБСОН → Наука у Србији → Реферисани 

часописи



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, али се за категоризацију узима у 
обзир ИФ обрачунат за две године

• Како се израчунава може се погледати на страници 
КоБСОН-а “Можда вам затреба → Вредновање → 
Прича о импакт фактору”



Не треба заборавити...

• SCI листу чине часописи за импакт 
фактором

• Доступна је преко КоБСОН сервиса 
Елечас где су подаци о часописима 
прилагођени потребама наших 
истраживача

• Елечас страница садржи и податке о 
часописима који нису на SCI листи



Треба разликовати...

• Реферисан часопис – часопис који се 

налази у бази Web of Science, али нема још 

импакт фактор; часопис мора да буде 

видљив две године у бази да би треће године 

могао да се израчуна импакт фактор; 

реферисани су и часописи из хуманистичких 

наука, јер се за часописе из ове области ИФ 

не израчунава

• Часопис са импакт фактором је часопис 

који се може наћи у бази Journal Citation 

Reports



Домаћи часописи у WoS

• 22 часописа је реферисано 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

Тренутно видљива SCI листа за 2012.

SCI листа и SSCI листа за 2013 – јуни 2014.



SCI листа се добија обрадом резултата из цитатне базе 

Web of Science коју производи компанија Thomson Reuters 

(раније Science Citation Index /Institute for Scientific 

Information – ISI/)

Преко КоБСОН-а доступно:

Web of Science (од 1996. до данас) који обухвата 

• Science Citation Index Expanded™ (природне и техничке 

науке)

• Social Sciences Citation Index® (друштвене науке)

• Arts & Humanities Citation Index® (хуманистичке науке)

• Укупно око 12.000 водећих научних часописа

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 формира се 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 JCR Science Edition и JCR

Social Science Edition.



Како доћи до базе: КоБСОН → 

Сервиси → Индексне базе → Web of 

Science

До базе Journal Citation Reports 

долазимо преко линка 

Additional Resources





Online SCI листа 

доступна од 2005.



Претрага по категоријама 



Бирамо одређени 

часопис



Подаци који могу бити од 

користи: учесталост 

излажења



Број аутоцитата



Број објављених 

чланака у одређеној 

години



Тематско 

претраживање базе 

Web of Science



Преглед 

резултата по 

разним 

критеријумима 

(земља и сл.)





Преко линка Create citation 

report можемо да дођемо 

до податкa о 

најцитиранијем раду на 

неку тему





Још један сервис доступан преко 

Web of Science – ENDNOTE basic

• 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



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 сервиса.



Морате бити регистрован 

корисник



Појави се ознака EN на 

пребаченим референцама



Референце које смо 

сакупили и које смо 

организовали у групе



До 50.000 референци

2GB



Можете и сами

дописати референцу



Како до библиографије радова?

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



Погледајте и додатне изворе као 

што су...

• Туторијали http://endnote.com/training

• Водичи Универзитетске библиотеке

http://unilib.libguides.com/content.php?pid=4

41025

Водич “Цитирање литературе и 

библиографски алати”

http://endnote.com/training
http://endnote.com/training
http://unilib.libguides.com/content.php?pid=441025
http://unilib.libguides.com/content.php?pid=441025

