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МЕТОДИ ВРЕДНОВАЊА
НАУЧНИХ ЧАСОПИСА 

УПОТРЕБА И ЗЛОУПОТРЕБА

Перо Шипка

Центар за евалуацију у образовању и науци

САЖЕТАК

У раду се даје критички преглед 

метода вредновања часописа. Пре-

гледом је обухваћена истраживачка 

литература из те области, као и 

пракса вредновања часописа у развије-

ним научним срединама. Подробније 

је описан, илустрован и прокомен-

тарисан систем праћења и вредно-

вања часописа у Србији. Затим су 

евидентирани најважнији новији 

облици злоупотреба у овој области и 

основни видови заштите од злоупо-

треба какви се практикују у свету. 

Напослетку су сугерисане мере које 

имају за циљ сузбијање злоупотреба 

у систему вредновања часописа у 

Србији, чиме би се отклониле главне 

препреке на путу унапређења домаће 

научне публицистике и њене интегра-

ције у европски научни простор. 

ABSTRACT

Th e paper provides a critical review 

of methods for the journals evaluation. 

Th e review covers the research literature 

in this area, as well as the practice of 

evaluating scientifi c journals in well-

developed scientifi c environments. Th e 

system of monitoring and evaluation of 

journals in Serbia is described, illus-

trated and commented in some more 

details. In addition, the most important 

newer forms of abuse in this area, as 

well as basic forms of preventing the 

abuses that are practiced worldwide 

are characterized. Finally, the measures 

aimed at combating abuses in the system 

of evaluation of the journals in Serbia 

are suggested, which would remove the 

main obstacle to improving the country’s 

research publishing and its integration 

into the European research area.
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Увод 

Вредновање часописа предмет је изузетно великог броја истраживања. 

У протеклих пола века таквих студија било је више него оних посвећених 

свим преосталим научим ентитетима (истраживачима, институцијама, 

итд.) укупно. То је свакако зато што су они по себи важни, али и зато што се 

посредно користе за вредновање других актера у науци. Научни часописи 

су «место где се укрштају сви путеви у науци» [1]. Узети заједно, они чине 

фундус науке, неку врсту складишта, додуше неуређеног, укупног научног 

сазнања. Практично сваки вид научног доприноса пре или касније бива 

описан и преиспитан у радовима објављеним у научним часописима. 

То у некој мери важи и за часописе који се издају у мање развијеним на-

учним срединама, што Србија јесте. Међутим, у таквом окружењу часописи 

су мање научни, а више едукативни извори, средства за унапређење про-

фесионализма и платформе за међународну промоцију резултата локалних 

истраживања. Стога многе земље тзв. научне периферије финансирају научне 

часописе из јавних извора. Инвестиције те врсте имају бројне позитивне 

ефекте, од подстицања међународне научне сарадње до доприноса при-

вредном и друштвеном развоју. Часописи малих средина који се уздигну до 

највишег међународног нивоа и доспеју на пописе секундарних публикација 

какве се користе за поређење земаља и универзитета директно доприносе 

учинку средине у којој се објављују, пошто су у њима аутори те средине по 

правилу заступљени у већој мери. 

1. Методи вредновања часописа 

У научној јавности постоји задовољавајућа сагласност око тога шта је 

то што неке часописе чини вреднијима, односно квалитетнијима. Сматра 

се да такви часописи морају имати компетентно и посвећено уредништво, 

високе критеријуме за одабир рукописа, квалитетно рецензирање и врхун-

ско техничко обликовање радова, сагласно међународним стандардима. 
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Часописи који се препознају као такви имају скупљу претплатну цену и 

лакше се прихватају на индексирање у престижним светским базама, а 

радови објављени у њима примају се у научној јавности с већим поверењем 

и цитирају више у другим часописима. Међутим, не постоји сагласност око 

тога који од ових и сличних квалитета су колико важни, а посебно не око 

тога који од бројних могућих индикатора их најбоље одражавају. Отуда 

одређене разлике у методима вредновања часописа. Традиционално се 

разликују две групе метода: квалитативни, односно методи субјективне 

процене и квантитативни, односно објективни или библиометријски ме-

тоди. Две групе метода нису строго разграничене.

1.1. Квалитативни методи - експертска процена

Експертиза квалитета часописа у истраживачкој пракси темељи се уг-

лавном на увиду у квалитет у њима објављених радова. Процењују се веома 

различите димензије квалитета. Тако су у једној раној анализи часописа из 

области библиотечко-информатичких наука оцењивани истраживачки на-

црт, дубина захвата, ригорозност, дескриптивност наспрам аналитичности,  

релевантност, усредсређеност наспрам уопштености, применљивост, реле-

вантност и актуелност референци, јасноћа мишљења и нека друга својства 

ужег обима [2]. У једној другој студији одабрана су шира и битно различита 

мерила из исте области: иновативност података, општи академски ниво, 

теоријска заснованост, продуктивност у смислу промоције сазнања, при-

кладност методологије, укључујући обраду података, итд.[3]. 

Број и дефиниција процењиваних својстава може очигледно неограни-

чено да варира. Већ из тога препознаје се слабост овог метода вредновања: 

сувише је осетљив на дефиницију предмета процене и схватање предмета 

процене од стране процењивача. 

Број процењивача може такође веома да варира. Када је тај број велик, 

говоримо о панелу експерата (expert surveys; publication forum systems). На 

тај начин рутински се вреднују часописи у многим земљама, нпр. Аустра-

лији, Данској и Норвешкој. У неким земљама, попут Финске, такви пописи 

обухватају поред часописа и конференцијске зборнике и монографије [4]. 

Коначни резултати експертског вредновања дају се обично у форми попи-

са часописа разврстаних у одређени број рангираних категорија (разреда). 

Могу се наћи под различитим називима, као «листе квалитета часописа», 

«основне оцене часописа» (cardinal ratings of journals), “листе кључних 

часописа” (енг. core journals lists), итд. Већина има сасвим ограничен број 

разреда, ретко више од пет, најчешће три, па је у употреби и термин АБЦ 

листе, чиме се уједно сугерише да је реч о квалитативној класификацији. 

Овај вид вредновања часописа популаран је углавном само у друштвено-

хуманистичким наукама. У неким дисциплинама из те широке области, 
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нпр. менаџменту, постоји чак по десетак различитих листа исте амбиције 

- да покрију целокупан међународни издавачки простор. Листе генерал-

но побуђују мноштво контроверзи, тако да ниједна од њих није широко 

прихваћена. посебно не у сврхе вредновања група и појединаца. Узгред, 

то једнако важи и за тзв. ЕРИХ листу [5], која се, на жалост, ненаменски 

користи у Србији.

1.2. Квантитативни (библиометријски) методи 

Квантитативни поступци уживају већи углед међу истраживачима, по-

себно онима из области тзв. тврдих научних дисциплина. То је природно, 

јер је мерење у форми квантификације иманентно научном методу. 

1.2.1. Мерила утицајности

У протеклих пола века у вредновању часописа поступно је успостављена 

доминација цитатних индекса и тзв. импакт фактора (ИФ), продуката Ин-

ститута за научна информације из Филаделфије, САД, (касније Th omson 

Scientifi c, сада Th omson Reuters). Два процеса су недавно унеколико променила 

то стање: прво, убрзани развој нових цитатних база података које су у односу 

на оригиналне цитатне индексе, или конкурентни (Scopus, Google Scholar), 

или комплементарни (национални цитатни индекси) и, друго, нагли пораст 

броја показатеља сличних (класичном) ИФ. Нови индикатори су настали као 

резултат непрестано обнављаних приговора на рачун ИФ. О томе постоји 

изузетно опсежна истраживачка и прегледна литература [6], укључујући 

радове на нашем језику [7]. Овај рад се не бави тим контроверзама. Мора се 

међутим констатовати да је с појавом нових индикатора ИФ можда изгубио 

монопол, али не и водећу улогу у области вредновања часописа. То је првен-

ствено захваљујући његовој једноставности: ИФ је прост просек цитираности 

радова једног часописа. Мањкавости  које има, нпр. велике варијације међу 

часописима из разних области науке, лако су надокнадиве, у овом случају 

вредновањем часописа унутар сваке од тих области понаособ.

1.2.2. Мерила библиометријског квалитета 

Одавно су препознате неке карактеристике формалног статуса часописа 

које су повезане с њиховим опаженим квалитетом. Ronald Rousseau, један 

од водећих аутора у овој области, набраја десет таквих својстава [8]: 

 (1) високи стандарди прихватања радова (стопа одбацивања),

 (2) дисциплинарна и географска репрезентативност уредништва, 

 (3) употреба критичког система рецензирања,

 (4) ажурност издавања,

 (5) покривеност главним сервисима апстраховања и индексирања, 

 (6) висок ниво поверења од стране научника који користе часопис, 
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 (7) висока учесталост навођења другим часописима (импакт),

 (8) опремање радова сажецима на енглеском језику,

 (9) навођење адресе аутора и 

 (10) обезбеђивање комплетних библиографских информација 

Нека од ових својстава традиционално се користе као индикатори вредности 

часописа. Скоро се искључиво третирају као квалитативна мерила. У том 

облику користи их и Th omson Reuters, али не за вредновање индексираних 

часописа, већ као критеријуме за прихватање часописа на индексирање. 

Због великог значаја те врсте, критеријуми Th omson Reuters-a су уграђени 

у први модел библиометријског вредновања домаћих часописа [9], а затим 

и примењени у првој апликацији те намене [10]. Притом су операциона-

лизован и квантификовани. Такође им је придодато неколико класичних 

библиометријских варијабли, као што је размер часописа и монографија у 

референцама радова (journal-to-monograph ratio), што је показатељ који је 

претходно успешно коришћен у сцијентометријским истраживањима на 

југословенском простору [11]. 

Квантификовани индикатори библиометријског квалитета више поштују 

истраживачи који проучавају квалитет “малих” часописа, односно часописа 

земаља у развоју и транзицији [12,13]. Насупрот томе, они који се баве вр-

хунским часописима не држе до њих и понекад их експлицитно одбацују 

[14]. То је разумљиво, пошто престижни светски часописи варирају на овим 

индикаторима у веома уском опсегу.

1.3. Предности и недостаци 

Процена часописа на основу експертског мишљења је субјективна. Зато 

се она у односу на библиометријска мерила сматра потенцијално валид-

нијом, односно релевантнијом, али свакако мање објективном и поузданом. 

Заговорници експертизе систематски пренаглашавају њене предности и из 

тзв. политичких разлога. Уз остало, радо се наводи да она чува аутономију 

и самоуправу научне заједнице [15]. Други то виде као покушај да се затво-

ри пут увођењу транспарентности и јавне одговорности у овом простору. 

Но, главни проблем је у томе што процена, ако је заиста експертска, мора 

бити скупа. Понајвише због тога, експертизе квалитета часописа скоро 

искључиво се обављају само за истраживачке потребе и на ограниченим 

узорцима часописа, дакле, једнократно и пригодно. Висока цена предста-

вља ненадокнадиво ограничење, пошто у практичној евалуацији постоји 

потреба за сталним надгледањем (мониторингом) квалитета часописа због 

знатних годишњих варијација. 

Све у свему, библиометријска цитатна анализа и даље представља ме-

тод избора за вредновање часописа. То никако не значи да тај метод нема 
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слабости. Тога су свесни чак и сами произвођачи цитатних индекса ука-

зујући на потребу да се ИФ не користи по аутоматизму, «здраво за готово». 

Најдиректније се обесхрабрује то да се ИФ часописа придружује радовима 

и користи за вредновање појединаца - истраживача. Многи аутори указују 

на потребу да се експертска процена користи као додатак квантитативним 

мерилима заснованим на статистици [4]. Једнако тако, методи субјективне 

процене квантификују се у све већој мери [16]. Процењују се све ужа својства, 

користе нумеричке скале, добијени бодови се диференцијално пондеришу, 

а часописи се рангирају. Чак се процењивачима у поступку оцењивања 

рутински сервирају подаци о импакту часописа. 

Квантификацијом квалитативног оцењивања и обратно, увођењем ко-

ректива у квантитативна мерила, успешно се обједињавају предности 

објективних и субјективних метода [17]. Скоро би се могло рећи да је по-

дела на квалитативне и квантитативне методе постала условна, односно 

да је традиционална дихотомија те врсте у овој области више теоријска и 

реторичка него реална. 

2. Вредновање часописа у Србији  

2.1. Програм праћења и вредновања часописа

Програм систематског праћења и вредновања часописа спроводи се у 

Србији континуирано од 2003. године. Програм се у целини финансира 

средствима министарства у Влади Србије надлежног за науку и технолошки 

развој. Спроводи га Центар за евалуацију у образовању и науци (ЦЕОН), 

независна, непрофитна организација из Београда. 

Непосредна намена програма је да за потребе Министарства и његових 

тела понуди тзв. прелиминарну категоризацију часописа. Намена је, такође, 

да Министарству, али и другим (су)финансијерима часописа, обезбеди 

информације о квалитету часописа, корисне за одлуку о подршци и обиму 

подршке. 

Истовремено је сврха програма да уређивачким одборима, односно 

издавачима часописа обезбеди информације употребљиве за обликовање 

издавачке политике и праћење њених ефеката. Из података те врсте такође 

се види у којој мери часописи задовољавају међународне стандарде и услове 

за индексирање у међународним базама података. 

На послетку, резултати се користе као основа за промоцију домаћих 

часописа. У оквиру посебног програма и посебне процедуре (енг. Approved 

Recommendation) часописи највишег квалитета, истовремено интернаци-

онализовани у највећој мери, препоручују се за реферисање у водећим 

светским базама и индексима. 
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2.1.1. Мере утицајности

У оквиру програма праћења и вредновања часописа утврђује се већи број 

показатеља утицајности часописа (табела 1). Као информациони извори 

користе се СЦИндекс: Српски цитатни индекс [18] и Web of Science. Поред 

једноставних показатеља утицајности (сирове цитираности) генеришу се и 

две врсте импакт фактора, с тзв. цитатним прозорима од две и пет година. 

Оба импакта обједињавају цитираност остварену у домаћим и међународним 

часописима. Приликом сумације међународни (WoS) цитати се вреднују 

више. Формула за пондерисање обилато фаворизује оне WoS цитате који 

су “добијени” од аутора изван Србије (табела 1).

2.1.2. Показатељи библиометријског квалитета

Овим индикаторима придаје се у Програму изузетна пажња. Слободно 

се може рећи да је то особеност ЦЕОН-овог модела вредновања часопи-

са. У једној скорашњој анализи показано је да су управо они одиграли 

значајну улогу у наглом развоју домаћих часописа током протекле деце-
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сумације пондеришу по формули: ISI а-цитат = 2, ISI х-цитат = 3, ISI и-цитат = 5

Табела 1. Показатељи утицајности часописа
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Табела 2. Библиометријски извештај о часописима:
Збирни показатељи библиометријског квалитета

(1) Опремљеност чланака: Комплетност метаподатака за опис чланака
 • Наслов рада на српском
 • Наслов рада на енглеском (изузетно на немачком, француском или руском)
 • Сажетак/апстракт на српском
 • Сажетак/апстракт на енглеском (изузетно на немачком, француском или руском)
 • Кључне речи на српском
 • Кључне речи на енглеском
 • Тип документа (тзв. уредничка класификација рада)
 • Ознака пројекта (назив и кодна ознака пројекта у оквиру кога је рад настао и назив  

 финансирајуће институције)
 • Ауторска афилијација (комплетна хијерархија, тј. са надређеном установом нивоа  

 универзитета)
(2) Научни и етички интегритет: Поштовање публицистичких, етичких и рецензентских 

процедура
 • Провера на плагијаризам (коришћењем сервиса који је намењен провери искључиво
   научних радова)
 • Датум пријема и прихватања (као и датуми евентуалних исправки односно предатих
   верзија рада)
 • Попис рецензената јавно доступан (објављен барем једанпут годишње) 
 • Број рецензената (у односу на број радова)
 • Удео (%) иностраних рецензената
 • Изјава о ауторству и оригиналности рукописа (“Publication ethics statement”)
 • Аутоцитираност часописа (процентуални удео аутоцитата у укупном броју остварених  

 цитата)
(3) Видљивост и доступност: Стварање предуслова за лоцирање и преузимање радова
 • Попис референци дат у засебном одељку (литература или ендноте)
 • Додељивање ДОИ (Digital Object Identifi er) свим чланцима у часопису
 • Квалитет кључних речи (стандардност; заснованост на међународним тезаурусима)
(4) Транспарентност уређивања: Организациона ефикасност и транспарентност уређи-

вачких процедура
 • Онлајн пријављивање, рецензирање и праћење (употреба система за управљање  

 часописом) 
 • Транспарентност процедура (селекциони размер и рецензентске одлуке доступни  

 онлајн финансијеру и евалуатору)
(5) Интернационалност: Језичка компатибилност и ауторска међународна укљученост
 • Удео (%) радова иностраних аутора (искључујући коауторске радове с домаћим  

 ауторима)
 • Удео (%) радова објављених у коауторству с ауторима иностране афилијације
 • Удео (%) референци иностраног порекла, тј. оних публикованих ван земље и на  

 страном језику
 • Удео (%) радова на енглеском језику (публикованих у целости само на енглеском или  

 двојезично)
(6) Сериозност: Научна и методолошка ригорозност радова
 • Просечна старост референци (изражена просечним медијаном у годинама; тзв. цитатни  

 полуживот)
 • Просечан број референци у радовима (искључујући прилоге без референци)
 • Удео (%) легитимних радова (прештампани радови, конгресна саопштења и сл. нису  

 легитимни радови) 
 • Удео (%) часописних референци (укључујући домаће годишњаке и искључујући ма 

 газине и новине)
 • Удео (%) радова с бар једном референцом (не рачунајући едиторијале и сл.)
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није [19,20]. Ипак, закључено је да су неки од тих индикатора испунили 

своју историјску улогу, да су превазиђени и да их треба осавременити. 

То се у међувремену, у издању БИЧ за 2012. годину, и догодило. Уведено 

је мноштво нових индикатора као одговор нове изазове у савременом 

издаваштву (табела 2).

2.1.3. Прелиминарна категорија

Крајњи циљ програма је прелиминарна категоризација часописа, како 

то налаже правилник који уређује ту област [21]. Прелиминарна категорија 

часописа утврђује се тако што се часописи рангирају по областима науке, 

а затим разврстају у категорије с обзиром на позицију на ранг листи. Као 

допунски услов за неке од категорија користе се и резултати на показатељима 

библиометријског квалитета. Поступак је унеколико мењан у два наврата 

током протекле деценије. 

2.2. Библиометријски извештај о часописима

Резултати вредновања домаћих часописа објављују се у оквиру Библио-

метријског извештаја о часописима (БИЧ) у издању ЦЕОН-а [22]. У конци-

Слика 1. Библиометријски извештај о часописима: Сумарни показатељи библиометријског 
квалитета - Профил часописа
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пирању БИЧ-а пошло се од доктринарних ставова усвојених у литератури 

да фактори утицајности могу да искажу своју апликативну вредност и 

предност само ако се импакт рачуна за период дужи од две године, ако 

постоје услови да се посматрају трендови (варијације) резултата у дужем 

временском периоду, ако се користи већи број индикатора и ако се часописи 

пореде и рангирају унутар засебних области науке [8]. 

Тако је БИЧ креиран као интерактивна веб апликација која кориснику 

омогућава рангирање на сваком од израчунатих индикатора избором 

научне области (према једној од две поделе: административној и научној), 

типа индикатора (утицајност или библиометријски квалитет) и годишњег 

издања извештаја (од 2002. надаље). 

У извештају се на засебној страници даје портрет сваког часописа поје-

диначно. Овај део извештаја првенствено је намењен уредништву, за лон-

гитудиналну анализу учинка и доношење одлука везаних за политику 

уређивања. Нуде се основни подаци о часопису а затим и индикатори за све 

анализиране године, табеларно и графички, укључујући и дистинктивни 

библиометријски профил часописа, и то у односу на друге часописе из своје 

области и истовремено све (националне) часописе заступљене у БИЧ-у, 

односно у корпусу за вредновање (слика 1).

2.3. Категоризација 

Категоризација домаћих часописа уређена је поменутим правилником 

Министарства [21]. Према том пропису часописи се вреднују на основу 

утицајности. Утицајност међународних часописа утврђује на основу пуб-

ликације Journal Citation Report. По аналогији: 

Утицајност домаћих часописа утврђује се на основу библиометријске 

анализе и прелиминарне категоризације коју спроводи МН на основу 

цитата остварених у међународним цитатним индексима и нацио-

налном цитатном индексу.

Поједине категорије су експлицитно дефинисане на тој основи, нпр.

Водећи часопис националног значаја (М51) јесте научни часопис домаћег 

издавача који је најутицајнији у својој научној дисциплини, и који, на осно-

ву збира цитата у ISI цитатним индексима и националном цитатном 

индексу, оствари највиши импакт фактор, израчунат за период од пет 

година, а не испуњава услове за увршћење у категорију М20.

Категоризација се обавља једном годишње. Категорије предлажу МНО 

за часописе из своје области, а одобрава их Министарство. На више мес-

та МНО се обавезују да као основ за доношење одлука користе резултате 

библиометријске анализе, који се објављују једном годишње с роком који 

због тога претходи изради предлога МНО. Правилник одборима даје 

дискреционо право да одређеном, мањем броју часописа доделе категорију 
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националног часописа међународног значаја (М24). То право није неогра-

ничено, пошто се одлуке и у том случају морају заснивати на резултатима 

библиометријске анализе. Стоји: 

3) у ову категорију могу бити увршћени домаћи часописи (из категорије 

М51) на основу резултата библиометријске анализе и прелиминарне катего-

ризације коју спроводи МН. Такву одлуку доноси надлежни МНО а потврђује 

је МН (минимални услов је редовност излажења) (подвукао П.Ш.).

У односу на прописе који се у свету користе у исте или сличне сврхе Правил-

ник даје знатно више слободе оцењивачима - члановима МНО. То је у видном 

нескладу с околношћу да друге средине немају ни приближно тако детаљну и 

обухватну анализу учинка часописа какву има МПНТР. Правилник је оптерећен 

и другим озбиљним мањкавостима, како правне, тако и професионалне биб-

лиографско-информатичке природе. Неке одредбе Правилника су у директној 

контрадикцији. Пре више од годину дана припрељен је нови, битно унапређени 

правилник, али је из нејасних разлога процес његовог доношења заустављен. 

3. Основни видови злоупотребе 

Оба основна метода вредновања часописа рањива су на злоупотребе. 

Злоупотреба је то више што је организована заштита унутар научне заједице 

слабија, а притисак на објављивање по сваку цену већи.

3.1. Злоупотреба квантитативних показатеља

Упоредо с комерцијализацијом научне публицистике и заоштравањем 

конкуренције у тој области растао је током две протекле деценије и број 

различитих злоупотреба квантитативних мерила вредности часописа.

 

3.1.1 Злоупотреба утицајности

Најраширенији облик злоупотребе је инфлација импакта. Једноставан 

начин да се то оствари је ексцесивно самоцитирање часописа, што се мес-

тимично догађа практично од времена када је ИФ уведен у евалуативну 

праксу. Неки видови уредничке манипулације су мање директни и мање 

спорни. Један такав облик «сналажења» уредника је фаворизовање мето-

долошких радова, пошто се они више цитирају. Неки уредници објављују 

едиториjале или прегледне радове у којима се масовно цитирају радови 

из сопственог часописа. Учестала је пракса да уредници, непосредно или 

преко рецензената, сугеришу ауторима да цитирају њихов часопис, што 

је већ недопустиво. Прилог у виду цитата често се поставља као импли-

цитни, а понекад и као отворени услов за прихватање поднетог рукописа 

[23]. Овај вид злоупотребе се веома осуђује, али ретко санкционише, јер 
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га је тешко доказати пошто се граничи с легитимним захтевом да се рад 

употпуни и унапреди. 

Последњих година, са ширењем праксе наплате публицистичких трошкова 

ауторима и њиховим афилијативним установама (модел тзв. златног отвореног 

приступа), отвориле су се нове могућности за злоупотребе. Неки од нових метода 

има форму удруживања већег броја часописа, обично истог издавача, у систем 

унакрсног или циркуларног цитирања (тзв. цитатни картели). Чланови картела 

су обично пролиферантни аутори који пристају на инструментално цитирање 

да би увећали вероватност да им се рад прихвати и евентуално објави по нижој 

цени. Слична пракса узајамног нелегитимног цитирања забележена је приликом 

израде БИЧ за 2012. годину у три часописа у издању једног домаћег института. 

У том случају мотивација уредништва није била у остваривању новчане добити, 

пошто се у тим часописима трошкови издавања не наплаћују, већ очигледно 

само у настојању да се с ослонцем на виши импакт испослују за часописе више 

оцене/категорије. Сва три часописа су  суспендована у СЦИндекс-у и БИЧ-у до 

повлачења спорних радова или објављивања исправки. 

Најдаље су, чини се, отишли уредници HealthMed-a и TTEM-a, двају са-

рајевских часописа. Уредници су на волшебан начин успели да их индекси-

рају у базама Th omson Reuters-a и тако их учинили привлачним за ауторе, 

понајвише из Србије, упркос томе што наплаћују изузетно високе и сасвим 

неоправдане трошкове. Утврђено је да су они у многим случајевима “подме-

тали” неким ауторима цитате сопственим часописима, просто тако што би их 

придодавали попису референци без знања аутора. [24.] Након обелодањивања 

доказа о томе часописи су промптно искључени, како из WoS/JCR, тако и из 

Scopus-a. У аферу су уплетени и бројни аутори из Србије. О њиховој улози 

сведоче одговори на е-упит из поменутог истраживања у коме им је затра-

жено објашњење за референце из пописа литературе које нису цитиране у 

тексту (табела 3). Већина се оглушила о тај позив и тако практично признала 

кривњу. Многи приспели одговори се препознају као покушаји наивног пра-

вдања. Насупрот томе, неколицина аутора директно је оптужила уредништво 

часописа и понудила доказе да спорне (фантомске) референце не постоје у 

њиховим поднетим рукописима. Непознато је да ли је до закључења овог 

рада било ко од инволвираних аутора (чија су имена иначе позната МПНТР) 

сносио због учешћа у овој афери било какве консеквенце. 

Злоупотреба импакта обично има облик вештачког увећавања броја оства-

рених цитата. Међутим, вредност ИФ подједнако је могуће максимизирати 

смањењем вредности у имениоцу формуле за рачунање, где се уноси број 

објављених радова. Домишљати уредници ту вредност смањују класифи-

ковањем радова на начин да их евалуативни извори, нпр. Journal Citation 

Report (http://thomsonreuters.com/journal-citation-reports), третирају као 

“нецитабилне ајтеме”, а да притом обрачунавају цитате остварене у њима. 

На тај начин постиже се исти ефекат као и фабриковањем цитата.
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3.1.2 Злоупотреба библиометријског квалитета 

Мерила библиометријског квалитета генеришу се на основу података који 

се често и лако искривљују ради «улепшавања» слике о часпису. На инфо 

странама часописа нетачно се приказује селекциони размер, што чине чак 

и престижни међународни часописи. У часописима малих средина датуми 

пријема и прихватања радова су крајње непоуздани. Број и академски статус 

рецензената се преувеличава, а начело тзв. двоструког слепог рецензирања 

само декларативно користи. На попису чланова уредништава радо се истичу 

имена угледних (иностраних) истраживача, који у уређивању часописа не 

учествују ни на који начин.

Неки од уврежених видова малих злоупотреба производ су површности и 

неодговорности. Оправдавају се материјалном оскудицом и тешким условим 

рада. За њих, међутим, не би смело да буде разумевања, пошто издавање ча-

сописа није било чија императивна обавеза. Овако, толерисање искривљених 

информација о часописима уноси ентропију у простор научне публицистике и 

отежава генерисање поузданих квантитативних показатеља библиометријског 

квалитета, потенцијално изузетно важних за њен развој. 

3.2. Злоупотреба експертске процене 

Између употребе и злоупотребе тзв. експертске процене, линија је веома 

танка. У најбољој намери да то чине непристрасно, процењивачи комплекс-

них квалитета каква је без сумње вредност часописа, нужно пројектују 

сопствене преференције, предрасуде и интересе. То се дешава чешће онда 

када поступак процењивања није разрађен и не темељи се на научно вери-

фикованим методима. 

Поступак категоризације у Србији, тачније припрема предлога за категори-

зацију од стране МНО, није разрађен и не темељи се на таквим методима. У 

недостатку прописа (методолошког упутства, пословника, водича, или сл.) као 

и евиденције о томе како се тај поступак одвија иза затворених врата, мора се 

веровати анегдотским извештајима да он има форму сасвим слободне размене 

Табела 3. Објашњење аутора радова о пореклу фабрикованих цитата

HealthMed TTEM

Грешка аутора (моја, наша) 3 5

Грешка уредника 9 4

Не знам како је грешка настала 5 0

Грешка не постоји 6 1

Не разумем (шта се од мене тражи) 5 0

Без одговора 55 59
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Табела 4. Разлике између просечних прелиминарних категорије (БИЧ) и предлога 
категорије (МНО) за 2012. годину по научним областима које покривају МНО

ОБЛАСТ ПРЕМА ПОДЕЛИ НА МНО Н МНО ЦЕОН разлика ранг

Српски језик и књижевност 72 1.986 0.583 1.403 (1)

Историја, археологија и етнологија 81 1.988 0.765 1.222 (2)

Уређење заштита вода, земљишта и ваздуха 35 2.371 1.400 0.971 (3)

Право и политикологија 33 2.030 1.091 0.939 (4)

Саобраћај, урбанизам и грађевинарство 22 2.091 1.364 0.727 (5)

Психологија, педагогија и спец.васпитање 22 1.864 1.136 0.727 (6)

Социологија и демографија 10 2.200 1.500 0.700 (7)

Материјали и хемијске технологије 16 2.375 1.688 0.688 (8)

За биотехнологију и пољопривреду 40 2.225 1.550 0.675 (9)

Математика, рачунарске науке и механика 13 2.231 1.615 0.615 (10)

Енергетика, рударство и енергетска фикасност 18 2.111 1.500 0.611 (11)

Интердисциплинарне науке 16 1.875 1.313 0.563 (12)

Машинство 21 2.000 1.524 0.476 (13)

Економија и организационе науке 37 1.784 1.324 0.459 (14)

Хемија 7 2.143 1.714 0.429 (15)

Биологија 11 1.727 1.364 0.364 (16)

Филозофија и теологија 11 1.818 1.545 0.273 (17)

Електроника, телекомуникације и 

информационе технологије
18 1.833 1.611 0.222 (18)

Геонауке и астрономија 11 2.091 1.909 0.182 (19)

Медицинске науке 56 1.625 1.571 0.054 (20)

Физика 6 1.833 1.833 0.000 (21)

Наука о спорту 6 1.667 2.333 -0.667 (22)

Квантификација категоријалне припадности обављена је према формули: М24=4, 

М51=3, М52=2, М53=1, неоцењен=0

мишљења о часописима. Не воде се записници, тако да остаје непознато како се 

који од учесника у расправи изјаснио. Поступак, дакле, почива на имперсонал-

ном колективном одлучивању и злогласној колективној одговорности. Далеко 

је од тога да се може сматрати јавним. Од стране бројних уредника и аутора, 

учесника у анкети ЦЕОН-а описује се као «плес у мраку», «трговина бодовима» 

и «чашћавање на рачун оних који нису за столом». 

Резултати истраживања ЦЕОН-а сагласни су с таквим оценама. У ок-

виру скорашње анализе поводом приговора поднетог Министарству [25] 

утврђено је да оцене више од половине МНО одступају од оцена утврђених 

у оквиру библиометријске анализе за више од пола разреда (табела 4). У 
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2009 2010 2011 2012

дисциплина категорија ЦЕОН МНО ЦЕОН МНО ЦЕОН МНО ЦЕОН МНО

Д
р

уш
тв

ен
е

0 (неоцењен) 19 22 25 20 27 13 35 9

24 3 16 2 17 4 17 5 19

51 4 19 4 24 3 27 5 29

52 22 28 31 24 31 23 36 24

53 57 20 54 31 52 37 41 41

Х
ум

ан
и

ст
и

ч
к

е

0 (неоцењен) 37 13 59 7 64 6 75 7

23 1 2 1

24 1 11 1 12 1 11 1 11

51 3 34 1 35 2 34 3 40

52 24 23 28 31 28 39 25 33

53 52 36 52 55 50 53 45 57

И
н

т
е

р
д

и
с

ц
и

п
л

и
-

н
ар

н
е

0 (неоцењен) 3 1 1 1

24 3 1 2 1 2 1 1

51 1 5 2 5 2 8 2 7

52 4 7 10 8 9 6 9 6

53 11 3 5 5 3 2 4 3

М
ед

и
ц

и
н

ск
е

0 (неоцењен) 1 14 17

24 2 1 2 2 1 2

51 2 2 2 2 3 3 2

52 12 11 12 10 14 15 19 17

53 30 19 29 16 26 26 24 26

П
р

и
р

о
д

н
е

неоцењен 13 8 1 3 1 3

24 2 3 2 3 1 2 3 3

51 5 11 2 8 4 14 2 13

52 11 8 12 9 8 6 10 5

53 19 2 14 2 14 3 12 4

Т
ех

н
о

л
о

ш
к

е

0 (неоцењен) 1 18 1 10 10 3 13 3

23 1

24 5 2 5 6 4 10 4 13

51 5 21 4 15 5 18 5 25

52 28 30 30 45 30 36 32 42

53 60 29 54 18 52 34 50 21

Табела 5. Подударност оцена утврђених библиометријским поступком (ЦЕОН) и оцена 
матичних научних одбора (МНО) по ширим научним областима
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том погледу предњаче два МНО из области хуманистике која су своје оцене 

увећала за више од једне категорије. Очигледно је да је хиперинфлација 

оцена мотивисана потребом да се учинак аутора из области које МНО 

покрива вештачки увећа. Оцене су олако, мада мање, увећавали и одбори 

из области друштвених и технолошких дисциплина. За њихово одступање 

мање је оправдања, пошто формални квантитативни критеријуми који се у 

библиометријској анализи користе у њиховим дисциплинама не би требало 

да буду спорни. Резултати показују да одбори из најразвијенијих научних 

области углавном прихватају резултате библиометријске анализе.

Из табеле 5 видљиво је да се највише увећавају оцене за категорију на-

ционалног часописа међународног значаја (М24) и водећег националног 

часописа (М51). Категорија часописа међународног значаја у немалом броју 

случајева додељивана је часописима без цитата у JCR, дакле часописима 

нултог међународног одзива. Сасвим је забрињавајуће то што је у току 2012. 

дошло до ескалације инфлаторног оцењивања у технолошким наукама, за 

шта се тешко може наћи било какво оправдање (Табела 5).

Многи МНО раде у условима конфликта интереса велике већине својих 

чланова. У актуелном МНО за историју сви чланови су или уредници 

или чланови уредништва неког од оцењиваних часописа, док их је у 

МНО за друштвене науке (МНО ДН) и језик свега петоро који то нису 

(по 3 и 2, респективно). Од раније је познато да се с променама у саставу 

МНО значајно мењају и оцене часописа. У једној непубликованој студији 

за потребе Министарства испитане су разлике између одлука МНО за 

друштвене науке тадашњег и претходног сазива као и разлике између 

одлука МНО и предлога ЦЕОН-а. Резултати (табела 6) су показали да 

је МНО ДН увећао своје оцене у односу на оцене колега из претходног 

сазива, али да је та разлика значајно већа када су у питању “сопствени 

часописи”, тј. они који су у МНО заступљени својим уредницима или 

члановима уредништва, односно уређивачког савета. Одступање од оцене 

ЦЕОН-а у корист “сопствених” часописа још је изразитије. Закључено је 

да чланови МНО ДН разрешавају свој конфликт интереса на тај начин 

што увећавају оцене мање-више свим часописима, да би “сопственима” 

могли да то чине у већој мери. [26]

Табела 6. Одступања оцена МНО ДН у односу на МНО ДН претходног сазива (2005/6) 
и у односу на ЦЕОН у зависности од заступљености представника часописа у МНО ДН 

МНО 2006–МНО 2009 МНО 2009–ЦЕОН 2009

М с т п М с т п

заступљени -1.55 0.60 2.24 0.028 1.41 0.91 -3.08 0.003

незаступљени -1.13 0.77 0.65 0.99

М = просечно повећање оцене/категорије; с = стандардна девијација; т = т-вредност; п = 
ниво значајности
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Недопустиво је то што поједини МНО негирају то да је поштовање етич-

ких публицистичких начела једна од димензија вредновања часописа. У 

поменутом приговору ЦЕОН-а на Предлог категоризације за 2012. годину  

[25] констатује се да су у неким високооцењеним часописима та начела грубо 

нарушена објављивањем плагијата, аутоплагијата и радова с фалсификованим 

(фабрикованим) цитатима. МНО ДН је категоризовао чак седам часописа 

у којима су прекршаји били таквих размера да је ЦЕОН био присиљен да 

их искључи из националног цитатног индекса и на њему заснованог биб-

лиометријског извештаја. Попис тих часописа, заједно с појединачним и 

поименичним доказима био је познат МНО за ДН у моменту одлучивања, 

али се он о то оглушио. Часописима с таквог прошлогодишњег пописа 

била је ускраћена категорија, да би им сада била додељена «на мала вра-

та», а да претходно нису повукли спорне радове. Евидентно је да тај одбор 

прикрива злоупотребе, излажући ризику домаћу науку у целини, пошто се 

у савременим условима (мониторинга заснованог на јавној доступности 

информација) откривање таквих прекршаја не може избећи и пошто се 

прекршаји приписују појединцима, док се њихово прикривање, с разлогом, 

приписује научној заједници.

4. Мере за сузбијање злоупотреба

Последњих година у научној публицистици се поклања знатно више 

пажње заштити од злоупотреба. Мониторинг разних регулаторних тела, 

слободних агената и индивидуалних пројеката усредсређен је првенстве-

но на проверу оригиналности радова и веродостојности података. Нове 

технологије за детекцију плагијаризма, фабрикованих резултата и фал-

сификованих налаза (нпр. фотографија) резултирале су наглим увећањем 

опозива радова и пратећим аферама [27]. Услед тога уредништва угледних 

часописа у свету битно су заоштрила критеријуме прихватања радова и 

поступак рецензирања.

Слично томе, произвођачи цитатних база података улажу нове напоре да 

заштите легитимност својих евалуативних алата. Посебно се прати аутоци-

тираност часописа и порекло цитата, односно пописи цитирајућих часописа, 

како би се препознало евентуално удруживање часописа у цитатне картеле. 

Однедавна се систематски посматрају и годишње промене у броју објављених 

радова, јер нагли пораст тог броја указује на предаторско понашање часописа. 

Реч је о часописима којима је једини циљ остваривање добити, уместо ди-

семинације научних резултата. Издавачи и уредништва за које се на основу 

пригодних индикатора (индиција) основано посумња да воде такву пословну 

и издавачку политику доспевају на листе тзв. предатора [28, 29].

Уређивачи WoS, односно JCR увели су политику ригорозног пенализовања 
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часописа. Одређени часописи се привремено суспендују (енг. suppressed 

titles), а ако не отклоне мањкавости или допусте себи крупне прекршаје 

трајно искључују из система (dropped titles). Већи број часописа из региона 

доживео је у последњих две године такву судбину, између осталих и један 

часопис из Србије. ЦЕОН, као издавач СЦИндекса усвојио је пре две године 

праксу заштите базе од плагијаризма и манипулативног цитирања по узору 

на Th omson Reuters и друге реномиране светске агрегаторе. 

У научној заједници убрзано се шири убеђење да је неопходно систематски 

радити на успостављању поверења у уређивачи процес и учинити га јавним 

у већој мери. Инсистира се на повременом објављивању листа рецензената и 

сазрева уверење да треба увести систем тзв. отвореног рецензирања радова. 

Међународна регулаторна тела, нпр. Комитет за етику публиковања (COPE, 

http://publicationethics.org) развио је разгранату информативну делатност 

и интервентне методе притиска на све актере који учествују у процесу 

издавања часописа да поштују међународне стандарде и добре обичаје. У 

неким областима домаће научне публицистике, нпр. медицинско-биолош-

ким наукама тај тренд се успешно прати [30]. 

Може се закључити да су методи и алати библиометријског вредновања 

часописа у доброј и све већој мери заштићени од злоупотреба. Међутим, 

злоупотребе тзв. експертске процене у извођењу МНО теже је сузбити. До-

брим делом оне настају као одговор чланова МНО на опажени неповољан 

положај дисциплина и институција које заступају. «Надувавање» оцена 

доживљава се с њихове стране као оправдано изигравање прописа, неоп-

ходан корективни механизам. Зато се постојећа лоша пракса тешко може 

искоренити без промена у систему вредновања и награђивања истражи-

вача, сада (сасвим погрешно) заснованог искључиво на рејтингу часописа 

у којима објављују.

Независно од тога, Министарство би своје одлуке о категоризацији тре-

бало да доноси без претходног мишљења МНО, на основу библиометријске 

анализе, која је управо стога и уведена. Своје сугестије и корекције МНО би 

могли да дају накнадно под условом да то чине на јавно образложен и етички 

прихватљив начин. Службено оцењивање «сопствених» часописа, је неспојиво 

са системом вредности који влада унутар европског научног простора. Пракса 

у свету показује да тела попут МНО немају услова за самостално оцењивање 

часописа, а домаће вишегодишње искуство да многа од њих немају ни спрем-

ности да то учине на одговоран и непристрасан начин.

До увођења такве процедуре на путу европских интеграција могао би, 

као привремено решење, да се користи поступак који је Министарство 

већ практиковало, да би га затим напустило. То решење је подразумевало 

да Министарство (1) затражи од свих МНО да објасне одступања оцена 

у односу на оцене утврђене библиометријском анализом и (2) не допусти 

разлике које су веће од једне оцене/категорије. 
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САЖЕТАК

У раду су описане најважније 

варијације и иновације фактора 

утицајности као мере квалите-

та часописа. Најпре су укратко 

приказани историјат и области 

примене фактора утицајности. 

Затим су описани његови основни 

недостаци, а потом и околности 

које су довеле до појаве нових по-

казатеља квалитета часописа. 

Детаљније је објашњена логика 

индикатора који се нуде у оквиру 

цитатних база три водеће ком-

паније на пољу приступа научним 

информацијама: Томсон Ројтерс, 

Елсевиер и Гугл. Укратко су описане 

и основне идеје тзв. Алтметрикс 

покрета који се залаже за вредно-

вање чланака применом корисничких 

статистика. На примеру групе 

часописа из области медицине су 

приказани ефекти употребе кла-

сичног фактора утицајности, h5 

индекса, Скимаго ранга часописа 

и СНИП-а. Указано је на основне 

предности и недостатке свакога 

од њих. Упозорено је на опасност од 

ABSTRACT

Th is paper presents the most impor-

tant variations and innovations of the 

impact factor as a measure of journal 

quality. First, a brief history of the im-

pact factor is presented, as well as the 

main areas of its application. Th en, 

some basic shortcomings of the impact 

factor are discussed along with some key 

events which lead to the emergence of 

new indicators of journal quality. Paper 

explains the basic logic of several indi-

cators off ered in the citation databases 

of three leading providers of scientifi c 

information: Th omson Reuters, Elsevier 

and Google. A brief description of the 

basic idea of Altmetrics movement is 

off ered with some comments on the pos-

sibility of evaluation of journal articles 

based on user statistics. As an example, 

rankings of a group of journals in the 

fi eld of medicine are analyzed using 

traditional impact factor, h5 index, 

Scimago Journal Rank and SNIP. Main 

advantages and disadvantages of each 

indicator are explained. Finally, the 

paper points out the potential risks of 

basing science policy on a single scien-
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базирања научне политике на једном 

квантитативном показатељу, ма 

колико он био софистициран. 

Кључне речи: квалитет часописа, 

фактор утицајности, библиограф-

ске базе

tifi c quantitative indicator, no matter 

how sophisticated it may be. 

Key words: journal quality, impact 

factor, bibliographic databases
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Увод

Историја сцијентометрије није (много) дужа од педесет година. Ипак, њен 

друштвено-економски значај је увелико препознат од стране научне јавности 

и креатора научне политике. Томе је свакако допринела њена усмереност на 

примењена истраживања, посебно у области евалуације научног учинка. Са 

друге стране, поставља се питање да ли је сцијентометрија успела да раз-

вије и одговарајуће теоријске моделе и парадигме. Најближе овом статусу 

су вероватно цитатна анализа, као техника за квантитативно описивање 

научне комуникације, и фактор утицајности (impact factor), као показатељ 

квалитета часописа. Међутим, фактор утицајности (ФУ) се већ дуго примењује 

без истинског консензуса шире научне заједнице. “Мала” сцијентометрија 

је израсла у “велику”, а да при томе није разрешена криза узрокована непо-

стојањем јасно дефинисаног предмета мерења, стандардне терминологије 

и општеприхваћеног скупа показатеља [1]. Сцијентометрија тако опстаје и 

развија се као псеудо-нормална наука коју карактеришe паралелно постојање 

кризе и спорадичних (микро-)револуција. У овом тексту је понуђен осврт на 

тренутни статус ФУ у контексту неколико веома значајних догађаја за развој 

сцијенотметрије, али и науке и технологије уопште. 

Спутњик и прва сцијентометријска револуција

Јуџин Гарфилд је идеју о формирању базе научних цитата представио још 1955. 

године у часопису Science, али је тек у августу 1957. године поднео предлог проје-

кта израде цитатног индекса Националној фондацији за науку [2]. У септембру 

1957. године Гарфилдов пројекат је одбијен, а у октобру исте године Совјетски 

Савез успешно лансира први вештачки сателит. Наступа тзв. Спутњик криза која 

представља прекретницу у перцепцији значаја научних истраживања и научне 

комуникације за развој друштва. У овом периоду се дешава неколико значајних 

догађаја за светску науку. Најпре је 1958. године формирана НАСА, а 1959. године 

је утростручен буџет америчке Националне фондације за науку. Јуџин Гарфилд 
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1960. године формира Институт за научне информације (ISI) у Филаделфији, а већ 

наредне године пројекат израде базе података Science Citation Index (SCI) добија 

подршку и средства Националне фондације за науку и Националног института 

за здравље. Производи који су проистекли из SCI и данас имају значајну улогу у 

дефинисању научне политике великог броја држава. 

Фактор утицајности као мера квалитета часописа

Како је и сам Гарфилд више пута нагласио, сцијентометрија је на неки начин 

нуспродукт појаве ISI база [3]. Оне су иницијално замишљене као медијуми 

за дисеминацију резултата научних истраживања, а ФУ као критеријум 

на основу кога би се често цитирани научни часописи укључивали у њих. 

Међутим, временом је на ФУ заснована индустрија евалуације практично 

свих елемената у процесу научне продукције, од појединаца и пројеката, до 

установа и држава. Разлог вероватно лежи у његовој једноставности: ФУ 

истовремено говори о релевантности часописа (израженој бројем цитата 

које је примио у периоду од годину дана), његовој ефикасности (с обзиром 

на то да се посматрају само цитати за радове старе до две године), и његовој 

делотворности (јер се број цитата дели бројем радова који су у том часопису 

објављени у претходне две године). У којој мери је ФУ постао значајан и за 

истраживаче ван области сцијентометрије, говори чињеница да је појам 

Journal Impact Factor 2008. године уведен у речник MeSH. Тренутно само 

у бази MEDLINE више од 1.300 чланака садржи овај дескриптор. 

Свемирске станице и друга сцијентометријска револуција

Последњу деценију прошлог века обележиле су бурне друштвене про-

мене у целом свету. Завршетак Хладног рата довео је до прерасподеле 

политичке моћи, али и до рестриктивније политике финансирања научних 

истраживања. Отказана су два велика пројекта изградње свемирских 

станица, да би 1992. године председници Русије и САД потписали спо-

разум који је наговестио период сарадње ових држава на пољу истражи-

вања свемира. То је био први корак ка настанку Међународне свемирске 

станице, али и порука да међународна сарадња постаје кључни фактор 

успешности озбиљних научних пројеката. Исте године, међународна кор-

порација Томсон (Th omson) купује ISI и њихове цитатне индексе. Након 

1997. године и покретања сервиса Web of Science (WoS), долази до повећа-

ног интересовања за квантитатификацију научног учинка. Ове промене 

прати и нагли пораст броја истраживања и публикација које се баве ФУ, са 

посебним нагласком на његове техничке и методолошке недостатаке [4]. 

Иако су ове критике биле присутне и раније, оне добијају посебну тежину 
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због чињенице да је ФУ почео интензивно да се примењује у евалуацији 

ентитета којима није био првобитно намењен. У циљу бољег разумевања 

предложених модификација и алтернатива ФУ, укратко ће бити објашњене 

неке од најчешћих критика ФУ.

Недостаци фактора утицајности као основе за

вредновање научног учинка

Мањкавости ФУ треба посматрати из најмање два аспекта. Први је те-

оријско-методолошки и односи се на карактеристике информационог из-

вора и поступак генерисања ФУ. Други аспект је практично-апликативни 

и тиче се примене ФУ у евалуативној пракси, тј. његове прикладности за 

вредновање учесника научног процеса у различитим научним областима и 

окружењима. Оба аспекта су подједнако важна у доношењу одлуке о томе да 

ли ће се, у којој форми, и на које ентитете применити ФУ или нека његова 

алтернатива. Међутим, док је прву групу мањкавости могуће кориговати 

статистичким поступцима, други аспект проблема је озбиљнији и теже се 

контролише.

Једна од основних замерки које се упућују ФУ тиче се мањкавости извора 

података на којима се базира. ISI базама се најпре замера закривљеност 

садржаја према часописима из области природних наука и онима који потичу 

са енглеског говорног подручја. Последњих година се заступљеност часо-

писа из мање развијених земаља значајно поправила, али и даље је уочљива 

пристрасност Томсон Ројтерса која се огледа у неједнакој заступљености 

земаља из истих региона [5]. Осим тога, недоследност и нетранспарентност 

података, као и техничке грешке у самим ISI базама, могу имати озбиљан 

утицај на вредности ФУ, али и на поверење корисника. Тако је, на пример, 

у једном истраживању уочено да је одређени број цитата упућених српском 

часопису Шумарство приписан америчком часопису Forestry1 [7]. 

Битан недостатак ФУ је осетљивост на дисциплинарну припадност часо-

писа и неоправданост поређења часописа из различитих, па чак и релативно 

блиских научних области. На пример, водећи часопис у области онкологије 

има ФУ 101,8, у области микробиологије 21,2, а у области анестезиологије 

5,8. То значи да се просечне цитираности чланака у различитим областима 

разликују и неколико десетина пута. Ове разлике не смеју се увек припи-

сати “објективном” значају који истраживања у одређеним областима, као 

што су нпр. онкологија и имунологија, имају за ширу друштвену заједницу. 

Неприкладно је на исти начин вредновати истраживачку активност у об-

1 Амерички социолог Роберт Мертон је ову појаву назвао Матејев ефекат по узору на 
библијско “ко има, даће му се”. Оправдање за овај феномен може се пронаћи у законима 
вероватноће, али грешке овог типа могу довести до великих варијација у ФУ “малих” часо-
писа, посебно у односу на друге, релативно ниско цитиране часописе [6].
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ластима са различитим бројем часописа, активних аутора, али и великих 

и скупих научних пројеката. 

Разлике међу часописима су уочљиве и у односу на темпо застаревања 

литературе. Опште је познато да су референце у области друштвених наука 

у просеку старије од оних у природним наукама. Томсон Ројтерс генерише 

два показатеља старости литературе у часописима. Први је Индекс непосред-

ности (immediacy index) који се рачуна као просечна цитираност чланака 

у години када су и публиковани. Цитатни полуживот (cited half-life) је 

распон старости цитираних чланака којим је обухваћено 50% цитата које 

је часопис примио у датој години. ФУ фаворизује часописе из области у 

којима литература брже доспева на цитирање и брже застарева [8], јер је 

двогодишњи цитатни прозор неприкладан показатељ значаја литературе у 

областима у којима је цитатни полуживот дугачак. Тако на пример, водећи 

часопис у области онкологије има индекс непосредности 21,3 и цитатни по-

луживот 3,8, док часопис са највећим ФУ у области педијатрије има индекс 

непосредности 1,2 и цитатни полуживот дужи од десет година. 

Додатни проблем у примени и интерпретацији ФУ представља изразита 

закривљеност библиометријских дистрибуција. Истраживања у области 

биохемије показују да приближно 50% чланака прима готово 90% цитата [9]. 

То значи да неколико високо цитираних чланака може значајно да повећа 

ФУ часописа, а да при томе већина преосталих чланака не прими ниједан 

цитат. У том смислу, ФУ као просечна вредност цитираности чланака, 

није адекватан показатељ опште утицајности часописа, а још мање 

квалитета чланака који су тек публиковани и још увек нису цитирани. 

Ово “гомилање” цитата је делом последица и праксе цитирања које је мо-

тивисано “друштвеним статусом” чланка, тј. популарношћу његовог аутора 

или институције [8]. Зато су веома честе и критике да ФУ не узима у обзир 

разлоге цитирања нити статус цитирајућег часописа [10] и самим тим 

говори о популарности часописа, а не о његовој научној утицајности.

Посебна група замерки тиче се манипулације вредностима ФУ. Простор 

за манипулацију је настао због две наводне мањкавости ФУ. Прва је да се 

приликом генерисања узимају у обзир и часописни аутоцитати. Позна-

ти су примери уредништава која су уметањем аутоцитата повећавала ФУ 

својих часописа и до три пута [11]. У новије време су веома честе и појаве тзв. 

цитатних картела и предаторских издавача који користе нелегитимне 

методе како би повећали ФУ својих публикација [12]. Друга мањкавост која 

ствара простор за манипулацје је недовољно прецизно дефинисање цита-

билних докумената. Наиме, прикази књига или писма уредницима могу да 

буду цитирани (улазе у вредност бројиоца), али се не сматрају цитабилним 

документима (не улазе у вредност имениоца). Тиме се фаворизују часописи 

који објављују прегледне чланке, а обесхрабрује штампање саопштења са 

скупова иако она имају значајну едукативну вредност [13]. 
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Шенжу 5 и трећа сцијентометријска револуција

У октобру 2003. године успешно је лансирана свемирска летелица Шенжу 

5. Тиме је прекинута доминација САД и Русије на пољу свемирских летова 

са људском посадом, а Кина се појавила на научној мапи света као једна од 

водећих економија заснованих на знању. Исте године су интензивиране и 

критике на рачун употребе WoS података за вредновање рада кинеских 

научника. Алудирајући на слабу заступљеност кинеских часописа у WoS 

базама и форсирање публиковања у WoS часописима, директор издавачке 

куће Кинеске медицинске асоцијације, која издаје више од 120 часописа, 

предложио је да се акроним SCI интерпретира као Индекс глупих Кинеза 

(Stupid Chinese Index)2. 

Паралелно са успоном Кине на листи водећих економија, прекинута је још 

једна доминација, тачније монопол компаније Томсон Ројтерс. У новембру 

2004. године највећи издавач научних публикација Елсевиер (Elsevier) покреће 

цитатну базу Скопус (Scopus). Исте године и Гугл (Google) улази на тржиште 

научних информација покренувши сервис Академик (Google Scholar). Oно 

што је можда и најважнија промена из аспекта евалуације научног учинка, 

јесте стратегија Гугла и Елсевиера везана за политику реферисања часопи-

са. Већ у самом старту, Скопус индексира знатно више часописа из земаља 

које су биле веома слабо заступљене у Wos-у. У случају Кине је тај број чак 

шест пута већи. Са друге стране, Гугл Академик индексира практично све 

академске часописе доступне на интернету3. Ове промене су довеле и до за-

окрета у рестриктивној политици компаније Томсон Ројтерс, па се тако број 

часописа индексираних у WoS-у од 2005. до 2010. године повећао за 15% у 

области природних наука, 42% у друштвеним наукама, а 41% у хуманистичким. 

Тренд повећања покривености се наставља и данас, како у WoS-u тако и у 

Скопусу. Тренутно WoS индексира око 13.500 часописа, а Скопус чак 7.000 

часописа више. Гугл не нуди листу реферисаних часописа, али се процењује 

да Академик индексира приближно 40.000 научних часописа [14].

Значајне промене у садржају цитатних индекса довеле су и до првих 

озбиљнијих варијација ФУ и појаве нових показатеља квалитета часописа. 

У публикацији Journal Citation Reports (JCR) за 2007. годину, уз класични 

ФУ се уводе чак три нова индикатора: ФУ без часописних аутоцитата, пе-

тогодишњи ФУ и Ајгенфактор. Елсевиер 2010. уводи сопствене индикаторе 

квалитета научних часописа индексираних у бази Скопус: Скимаго ранг и 

СНИП. Од 2012. године и Гугл нуди могућност рангирања научних часописа 

на основу Хиршовог индекса. 

2 http://www.rsc.org/chemistryworld/Issues/2009/August/ScienceIndexATargetForCriticismI
nChina.asp
3 Компанија Elsevier у почетку није допуштала Гуглу индексирање својих метаподатака. Тек од 
2007. године, након великог успеха Академика, и Elsevier часописи су постали видљиви.
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Фактор утицајности без часописних аутоцитата

Притисак надлежних установа на часописе и ауторе по питању видљиво-

сти у WoS базама, довео је до појаве све учесталијих манипулација. О томе 

најбоље говори чињеница да је у издању JCR-а за 2011, због нелегитимног 

цитирања и великог броја аутоцитата искључен чак 51 часопис, што је шест 

пута више него 2007. године. У којој мери се озбиљно схвата нарушавање 

интегритета WoS база и валидности ФУ, види се и на основу тога што је 

неколицини часописа ускраћено не само приказивање у JCR, већ и даље 

индексирање у WoS-у. Ипак, у компанији Томсон Ројтерс не сматрају да је 

ова ситуација алармантна, што је аргумент да се садашња пракса укључи-

вања аутоцитата у рачунање ФУ не мења4. Додатни аргумент за оклевање 

представљају и веома хетерогени резултати истраживања о (не)постојању 

утицаја аутоцитата на рангирање часописа [15,16]. Иако је од 2009. године 

у JCR могуће приказати ФУ без аутоцитата, рангирање према овом показа-

тељу није подржано. У том смислу, проценат аутоцитата може да послужи 

само као допуна ФУ, али и као опомена уредницима часописа да коригују 

уређивачку политику која би могла бити санкционисана. 

Петогодишњи фактор утицајности

Увођењем петогодишњег ФУ су после више деценија уважене сугестије 

сцијентометричара да двогодишњи цитатни прозор фаворизује часописе 

из области природних наука. Највише користи од модификованог ФУ тре-

бало би да имају часописи у областима у којима је застаревање литературе 

спорије, посебно у друштвено-хуманистичким наукама. Додатна предност 

петогодишњег прозора је и што делимично амортизује ефекат великог броја 

аутоцитата који су нарочито високи у прве три године након објављивања 

чланка [16]. Међутим, закључци истраживања у вези са променама до којих 

доводи варирање цитатног прозора такође су веома разнолики [17,18]. Пре-

цизан одговор на питање који цитатни прозор је најадекватнији није могуће 

дати јер су варијације велике не само међу различитим дисциплинама, него 

и међу часописима из исте научне области. Ипак, сви индикатори који су 

предложени и/или су успешно примењени у фази “треће сцијентометријске 

револуције” примењују цитатне прозоре дуже од две године.

Ајгенфактор скор

С обзиром на то да се ФУ рачуна као однос броја цитата и броја чланака, 

разлике у волуминозности часописа су делимично стандардизоване. Међу-

4 http://blogs.nature.com/news/2012/06/record-number-of-journals-banned-for-boosting-
impact-factor-with-self-citations.html
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тим, разлике у “цитатном потенцијалу” часописа, односно броју референци 

по чланку, доводе до великих диспропорција у вредностима ФУ за часописе 

из различитих научних области. Тако су чланци у области имунологије 

цитирани у WoS-у у просеку 22,47 пута, док је та вредност за област пси-

хологије и психијатрије дупло мања. Разлике су још драстичније уколико 

се посматра двогодишњи цитатни прозор који се користи и приликом ра-

чунања ФУ. Чланци објављени 2011. у часописима из области молекуларне 

биологије цитирани су у просеку 6,13 пута већ у  години објављивања, а у 

области математике само 0,96 пута. 

Идеју о диференцијално пондерисаном показатељу утицајности који би 

узео у обзир описане диспропорције међу различитим областима, први 

су предложили Пински и Нарин [19]. Кључна новина у њиховом предлогу 

је тзв. пондер утицајности часописа. Вредност пондера се изражава као 

однос броја цитата које часопис прими и броја цитата које упути другим 

часописима. Вреднијим се сматрају референце из часописа који имају по-

вољнији однос “улазних” и “излазних” цитата од референци часописа чији 

чланци у просеку упућују пуно цитата, а при томе су сами слабо цитирани. 

По речима аутора, нови показатељ мери престиж часописа, а не његову 

популарност као ФУ. Описани модел диференцијалног пондерисања ци-

тата успешно је примењен у форми два показатеља утицајности часописа: 

Ајгенфактора и Скимаго ранга. 

Ајгенфактор скор (Eigenfactor Score) је предложила група научника са Уни-

верзитета у Вашингтону и настао је као део ширег пројекта анализе структуре и 

развоја науке5. Базира се на подацима из WoS-a, али се суштински разликује од 

ФУ. Осим искључивања аутоцитата и примене цитатног прозора од пет година, 

приликом рачунања Ајгенфактор скора цитати се посматрају као део сложе-

ног, међузависног система елемената. На тај начин, референце које потичу из 

утицајнијих часописа добијају већу тежину, чиме више доприносе утицајности 

цитираног часописа. Престиж цитирајућег часописа се индиректно преноси и 

на остале чворове у мрежи, тј. чак и на часописе које цитира цитирани часопис. 

Укупна утицајност скупа часописа се тако распоређује на све елементе мреже, 

у зависности од тога колико цитата часопис прима и упућује. 

Сума Ајгенфактор скорова стандардизована је у односу на величину 

групе тако да у систему анализираних часописа увек износи 100. Зато се 

вредност Ајгенфактор скора за појединачни часопис може интепретирати 

као проценат времена које истраживач посвети том часопису у току претра-

живања неке базе или библиотеке [20]. Тако, на пример, ако часопис има 

Ајгенфактор скор 5, то значи да просечан истраживач проводи 5% времена 

цитирајући (читајући) тај часопис. Или другачије: постоји 5% вероватноће 

да ће пратећи часописне цитате, корисник доћи управо до тог часописа. 

Пошто је већа вероватноћа да се пронађу (и цитирају) обимнији часописи, 

5 http://www.eigenfactor.org/
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Ајгенфактор скор дели се бројем публикованих чланака у часопису и тако се 

добија показатељ под називом Скор утицајности чланка (Article Infl uence 

Score). Као однос цитираности и продуктивност часописа, овај индикатор 

је упоредив са ФУ, али је прилагођен просеку групе тако да “просечно ути-

цајан” часопис на овом индикатору има вредност 1.

Основна предност Ајгенфактора је што, за разлику од ФУ, не третира часо-

писе као изоловане ентитете који једносмерно комуницирају. Чињеница да се 

часописи посматрају као део ширег система, да се употребљава петогодишњи 

цитатни прозор, и да се искључују аутоцитати, доприносе већој стабилности, 

валидности и објективности индикатора. Међутим, сложеност поступка његовог 

израчунавања може бити озбиљна препрека прихватању од стране шире научне 

јавности. За разлику од ФУ који је веома лако проверљив, чак и од стране мање 

искусних корисника, Ајгенфактор подразумева познавање матричне алгебре 

и одређено искуство у одређивању параметара којима се дефинише динамика 

и трајање поступка генерисања који је по природи итеративан. Што се тиче 

релација са другим индикаторима, истраживања показују да Ајгенфактор 

високо корелира са ФУ и са укупном цитираношћу [21]. 

Скимаго ранг часописа

Скимаго ранг часописа (SCImago Journal Rank - SJR) развила је група 

истраживача са Универзитета у Гранади. Показатељ се базира на подацима 

из базе Скопус, а ранг листе часописа и држава доступне су у оквиру саме 

базе и бесплатно на интернет страници SCImago групе6. SJR је веома сличан 

описаном Ајгенфактор скору и конципиран је као мера престижа часописа. 

То значи да се приликом рачунања утицајности, цитатима додељује раз-

личита тежина, у зависности од статуса цититрајућег часописа. Часопис 

има одређену количину престижа или утицајности коју расподељује на 

све цитате које упућује и тако их преноси на цитиране часописе. Уколико 

чланци из неког часописа упућују у просеку велики број цитата, онда се 

његова утицајност “расплињава” и цитати из тог часописа постају мање 

вредни, без обзира на његов престиж. За разлику од Ајгенфактор скора, 

приликом рачунања SJR искључују се само часописни аутоцитати изнад 

границе од једне трећине укупног броја цитата. Поред тога, SJR се рачуна 

употребом трогодишњег цитатног прозора. 

СНИП

СНИП је акроним назива Source Normalized Impact per Paper и изражава 

утицајност часописа у контексту [22]. Под контекстом се подразумева “ци-

татни потенцијал” цитирајућих чланака‚ односно вероватноћа да ће часо-

6 http://www.scimagojr.com/
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пис бити цитиран. У областима у којима је цитатна размена интензивнија, 

већа је и вероватноћа да часопис буде цитиран. Да би се израчунао СНИП 

часописа, најпре је потребно издвојити све чланке који су у претходне три 

године цитирали тај часопис. Потом се преброје све референце цитирајућих 

чланака које су упућене чланцима објављеним у било ком часопису у пре-

тходне три године. Добијена вредност je цитатни потенцијал ад хок фор-

миране “области” која није ограничена класификацијом часописа као што 

је случај са ФУ. Коначна СНИП вредност је однос просечне цитираности 

часописа и цитатног потенцијала групе цитирајућих часописа. Просечна 

цитираност је заправо трогодишњи ФУ часописа7, тако да СНИП на неки 

начин представља ФУ који је стандардизован с обзиром на цитатну прак-

су аутора који објављују у повезаним часописима. СНИП тиме омогућава 

адекватније поређење часописа из различитих научних области.

 Још једна битна предност СНИП-а је што се приликом рачунања просечне 

цитираности чланака узимају у обзир само цитати упућени чланцима који 

су укључени у анализу. За разлику од ФУ, не постоји опасност да се пре-

цени утицајност часописа због цитата који су упућени тзв. нецитабилним 

документима, као што су писма или прикази књига. Осим тога, из групе 

цитирајућих часописа се искључују часописи који нису класификовани 

као научни, часописи који нису излазили редовно у току четворогодишњег 

периода, и часописи који имају мање од 20% чланака са барем једном часо-

писном референцом. СНИП се базира на подацима из Скопуса, тако да је 

доступан само за часописе реферисане у овој бази. Ранг листе часописа се 

могу пронаћи у оквиру Елсевиеревог комерцијалног сервиса Journal Analyzer, 

бесплатног портала Journal Metrics8 и на интернет страници Центра за 

науку и технолошке студије Универзитета у Лајдену9.

Хиршов индекс

Хиршов h индекс (Hirsch index) је првобитно предложен као индикатор 

за вредновање учинка појединаца [23]. Аутор има вредност h 10 ако је 10 

његових радова цитирано најмање 10 пута. Једноставност h индекса допри-

нела је његовом брзом прихватању од стране истраживача, а потом и ин-

тегрисању у WoS и Гугл Академик. Убрзо је указано на могућност примене 

новог индекса за вредновање часописа и предложена је његова употреба 

као знатно робустније допуне постојећем ФУ [24]. Када је Гугл 2012. године 

у оквиру Академика покренуо сервис Показатељи (Metrics), Хиршов индекс 

7 Хенк Муд (Henk Moed), аутор који је предложио употребу СНИП индикатора, случајно 
или намерно употребљава акроним RIP за бројилац формуле којом се рачуна СНИП. Ова 
вредност је по логици веома слична ФУ, а акроним долази од назива Raw Impact per Paper. 
Међутим, у енглеском језику се овај акроним везује за особе које су умрле (Rest In Peace).
8 http://www.journalmetrics.com/ 
9 http://www.journalindicators.com/
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је под називом h5 индекс први пут систематски употребљен за рангирање 

научних часописа. Број 5 у називу показатеља означава да се индекс бази-

ра на цитираности радова објављених у периоду од пет година. Академик 

тренутно омогућава приказивање ранг листа од по 100 најзначајних часо-

писа за сваки од десет светских језика. За часописе са енглеског говорног 

подручја могуће је формирати и ранг листе за осам ширих и преко триста 

ужих научних дисциплина. Дисциплинарне листе су ограничене на двадесет 

наслова, као и листе које се добијају претрагом по кључним речима.

Гуглов h5 индекс има неколико предности у односу на стандардни ФУ. 

Прво, примена петогодишњег цитатног прозора чини овај показатељ ва-

лиднијом мером утицајности часописа у дисциплинама са споријим темпом 

застаревања литературе. Друга предност се односи на обухватност извора 

информација на коме се показатељ базира. Као што је речено, Академик 

индексира много већи број часописа, што је посебно значајно за државе 

које су слабије заступљене у WoS-у, као и за област хуманистичких наука 

које нису покривене у JCR. Поред тога, приликом рачунања h5 индекса 

узимају се у обзир и референце из публикација друге врсте, као што су 

конференцијска саопштења или документи депоновани у институционалне  

репозиторијуме. Као такав, h5 се може сматрати потпунијим и прецизнијим 

показатељем утицајности часописа и његовог ширег друштвеног значаја који 

остварује и ван академске заједнице [25]. Трећа битна предност h5 индекса 

је отпорност на аберантне резултате. За разлику од ФУ, h5 није осетљив на 

појаву високо цитираних, нити на велики број нецитираних чланака. На 

крају, треба напоменути да су Показатељи потпуно бесплатан сервис, али 

су опције претраге далеко скромније у односу на JCR ili Скопус.

Неке од наведених предности h5 индекса истовремено су и његове мањка-

вости. Прво, критеријум индексирања публикација од стране Академика 

је неупоредиво либералнији у односу на WoS и Скопус. Иако Академик 

успева да за поједине часописе лоцира више цитата него Скопус и WoS 

заједно, велики број тих цитата потиче из часописа ниске утицајности или 

из публикација које немају строго научни карактер [26]. Друго, h5 је у висо-

кој корелацији са волуминозношћу часописа [27]. Горња граница вредности 

Хиршовог индекса теоријски је лимитирана бројем објављених чланака, тако 

да чак и часописи који имају високу цитираност, могу имати нижу вредност 

h5 индкеса од часописа који су примили мање цитата, али годишње публи-

кују већи број радова. Како би се ублажио овај недостатак, Гугл генерише 

и показатељ h5 медијана који представља средњу вредност цитираности 

чланака узетих у обзир приликом рачунања h5 индекса. Тако, на пример, 

часописи Archive of Oncology и Стоматолошки гласник Србије имају исту 

вредност h5 индекса, али први има већу вредност h5 медијане с обзиром 

на то да је примио дупло више цитата за три најцитиранија чланка. 

Потенцијални недостатак Гугловог сервиса је недовољна транспарент-
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ност критеријумима за укључивање (и искључивање) часописа. На основу 

кратког описа доступног на страници Академика, може се закључити да 

у бази нису доступни подаци за часописе који имају мање од 100 чланака 

у анализираном петогодишњем периоду и оне који у истом периоду нису 

ниједном цитирани. За разлику од Скопуса и WoS-а у којима се санкцио-

нишу часописи са неуобичајеним трендовима цитираности, Гугл не наводи 

експлицитно да ли примењује неке критеријуме за искључивање часописа. 

На пример, за већину часописа који су у 2011. години искључени са тзв. 

Master Journal List компаније Томсон Ројтерс, и даље се могу пронаћи по-

даци у оквиру сервиса Показатељи. 

SS1 и четврта сцијентометријска револуција?

Научно-популарни магазин Discover је на листу најзначајнијих догађаја 

за науку у 2004. години ставио лансирање летелице SpaceShipOne. Специ-

фичност овог догађаја је чињеница да је то први пројекат (суб)свемирског 

лета са људском посадом финансиран у потпуности из приватних извора, 

без помоћи држава или влада. Овај догађај је коинцидирао са појавом првих 

предлога да се показатељи утицајности часописа генеришу уз помоћ соп-

ствених ресурса, односно на основу података којима располажу уредништва 

часописа. На пример, исте године је објављена студија која је показала да се 

број посета чланцима објављеним у часопису British Medical Journal може 

употребити као предиктор њихове будуће цитираности [28]. Овај резултат 

је пружио основу за формирање индикатора који би омогућили ефикасно 

вредновање научних чланака и, индиректно, научних часописа. Потенцијална 

сцијентометријска револуција дешава се у форми више иницијатива, као 

што су Altmetrics и Scientometrics 2. Полазна идеја је да се ФУ и друге мере 

утицајности часописа не могу употребити за вредновање квалитета науч-

них чланака. Прво зато што ФУ часописа не одражава нужно и квалитет 

чланака који су у њему публиковани, а друго јер је ФУ “спор” и није у складу 

са динамиком и карактером савремене научне комуникације. 

У примени алтернативних индикатора утицајности чланака најдаље 

је отишао мултидисциплинарни часопис PLoS One. Часопис је покренут 

2006. године, а већ 2009. је доспео у JCR и то са ФУ 4,35, што је за један тек 

покренут, али и веома волуминозан електронски часопис, одличан резул-

тат. Уз сваки чланак објављен у овом часопису нуди се скуп показатеља 

који су обједињени под називом Article-Level Metrics [29]. Поред класичне 

цитираности, ови индикатори обухватају и показатеље као што су број 

преузимања, препоруке корисника, оцене експерата, цитати у неакадемских 

изворима (нпр. Википедија), коментари на друштвеним мрежама, блого-

вима и форумима, као и реферисање чланака у вестима и електронским 
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медијима. Иако је валидност наведених индикатора по много чему спорна, 

не сме се занемарити популарност коју овакав приступ вредновању добија у 

последње време. Није оправдано очекивати да ће ови показатељи заменити 

објективне мере утицајности часописа, али у сваком случају могу битно 

утицати на перцепцију истраживача о томе који чланци (и часописи) су 

вредни за преузимање, читање, а на крају и за цитирање. 

У овом раду су описани само најважнији индикатори који би могли да пос-

луже као допуна или алтернатива класичном ФУ. При томе је одабир базиран 

на чињеници да ове индикаторе примењују три тренутно најјаче компаније 

на пољу приступа научним информацијама. У литератури се помиње још 

најмање двадесетак различитих показатеља утицајности часописа [30], али 

имајући у виду чињеницу да су се “велики играчи” већ определили, мала је 

вероватноћа да ће неки од преосталих показатеља наћи примену у пракси.

Пример рангирања часописа

употребом различитих показатеља

У Табели 1 су приказане вредности описаних индикатора утицајности 

за групу домаћих часописа из области медицине који су реферисани у 

базама WoS и Скопус. Ради поређења је на листу додато и неколико часо-

писа из земаља бивше СФРЈ, као и најутицајнији светски часопис у обла-

сти медицине. Укључени су и домаћи часописи који нису представљени у 

међународним базама, али имају релативно високу цитираност у Српском 

цитатном индексу. Задебљани су називи часописа који би применом разли-

читих показатеља променили позицију за више од пет рангова. С обзиром 

на то да је за готово све приказане часописе период реферисања у WoS-у 

краћи од пет година, вредности индикатора који примењују петогодишњи 

цитатни прозор (петогодишњи ФУ и Ајгенфактор) нису доступне. Уместо 

тога је за домаће часописе приказан петогодишњи ФУ који се генерише у 

Библиометријском извештају о часописима ЦЕОН-а (БИЧ). 

На основу приказаних података најпре се уочавају ефекти већег опсега база 

Гугл Академик и Скопус у односу на WoS. Може се рећи да употреба СНИП 

и SJR не доводи до битнијих промена у рангу часописа у односу на ФУ. Изу-

зетак су два хрватска WoS часописа који би због веома ниске цитираности 

(4, односно 6 цитата) применом SJR били знатно лошије позиционирани у 

односу на неке часописе који нису реферисани у WoS. Најбоља илустрација је 

позиција часописа Macedonian Journal of Medical Sciences који у 2011. години 

има дупло више цитата у бази Скопус од два хрватска часописа заједно. То 

се такође одразило и на његов бољи ранг на основу h5 индекса. 

Нејасно је због чега за неке Скопус часописе недостаје вредност индикатора 

СНИП. Поред тога, у литератури није прецизирано на који начин часописи 

већ након прве године представљања у бази Скопус добијају вредности 
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СНИП и SJR, када је познато да се на ФУ чека две године. С обзиром на то 

да је за оба индикатора неопходно познавање броја објављених чланака 

у претходне три године, очигледно је у питању апроксимација броја чла-

Табела 1. Ранг листа утицајности одабраних часописа из области медицине

ЧАСОПИС И ДРЖАВА ФУ хФУ h5 СНИП SJR ФУ5

 1. New Engl J Med САД 53,30 52,42 (1) 313 (1) 14,97 (1) 9,74 (1)

 2. Croat Med J Хрв 1,80 1,58 (2) 22 (2) 0,99 (2) 0,39 (2)

 3. Biochemia Medica Хрв 1,34 0,66 (3) 10 (4) 0,51 (4) 0,26 (3)

 4. Radiol Oncol Сло 0,91 0,19 (9) 10 (4) 0,56 (3) 0,24 (4)

 5. J Med Biochem Срб 0,61 0,17 (12) 7 (13) 0,35 (7) 0,22 (5) 1,27 (2)

 6. Bosnian J Basic Med БиХ 0,49 0,40 (4) 9 (7) 0,34 (8) 0,20 (6)

 7. Psychiatria Danubina Хрв 0,44 0,26 (7) 12 (3) 0,41 (5) 0,19 (10)

 9. Arch Biol Sci Срб 0,36 0,26 (6) 8 (10) 0,39 (6) 0,19 (7) 1,44 (1)

10. Acta Dermatoven Croat Хрв 0,36 0,35 (5) 8 (10) 0,32 (10) 0,19 (7)

11. Acta Clinica Croatica Хрв 0,25 0,20 (8) 10 (4) 0,33 (9) 0,14 (12)

12. Balkan J Med Genet Мак 0,23 0,18 (10) 3 (21) 0,15 (14) 0,15 (11)

13. Срп арх целок лек Срб 0,19 0,14 (14) 7 (13) 0,16 (13) 0,14 (14) 0,80 (4)

14. Војносанит преглед Срб 0,18 0,15 (13) 9 (7) 0,17 (11) 0,14 (12) 0,67 (5)

15. Neurologia Croatica Хрв 0,17 0,17 (11) 0,04 (20) 0,11 (22)

16. Zdravniški Vestnik Сло 0,16 0,07 (15) 4 (17) 0,05 (19) 0,13 (15)

17. Paediatria Croatica Хрв 0,07 0,05 (16) 3 (21) 0,11 (16) 0,01 (24)

18. Медицински гласник БиХ 0,06 0,04 (17) 0,12 (15) 0,11 (21)

19. Macedon J Med Sci Mak 5 (16) 0,17 (11) 0,14 (14)

20. Serbian J Exp Clin Res Срб 4 (17) 0,06 (18) 0,13 (16) 0,14 (11)

21. Медицински архив Бих 9 (7) 0,12 (18)

22. Acta chir iugoslavica Срб 6 (15) 0,12 (17) 0,57 (6)

23. Медицински преглед Срб 8 (10) 0,11 (20) 0,85 (3)

24. Acta Facult Med Naiss Срб 3 (21) 0,10 (17) 0,12 (19) 0,24 (10)

25. Archive of Oncology Срб 3 (21) 0,06 (18) 0,10 (23) 0,45 (7)

26. Медицински часопис Срб 0,10 (23) 0,11 (13)

27. Acta Stomatol Naissi Срб 0,10 (23) 0,12 (12)

28. Acta medica Medianae Срб 4 (17) 0,27 (8)

29. Медицина данас Срб 4 (17) 0,09 (14)

30. Стоматол глас Србије Срб 3 (21) 0,26 (9)

ФУ - JCR фактор утицајности, хФУ - ФУ без аутоцитата, h5 - Гугл h5 индекс, SJR - Скимаго 
ранг часописа, ФУ5 - БИЧ фактор утицајности. У заградама су наведени рангови часописа.
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нака на основу првог реферисаног годишта, што може значајно да утиче 

на позицију часописа. Мала анализа обављена на часописима за које су 

били доступне СНИП и СЈР вредности и за 2009. годину, показала је да је 

корелација рангова из 2009. са онима из 2011. релативно ниска (ρ = 0,37), 

посебно ако се упореди са међусобним корелацијама ФУ за 2009. и 2011. 

годину (ρ = 0,90). Очигледно је да валидност индикатора у великој мери 

зависи од количине обрађених података и да је за постизање стабилности 

показатеља ипак потребан дужи период реферисања.

Највеће разлике у рангу часописа у односу на ФУ добијају се применом 

Гугловог h5 индекса. На примерима часописа који су значајно поправили 

ранг применом h5, уочавају се два основна узрока ових промена. Први је 

знатно већи број цитирајућих извора. Међу тим изворима су не само науч-

ни часописи који нису реферисани у WoS-у и Скопусу, већ и дисертације, 

поглавља у књигама и научно-популарни магазини. Други узрок разлика 

су грешке настале аутоматском обрадом цитатних података. Тако се у 

Академику на листама цитирајућих публикација појављују часопис Age 60, 

чланак Documenti sono in formato PDF, или аутор AK Üniversitesi. Даље, у 

случају Медицинског архива су два најцитиранија рада грешком повезана 

са чланцима истог назива, али из других часописа. Реч је о рукопису који 

је истовремено штампан у више националних медицинских часописа. На 

крају, у случају часописа J Med Biochem најцитиранији чланак је наведен 

два пута, једном на српском и други пут на енглеском. 

Из Табеле 1 се види да за одређене часописе није доступан h5 индекс. 

Први разлог је то што часописи немају адекватно припремљене метапо-

датке и самим тим нису видљиви за Гугл. Часопис Медицински гласник је 

пример да чак ни представљеност у водећим светским базама није довољна 

да би се обезбедила видљивост часописа. У вези с тим, треба нагласити 

да је за велики број домаћих часописа омогућено генерисање h5 индекса 

захваљујући реферисању у Српском цитатном индексу. Други разлог недос-

тупности података је чињеница да Гугл искључује часописе са мање од 100 

објављених чланака у току петогодишњег периода (нпр. Neurologia Croatica). 

Тако су без h5 индекса остали и неки водећи светски часописи као нпр. 

Annual Review of Genomics and Human Genetics. На крају, треба указати и 

на чињеницу да h5 индекс у групи анализираних часописа има веома нис-

ку дискриминабилност, што је показано и ранијим истраживањима [27]. 

Велики број спојених рангова умањује употребљивост овог индикатора у 

групи часописа који имају релативно ниску цитираност.

Што се тиче часописних аутоцитата, до значајније промене рангова до-

лази само у случају изразито великих, али и изразито малих пропорција 

аутоцитата. Два екстремна примера су Acta Dermatoven Croatica са само 

3% и Radiology and Oncology са готово 80% аутоцитата у 2011. години. Ин-

тересантно је да наведени часописи не би променили ранг применом SJR. 



47

ВРЕДНОВАЊЕ НАУКЕ И НАУЧНИКА

Није оправдано доносити озбиљније закључке на основу овако скромних 

анализа, али у будућим истраживањима би требало проверити оправданост 

одлуке да се часописима “толерише” трећина аутоцитата који у случају ком-

бинације релативно ниске цитираности и малог броја хетероцитата могу 

битно променити ранг часописа. 

Који показатељ утицајности часописа одабрати?

Поређење описаних индикатора утицајности отежава чињеница да се 

они међусобно разликују у више аспеката. Немогуће је утврдити да ли су 

варијације у ранговима часописа последица употребе различитих база, 

различитих цитатних прозора, различитог третмана (ауто)цитата, или 

свега наведеног. Управо зато се истраживања ове врсте често завршавају 

“политички коректним” закључцима да описани индикатори нису међу-

собно искључујући, већ комплементарни, те да као такви заједно доприносе 

потпунијем описивању научне утицајности као феномена који има више 

димензија. Али искуство нас упозорава да сви тежимо поједностављивању. 

Зато ни одговор на питање из наслова не постоји. Ниједан индикатор, ма 

колико био софистициран, не сме да буде изговор за површну политику 

вредновања научног учинка. А површност подразумева да се ради на по-

дизању вредности бројки, а не на подизању квалитета. 

Видљивост српских часописа је подигнута на највиши могући ниво 

захваљујући Српском цитатном индексу. Чак је и заступљеност у међуна-

родним базама знатно повећана у последњих неколико година. Да ли треба 

тражити више? Ако се има у виду знатно већа заступљеност часописа из 

неких земаља региона, одговор би био потврдан. Али ако се узме у обзир 

тренутни статус наших часописа у међународним базама, као и цена коју 

су платили часописи без ФУ, можда треба још једном размислити. У сваком 

случају, међународне базе ће увек бити само мање или више репрезента-

тиван узорак домаће науке. Стога је веома користан сваки додатни извор 

који пружа потпунију повратну информацију о значају које српски часописи 

имају за међународну науку. 

Највећа “сцијентометријска револуција” је чињеница да се једностав-

но, брзо и бесплатно може приступити индикаторима који су дуго били 

привилегија мањег броја корисника. Међутим, када се узме у обзир рес-

триктивна политика компаније Томсон Ројтерс по питању укључивања (и 

искључивања) часописа10, честе грешке у Гугл Академику и занемарљиве 

разлике које доносе индикатори тзв. престижа, постаје јасно због чега ФУ 

ипак опстаје као једина истинска сцијентометријска парадигма. У том сми-

10 Тек 10-12% часописа који се годишње пријаве за индексирање у WoS бивају прихваћени, 
док је у случају Скопуса тај проценат приближно 40% [14].



48

Монографије научних скупова АМН СЛД, Волумен 5, број 1, 2014.

слу, додатни индикатори су можда најкориснији управо компанији Томсон 

Ројтерс приликом селекције часописа који ће бити укључени у WoS. Чини 

се неоправданим да се ван листе налазе часописи који остварују већи ути-

цај од неких који јесу на листи, а при томе долазе из држава које су знатно 

боље представљене у међународним базама. 
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САЖЕТАК

Ради веће доступности ширем кругу 

читалаца, резултати научног рада 

најчешће се објављују у форми чланака 

у научним часописима. Часописи чије 

објављене радове научници највише 

цитирају сматрају се најутицајнијим у 

научним круговима, а да би били цити-

рани, главни предуслов је улазак у систем 

праћења релевантних база нaучне 

публицистике. У научним круговима 

посебно се цени улазак у цитатне базе 

Института за научне информације 

из Филаделфије, САД, сада у склопу 

компаније Th omson Reuters, познатих 

као Web of Science (WoS), jер се на основу 

цитираности радова објављених у ча-

сописима које прате ове базе одређује 

званично признати импакт фактор 

(ИФ) или фактор утицаја часописа на 

основу кога се часописи рангирају према 

значају у одређеном научном подручју. 

Основни критеријуми неопходни за 

улазак у систем праћења ових база 

су: редовност излажења, превод на 

енглески, данас универзални језик науке, 

основних библиографских података о 

раду (наслов, апстракт, кључне речи), 

ABSTRACT

Due to greater availability to broader 

range of readers, results of scientific 

work are most often published in the 

form of articles in scientific journals. 

Journals whose articles are most cited 

are considered as most influencing in 

scientific community. However, the 

main prerequiste to be cited is inclu-

sion in the known indexing databases. 

The most important are those of the 

Institute for Scientific Information 

(Philadelphia, USA), now in the scope 

of Thomson Reuters, known as Web of 

Science (WoS), because on the basis of 

citation analysis of journals covered 

in WoS their official impact factor (IF) 

can be determined. According to IF 

value, journals are ranged from the 

most influencing to the least influencing 

in corresponding scientific disciplines. 

The basic criteria needed for jour-

nal inclusion in WoS are: timeliness, 

bibliographic information in English 

(title, abstract, key words), complete 

information for all cited references in 

Roman alphabet, complete informa-

tion for all authors including their 

ДОМАЋИ БИОМЕДИЦИНСКИ ЧАСОПИСИ: 
ОД НАУЧНЕ ПЕРИФЕРИЈE

ДО WEB OF SCIENCE

Силва Добрић 

Институт за научне информације,

Војномедицинска академија, Београд
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комплетни подаци о коришћеној ли-

тератури, подаци о свим ауторима 

и њиховим афилијацијама, интер-

национална заступљеност аутора, 

и, наравно, цитираност радова. У 

последњих пар година неколико био-

медицинских часописа из Србије ушло 

је у систем праћења база WoS-а. Међу 

првима био је “Војносанитетски преглед” 

(ВСП) чије је уредништво, претходним 

предузимањем низа мера (објављивање 

радова на енглеском језику, ширење 

круга рецензената укључујући и рецен-

зенте из иностранства, формирање 

интернационалног уређивачког одбора, 

организовање семинара за ауторе и 

рецензенте) успело подићи квали-

тет објављених радова и повећати 

њихову “видљивост” на међународној 

сцени, што се одразило и на њихову 

већу цитираност и допринело уласку 

часописа у групу од 155 најутицајнијих 

светских часописа из области опште 

и интерне медицине.

Кључне речи: индексирање; базе 

података; публиковање; научни часо-

писи; биомедицинска истраживања; 

Србија.

affiliations, international diversity 

among the journal`s contributing au-

thors and editors, and citation im-

pact of journals. In the last several 

years five biomedical journals from 

Serbia have been included in WoS. 

Vojnosanitetski Pregled was one of 

the first among them. The Editorial 

Board of the Journal was successful 

in increasing both quality of publish-

ing articles and their international 

visibility with resulting higher cita-

tion rates by previously performing 

a number of activities (publishing 

full articles in English, increasing a 

number of reviewers including those 

from abroad, formation of the Inter-

national Editorial Board, education 

of both authors and reviewers). This 

contributed to the Journal  inclusion 

in the group of 155 most influencing 

journals in the field of general and 

internal medicine in the world.

Key words: indexing; databases; pub-

lishing; scientifi c journals; biomedical 

research; Serbia.
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Увод

Наука је заједничко, међусобно повезано, организовано и системати-

зовано знање људског рода, подложно сталној промени и развоју. Другим 

речима, научно знање мора стално да се допуњује новим спознајама. Да би 

постала део целокупног духовног богатства човечанства, научна спознаја 

мора да се стави на увид стручној и научној јавности. То се најчешће ради 

саопштавањем резултата научних истраживања кроз публикације. Обја-

вљивањем резултата научног рада започиње процес њиховог укључења 

у ризницу укупног људског знања, одакле се могу преузимати у циљу 

непосредне примене у свакодневном животу или бити путоказ за нова 

истраживања. 

Обележја научних часописа

Из дефиниције науке произилази да она није ничија приватна својина, већ 

заједничко добро свих људи, целог човечанства. Због тога је саопштавање 

резултата научних истраживања не само радна, већ и морална обавеза сваког 

научног радника [1,2]. Ово посебно важи за област медицине због значаја 

медицинских научних достигнућа за очување и унапређење здравља, као 

и опстанка људског рода. 

На пољу биомедицинских наука, као и у осталим научним дисципли-

нама, највећи број научних информација саопштава се у облику научних 

чланака објављених у научним часописима који представљају најважније 

појединачне носиоце научних информација [2,3]. Самим тим, основна 

улога научних часописа јесте обезбеђење несметаног протока научних 

информација и њихове веће доступности што ширем кругу потенцијал-

них корисника.  Управо разлике у доступности научних информација, 

која се манифестује различитим утицајем на међународне научне токове, 

као и различитом видљивошћу у међународној научној комуникацији, 

деле научне часописе на оне који имају велику (глобалну) улогу у ширењу 
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знања (међународни часописи) и на оне чији утицај остаје унутар локалне 

научне средине (национални часописи). 

Међународни часописи усмерени су, у првом реду, међународним на-

учним круговима, уређивачки одбори су им састављени од стручњака 

из различитих земаља, аутори радова су, такође, из различитих земаља, 

језик објављивања је, углавном, енглески, прате их међународне службе за 

индексирање и на њих се претплаћује већи број библиотека широм света. 

За разлику од њих, национални часописи оријентисани су на средину у 

којој часопис излази, аутори радова су, највећим делом, из те средине и 

пишу локалним језиком, због чега је и видљивост тих часописа ограни-

чена. Врло често, барем на нашим просторима, локални часописи имају 

проблем и у обезбеђењу финансијске подршке, као и у избору квалитетних 

рецензената и аутора што може да има за последицу нередовност изла-

жења и све слабији интерес потенцијалних аутора и читалаца за њимa. 

Ово стање, понекад, може да буде узрок и престанка излажења таквих 

часописа, а, уколико се то и не деси, свакако им додатно смањују видљи-

вост и онемогућава, макар минимално, суделовање у глобалном протоку 

научних информација. Са друге стране, ово може да има низ негативних 

последица јер непостојање праве научне компетиције може фаворизо-

вати успостављање нижих критеријума за вредновање научних чланака 

и њихових аутора, а тиме и нижих стандарда у академским и научним 

круговима и друштву у целини [4,5]. 

За разлику од научних часописа, пред стручне часописе не поставља се 

императив међународне видљивости будући да су они, пре свега, усмерени 

на ширење и примену највиших стандарда струке у некој средини. У складу 

са тим је и њихов садржај који читаоцима на материњем језику пружа нова 

сазнања, најчешће непосредно примењива у свакодневном раду. Међутим, 

часопис који објављује научне чланке и жели да постане прави научни 

часопис и да равноправно учествује у размени научних информација на 

глобалном нивоу, мора да прихвати међународне стандарде и да уђе у 

светску научну заједницу [6]. 

Вредновање научних часописа

Сваки научни радник може да има свој субјективни однос према неком 

научном часопису и да га сходно томе вреднује, али постоје и одређени 

објективни показатељи на основу којих се може одредити његов значај или 

вредност у научној области коју својим садржајем покрива. То је, у првом 

реду, заступљеност у стручним библиотекама, употреба од стране корисника, 

индексираност у библиографским и цитатним базама научне публицистике 

и учесталост цитирања чланка објављених у њему [7]. 
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Стручне библиотеке се, по правилу, претплаћују на часописе за које њи-

хови корисници покажу највећи интерес, односно које сматрају најбољим у 

својој области. Такви часописи се најчешће и траже, било у самој библиотеци 

или се, на захтев, позајмљују за коришћење (читање) изван библиотеке, а 

интерес за њих се може пратити и преко учесталости фотокопирања чла-

накa објављeних у њима. 

Заступљеност неког часописа у библиографским и цитатним базама 

научне публицистике, тзв. индексираност, следећи је показатељ вредности 

неког научног часописа. Иако су ове базе настале првенствено за потребе 

тематских претраживања литературе као секундарни извори информација, 

због својих високих критеријума при избору часописа које ће систематски 

пратити, почеле су се користити и као инструмент за њихово вредновање. 

Наиме, битна карактеристика поменутих база јесте њихова селективност 

која произилази из немогућности да се прати целокупна светска научна 

публицистика.  При томе, библиографске базе прате и обрађују, односно 

индексирају публикације, углавном радове из научних часописа, наводећи 

њихов комплетан библиографски запис (име аутора, њихове афилијације, 

назив публикације у којој је рад објављен, годину објављивања, кључне речи, 

понекад сажетак рада, итд), док цитатне базе, уз библиографски запис, наводе 

и попис коришћене литературе, због чега омогућавају добијање података о 

броју цитата које је примио поједини часопис, аутор или рад [8,9].

Према неким подацима данас у свету излази око 100 000 научних и струч-

них часописа из различитих научних области, од којих релативно мали број 

објављује главнину најрелевантнијих научних резултата. Ти часописи чине 

тзв. језгро часописа (енгл. Core journals) релевантних за одређено подручје 

и, управо, они улазе у систем праћења најпознатијих, дисциплински усме-

рених библиографских и цитатних база података [8-10].

Основни критеријуми које требају да испуне часописи да би били укључе-

ни у међународне базе научне публицистике установљени су још почетком 

60-их година прошлог века [11]. Oсновно је да радови који се прихвате 

за објављивање у часопису садрже нове научне информације засноване 

на поузданим и проверљивим методама и статистичким тестовима, да 

часопис излази редовно према утврђеном редоследу што је најбољи по-

казатељ његове виталности, да уредништво часописа има представнике 

свих научних дисциплина које су укључене у садржај часописа, да су 

објављени радови били подвргнути процесу рецензирања, као и да часо-

пис има одговарајући број цитата у другим часописима.  Уз ово, часопис 

треба да садржи и неопходне формалне податке, попут интернационалног 

стандардног серијског броја (енгл. International Standard Serial Number - 

ISSN), скраћеног назива часописа, податак о почетној години излажења, 

месту, земљи и учесталости излажења, кратко обавештење о области коју 

покрива и врстама чланака које објављује, упутство за припрему радова, 
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и слично. Осим ових података, свака база научне публицистике има и 

своје специфичне криртеријуме који додатно сужавају број часописа који 

ће се пратити.

Заступљеност часописа у релевантним базама научне публицистике 

доприноси његовој већој „видљивости“ и доступности широм света с 

могућношћу већег утицаја на међународне научне токове. У научним 

круговима посебно се цени улазак у систем праћења цитатних база 

Института за научне инфорамације (Institute for Scientific Information 

– ISI) из Филаделфије, сада у склопу компаније Тhomson Reuters, због 

веома строгих критеријума према којима се врши избор за укључење 

часописа у те базе. Као што је познато, ISI је основао Јуџин Гарфилд 

1958. године, а већ 1961. године издат је први цитатни индекс из обла-

сти природних наука, медицине и технике – Science Citation Index (SCI) 

који је укључивао око 600 часописа, a после њега и Social Science Citation 

Index (SSCI) и Arts and Humanities Citation Index (AHCI). Ови индекси, 

односно њихове електронске базе, 1997. године обједињени су у базу 

података Web of Science (WoS), која данас прати нешто више од 12 000 

часописа са највећим утицајем у светској науци. До појаве база Google 

Scholar и Scopus крајем 2004. godine, WoS је био једини извор података 

о цитираности на глобалном нивоу. Иако сада у поменутим базама 

има конкуренцију још увек се сматра да WoS обезбеђује најпоузданије 

информације о цитираности [8]. У последњих неколико година у Web 

of Science, поред наведених цитатних база, укључена је и цитатна база 

зборника радова са међународних научних скупова (Conference Proceedings 

Citation Index), цитатна база књига (Book Citation Index), као и база са 

пописом хемикалија (Index Chemicus) и преглед објављених хемијских 

реакција (Current Chemical Reactions) [12].

Улазак часописа у систем праћења цитатних база WoS-а, осим обезбеђења 

веће видљивости на међународној научној сцени, омогућава и увид у његов 

утицај на област коју својим садржајем покрива, и то преко цитираности 

у другим часописима које прате те базе. Наиме, неки часопис може бити 

заступљен у више релевантних база података, али колико он заиста користи 

научницима у одређеној области може се утврдити на основу цитираности 

радова објављених у њему. Анализом цитата у базама WoS-а добијају се 

бројчани показатељи на основу којих се процењује утицај неког часописа 

на одређену научну област. Најпознатији међу њима је тзв. импакт фактор 

(енгл. Impact factor – ИФ) или фактор утицаја, који означава просечну ци-

тираност појединачног чланка из неког часописа у одређеном временском 

периоду. 

Импакт фактор часописа за текућу годину рачуна се тако што се број 

цитата добијен у тој години за радове објављене у претходне две године 

подели са бројем радова објављених у том двогодишњем периоду. На тај 
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начин сваке године изнова се израчунава ИФ. Нпр. ИФ за 2013. годину 

добиће се према формули:

                број цитата у 2013. за радове објављене у 2011. и 2012. год.

ИФ = ----------------------------------------------------------------------

                   укупан број радова објављен у 2011. и 2012. год.

Из наведеног следи да се ИФ за неки часопис у посматраној години може 

израчунати тек у идућој години (нпр. ИФ за 2013. години биће израчунат 

у 2014. години). 

Подаци о ИФ научних часописа које прате базе WoS-а објављују се сваке 

године за претходну годину у јуну месецу у публикацији Journal Citation 

Reports (JCR), састављеној од две едиције: Science edition која обухвата преко 

8 200 водећих часописа из области природних наука и Social Sciences edition 

са преко  2 900 водећих часописа из области друштвених наука. У JCR-у 

часописи су распоређени у 232 научне дисциплине и то према вредности 

ИФ, од најутицајнијег (с највишом вредности ИФ) према најмање утицајном 

(с најмањом вредности ИФ). Треба имати у виду да се према вредности ИФ 

часописи могу упоређивати једино унутар исте научне дисциплине. Наиме, 

постоји велика разлика у броју часописа, као и у пракси цитирања између 

различитих научних подручја. Подручја с врло високим ИФ у правилу су 

заступљена са већим бројем часописа, већим бројем научних чланака и 

већим бројем цитата по раду, и то су, уједно, и подручја која се брзо развијају, 

односно која карактерише брз проток научних информација. Таква подручја 

су нпр. она из биомедицинског научног поља, за разлику од математике где 

се не објављује велик број радова и где је, самим тим, и цитираност мања, 

а онда и ИФ часописа из те области.

Рангирање часописа према ИФ пружа увид у значај неког часописа у 

његовом научном подручју и служи као оријентир научницима где послати 

рад на објављивање. У правилу, циљ сваког научног радника јесте да објави 

рад у часопису са што вишим ИФ јер прихватање рада у таквим часописи-

ма јесте, у неку руку,  и показатељ вредности самог рада, односно његовог 

аутора, иако објављивање рада у часопису са високим ИФ не мора да значи 

да ће управо тај рад бити и високо цитиран. Наиме, према неким подаци-

ма, 80% цитата код већине часописа отпада на 20% чланака, што значи да 

велик број чланака никада не буде цитиран (14). Упркос томе, у научним 

круговима широм света сматра се престижним објавити рад у часопису са 

што вишим ИФ [15]. 

У Србији, слично земљама у региону, такође се, приликом вредновања 

доприноса појединог научног радника, између осталог, узима у обзир и 

број радова објављених у часописима са ИФ које прате базе WoS-a.  Према 

актуелном „Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативном 
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исказивању научноистраживачких резултата истраживача“ из 2008. године, 

у коме су дате смернице за оцену научног доприноса, као и минимални 

квантитативни резултати за стицање појединих научних звања, научни 

часописи подељени су у неколико категорија са припадајућим бројем бо-

дова који добијају радови објављени у њима.  При томе, часописима са ИФ 

припада и највећи број бодова и то у зависности од висине ИФ у одређеном 

Категорија Ознака Напомена

Вредност бода за 

чланке објављене

у часопису

Број 

домаћих 

часописа

Врхунски 

међународни 

часопис

М21

Налази се у првих 30% 

часописа на листи своје 

научне области према 

вредности ИФ

8,0

Истакнути 

међународни 

часопис

М22

Налази се у првих 50-30% 

на листи своје научне 

области према вредности 

ИФ

5,0

Међународни 

часопис
М23

Не налази се у првих 50% 

на листи своје научне 

области према вредности 

ИФ

3,0 6

Часопис 

међународног 

значаја 

верификован 

посебном 

одлуком 

М24

Ушао у систем праћења 

база WoS-а,

али још увек без ИФ

3 (2 према одлуци 

Матичог одбора за 

медицинске науке)

Водећи 

часопис 

националног 

значаја

М51

Најутицајнији у својој 

области, али није 

рефересан у базама 

WoS-а; у ову групу може 

се укључити и инострани 

часопис кога не прате базе 

WoS-а

2 2

Часопис 

националног 

значаја

М52

Налази се у првих 50% 

на основу анализе коју 

спроводи надлежно 

Министарство за науку

1,5 25

Научни 

часопис
М53

Не спада у 50% на основу 

анализе коју спроводи 

надлежно Министарство 

за науку 

1 29

УКУПНО 62

Табела 1. Категоризација часописа из области медицине према „Правилнику о поступку 
и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 
истраживача“
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научном подручју. Тако нпр, у медицинском научном пољу рад објављен у 

врхунском медицинском часопису добија 8 бодова, у истакнутом међуна-

родном часопису 5, а у међународном часопису 3 (Табела 1). 

Вредновањем научника према вредности часописа у коме је објавио 

рад успоставља се  партнерски однос између њих: с једне стране, часопи-

си афирмишу научнике, ауторе чланака који објављују у њима, а са друге 

стране, научници својим радовима који ће бити цитирани, подижу ИФ тог 

часописа, односно повећавају му утицај и углед у његовом научном пољу. 

Али предуслов свега јесте улазак часописа у WoS и добијање ИФ.

Улазак часописа у Web of Science –

пример „Војносанитетског прегледа“

Захваљујући веома строгим критеријумима према којима се врши одабир 

научних часописа за укључење у систем праћења цитатних база WoS-a, да-

нас се у овом „језгру светског знања“ налази око 10% укупне светске научне 

периодике.  Стога се сматра привилегијом ући у ту породицу најутицајнијих 

научних часописа света. Критеријуми које часопис, кандидат за WoS, мора 

да испуни, су следећи (9):

1. Основни стандарди публиковања: редовност излажења (најважнији 

критеријум!) што, индиректно, указује на виталност часописа, односно 

на задовољавајући прилив радова; поштовање међународних уред-

ничких и издавачких конвенција који су неопходни за претраживост 

чланака и њихову накнадну цитираност (информативност назива 

часописа, информативност наслова радова и сажетака, комплетност 

свих референци, и комплетни подаци о ауторима са адресама); најмање 

наслов, сажетак и кључне речи на енглеском језику, данас, свакако, 

језику науке, уколико је рад на неком другом језику; навођење рефе-

ренци латиничним писмом; обезбеђење рецензентског поступка и 

навођење податка о финансијској подршци истраживању, уколико је 

иста постојала јер је то индиректан показатељ важности истраживања 

чији се резултати саопштавају.

2. Садржај часописа: процењује се да ли ћe часопис својим садржајем 

обогатити WoS, односно да ли је одређено научно подручје већ довољно 

покривено. 

3. Интернационалност међу ауторима објављених и цитираних радова, 

као и члановима уређивачког одбора. 

5. Цитираност: за часопис који је тек почео да излази анализирају се 

објављени радови чланова уредништва и аутора чланака, где су обја-

вљивали и њихова цитираност, док се за остале часописе прати укупна 
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цитираност чланака из часописа, и њихов ИФ; прати се и заступље-

ност аутоцитата и ако се процени да је она превисока и да је резултат 

настојања да се вештачки повиси вредност ИФ часописа, часопису ће 

се ИФ укинути за период од две године, а размотриће се и могућност 

искључења часописа из праћења база WoS-а.  

Сваке године стручне службе WoS-а процењују око 2 000 нових научних 

часописа, али само 10-12% задовољи горе наведене критеријуме и буде 

укључено у систем праћења неке од његових цитатних база.  Стога не чуди 

што се улазак у WoS посебно цени у научној публицистици и што се радо-

ви објављени у таквим часописима посебно вреднују приликом научног и 

академског напредовања њихових аутора.

У последњих шест година 17 научних часописа из Србије успело је да 

прође ту селекцију. Један од првих међу њима био је „Војносанитетски 

преглед“ (ВСП), часопис лекара и фармацеута Војске Србије, који је постао 

чланом светског часописног језгра 2008. године (16).

ВСП је један од најстаријих медицинских часописа у Србији. Почео је 

са излажењем 1944. године, за време Другог светског рата, настављајући 

традицију „Војносанитетског гласника“ који је излазио у периоду од 1930. 

до 1941. године. Већ од самог почетка и стручном и техничком квалитету 

часописа поклањала се велика пажња, уз уважавање свих међународних 

стандарда и конвенција за издавање научне периодике, а радови објављени 

у ВСП, поред сажетка на српском језику имали су и сажетак на енглеском, 

руском и француском језику, што им је обезбеђивало добру међународну 

видљивост. Ово је вероватно и разлог због чега је часопис већ крајем 50-их 

и почетком 60-их година прошлог века ушао у систем индексирања неко-

лико познатих библиографских и библиографско-апстрактних часописа и 

њихових електронских база као што су Index Medicus (MEDLINE), Excerpta 

Medica (EMBASE), Biological Abstracts, International Pharmaceutical Abstracts, 

Chemical Abstracts. Од 2002. године, ВСП је уврштен и у базу EBSCO преко 

које се радови објављени у њему могу добити у пуном тексту [17]. 

У периоду од оснивања часописа до 1972. године излазило је и по 12 

бројева годишње, што је био показатељ великог прилива радова. Од 1973. 

године прелази се на издавање шест бројева у години, а од 2005. године 

поново се успоставља месечно излажење часописа (тренутно је ВСП је-

дини биомедицински часопис у земљи са таквом динамиком излажења). 

Распад бивше СФРЈ и рат на њеним просторима пре 20 година  негативно 

се одразио на укупну научну публицистику у Србији, па тога није био 

поштеђен ни ВСП. Ипак, упркос смањеном приливу радова и с потеш-

коћама у редовном излажењу, часопис је опстао. Већ 1995. годинe, у циљу 

обезбеђења већег броја радова, уредништво и издавач ВСП-а одлучују 

да награде аутора коме ће се у текућој години објавити највише радова 

на страницама часописа. Тај потез уродио је плодом и током наредних 
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година довео до повећаног прилива радова, али углавном од аутора из 

Војномедицинске академије у Београду. Како су чланови уредништва и 

издавачког савета часописа, као и резензенти били, углавном, из исте ин-

ституције, претила је опасност да се због „линије незамерања“ у часопису 

почну објављивати и мање квалитетни радови. Због тога је почетком 2000-

их одлучено да се круг рецензената, као и чланова уређивачког одбора, 

прошири и на стручњака изван војног санитета уз обезбеђење најмање 

двоструке анонимне рецензије, те да се, по оцени рецензената посебно 

значајни радови, осим на српском, објаве и на енглеском језику у циљу 

њихове веће видљивости, са тенденцијом да се та пракса прошири и на 

остале радове. Изнова успостављена редовност излажења, у време када 

су други биомедицински часописи у земљи каснили са излажењем и по 

неколико месеци, резултирала је све већим приливом радова и од аутора 

из цивилних здравствених институција, тако да су се створили услови за 

поновно излажење часописа сваки месец. С тим се кренуло 2005. године, 

током које је завршен и процес формирања међународног уређивачког 

одбора, чиме су се стекли и формални услови за улазак у друштво међу-

народних часоиписа. Истовремено, часопис је обогаћен новим  рубрикама 

(писма уредништву, коментари, критички осврти и сл), добио је лого и нови, 

модернији изглед, а повећао се и прилив радова аутора из иностранства, 

као и све већи број радова објављених на енглеском језику (нпр. у 2007. 

години сваки пети, а у 2008. сваки четврти рад). Осим тога, пооштрени 

су критеријуми за прихватање радова, уведен је поступак предрецензије, 

током кога је ауторима указивано на који начин да технички, стручно и 

језички побољшају рад пре него што се званично упути рецензентима, а за 

ауторе из ВМА одржавни су и семинари о припреми рукописа за биоме-

дицинске научне часописе и о етици у публиковању. Посебно се водило 

рачуна о спречавању појаве плагијаризма и аутоплагијаризма доношењем 

низа мера за њихово откривање и санкционисање [18]. Све ово, верујемо, 

допринело је повећању квалитета радова објављенених у ВСП-у, повећању 

њихове видљивости на међународном нивоу и, коначно, пријемом 2008. 

године у WoS и добијањем првог ИФ [16,17,19].

Знајући да часопис свој први ИФ добије после три године од уласка у 

WoS, што је у случају ВСП значило 2011, али за претходну 2010. годину, 

уредништво часописа наставило је и даље да ради на побољшању његовог 

квалитета. Повећан прилив радова, поготово после објављивања вести о 

укључењу у Science Citation Index Expanded (SCIe), једну од база WoS-а, и 

JCR/Science edition, и то не само од аутора из Србије, већ из целог света, 

као и ангажовање иностраних рецензената с последичном ригорознијом 

селекцијом примљених рукописа, свакако да су допринели  побољшању 

квалитета радова одабраних за публиковање у ВСП. Упоредо са порастом 

броја пристиглих радова за објављивање (између 2005. и 2007. године 225-
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235 радова,  а после 2008. преко 300), порасла је и заинтересованост чита-

лаца за чланке објављене у њему. Према подацима стручних служби базе 

EBSCO, преко које су чланци објављени у ВСП доступни у пуном тексту, 

2008. године када је ВСП примљен у WoS, број приступа часопису и пре-

узимања чланака из њега износио је 2 340, да би већ следеће 2009. године 

био пет пута већи (11 562), уз стални пораст у наредним годинама (прошле 

године, 2012, тај број je износио 38 376 или нешто више од 100 приступа 

дневно). Слична искуства о значају уласка часописа у систем праћења база 

WoS za његову већу видљивост и популарност међу научницима имали су 

и други часописи (20). 

У периоду после уласка ВСП у WoS повећан је и број објављених чланака 

који се најчешће цитирају, тзв. цитабилних чланака (оригинални чланци, 

општи прегледи, актуелне теме, прикази случајева). Тако је са 145 чланака, 

колико је објављено током 2005. године, тај број у 2008. порастао на 160, 

2009. на 170, да би у 2011. и 2012. години већ био преко 180. Овај пораст 

објављених чланака резултат је настојања да се радови који успешно прођу 

поступак рецензирања што пре ставе на увид научној  јавности, иако се 

на овај начин, због начина израчунавања ИФ, његова вредност, упркос 

порасту броја цитата, може смањити. Ово је, уједно, и најбољи доказ да 

уредништво ВСП није желело да смањењем броја објављених радова, а тиме 

и имениоца у формули за израчунавање ИФ, утиче на његову вредност. 

Осим тога, постављањем електронске верзије часописа на његову Интернет 

страницу (www.vma.mod.gov.rs/vsp), са могућношћу слободног приступа 

садржају сваког чланка, додатно се повећала видљивост и доступност 

објављених радова.

Први ИФ ВСП (ИФ за 2010. годину) износио је 0,199 сврставши га, у том 

моменту, на 133. позицију између 151 (касније 155) најутицајнијих часописа 

из области Опште и интерне медицине [19]. Његова вредност за 2011. годину 

смањила се на 0,179, да би у 2012. години порасла на 0,210. С обзиром да 

је од уласка ВСП у WoS број радова који се објаве на његовим страницама 

порастао за више од 10%, а узимајући у обзир начин израчунавања ИФ, 

може се закључити да је овај пораст ИФ часописа резултат стварног пораста 

његове цитираности, односно радова објављених у њему.

Улазак часописа у WoS не значи, по аутоматизму, и трајно решење његовог 

статуса  као једног од најутицајнијих часописа света у одређеној научној 

области. Напротив, тек тада почиње права борба за опстанак, непрестано 

доказивање да је тај привилеговани статус на тзв. Science Citation Index (SCI) 

листи заиста заслужен. Имајући ово у виду, уредништво ВСП наставило је 

и после добијања ИФ са увођењем новина чији је циљ унапређење часописа 

у свим доменима [21-24]. 

У 2011. години ВСП је ушао у тзв. DOI (Digital Object Identifi er) систем 

који омогућава идентификацију документа у електронском облику и 
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успостављање сталне везе до Интернет странице на којој се оригинални 

документ налази. Повезивање података о чланцима преко DOI бројева и 

Интернет страница обавља се преко сервиса CrossRef (www.crossref.org). 

Захваљујући DOI броју чланак у електронском облику може да буде про-

нађен и цитиран и пре него што изиђе штампана верзија часописа, што 

ВСП већ две године користи објављивањем сваког месеца по 4-5 чланака 

у електронском облику, као On-Line First. Такође, од почетка 2011. године 

примају се искључиво радови на енглеском језику, што је у складу са давно 

зацртаним планом уредништва часописа да његов садржај учини макси-

мално видљивим на међународној сцени (изнимка су поједини прилози 

из историје медицине који би, због навођења текста у изворном облику, 

превођењем на енглески изгубили на аутентичности). Да је одлука у вези 

са пријемом и публиковањем радова на енглеском језику исправна више 

пута смо се уверили анализирајући податке из базе EBSCO o приступима 

корисника те базе чланцима из ВСП. Наиме, управо чланци написани на 

енглеском језику већ годинама бележе и највећи број приступа и то из 

институција широм света [25].  

У 2012. години ВСП је прешао на систем електронског уређивања (тзв. 

е-UR) које је омогућило једноставнију комуникацију између Редакције 

часописа и аутора с једне стране, односно Редакције и рецензената с друге 

стране, олакшало праћење статуса рада од момента његовог пријема у 

Редакцију до добијања коначног статуса, омогућило проверу на плагијари-

зам и аутоплагијаризам, што ће, надамо се, спречити њихову појаву, али и 

обесхрабрити ауторе склоне таквој врсти злоупотреба (23). Од  средине 2012. 

године користимо унапређену верзију тог системе под називом ASEESTANT 

која омогућава и контролу исправности референци наведених у пријавље-

ним радовима, као и избор одговарајућих кључних речи према тезаурусу 

америчке Националне медицинске библиотеке из Бетесде, јер се те кључне 

речи, као стандардизовани термини, користе у медицинским научним 

публикацијама. Новина је и захтев ауторима да у складу са препорукама 

Интернационалног комитета уредника медицинских часописа (International 

Committee of Medical Journal Editors – ICMJ) [26] доставе потписане изјаве о 

доприносу раду и непостојању конфликта интереса, како би  и на тај начин 

онемогућили појаву злоупотреба у ауторству и обезбедили транспарентност 

података о финасирању истраживања и аутора-истраживача, а све у циљу 

учвршћивања етичких принципа у научној публицистици [27].

Српски биомедицински часописи у Web of Science

Према најновијој категоризацији домаћих часописа за медицинске науке 

за 2013. годину, који је објављен од стране Матичног одбора за медицинске 



64

Монографије научних скупова АМН СЛД, Волумен 5, број 1, 2014.

науке при Министарству за образовање, науку и технолошки развој  Републике 

Србије (доступно преко веб-сајта КоБСОН-а: http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji 

/upload/documents/MNTR/kategorizacija_časopisa/2013/MNTR2013medicina.

pdf), у Србији је данас активно 56 биомедицинских часописа од којих 2 

припадају категорији М51, 25 категорији M52, a преосталих 29 категорији 

M53 (Tабела 1). Ако се овом броју дода шест часописа који се већ реферишу 

у WoS и ЈСR (Табела 2) и имају међународни статус (М23), у Србији, дакле, 

данас постоје 62 часописа која тематски „покривају“ медицинску научно 

поље, али је само њих 9,7% успело ући у светско друштво научних часописа. 

Иако овај број није велик (нпр. двоструко је мањи од броја биомедицинских 

часописа који се реферишу у WoS и ЈСR из суседне Хрватске) [28], ипак се 

може сматрати успехом, ако се има у виду да је до 2007. године само један 

биомедицински часопис (Acta Veterinaria) био заступљен у базама WoS-а 

и што тих шест биомедицинских часописа чине скоро 1/3 свих домаћих 

часописа који се реферишу у овим базама што, с обзиром на број научних 

области, није занемарљиво. 

Масовнији улазак српских биомедицински часописа у систем праћења 

база WoS/ JCR, као, уосталом, и домаћих часописа из других научних 

области, забележен је у периоду 2007-2009, у склопу акције Thomson 

Reuters-а чији је циљ био обогатити постојећи корпус најбољих светских 

научних часописа са исто тако квалитетним регионалним часописима. 

У том периоду анализирано је више од 10 000 часописа који су препо-

знати као лидери у научној публицистици у свом региону, али је само 

њих 1 600 испунило строге критеријуме за улазак у систем праћења база 

WoS-а (29). Међу њима били су и напред поменути домаћи часописи 

из медицинске научне области. Иако је процес селекције регионалних 

часописа за укључење у WoS био подвргнут и својеврсној критици [30], 

не сме се сметнути са ума да су сви новопримљени чланови WoS-а 

испунили критеријуме за укључење у светску елиту научних часописа 

што значи да су у моменту разматрања за пријем у базе WoS-а поседо-

вали потребан квалитет по свим елементима обухваћеним процесом 

селекције [9]. Што се тиче домаћих биомедицинских часописа који су 

Наслов часописа
Вредности ИФ

2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

Acta Veterinaria 0,143 0,167 0,179 0,169 0,167 0,258

Archives of Biological Sciences 0,238 0,356 0,360 0,791

Genetika 0,440 0,372

Journal of Medical Biochemistry 0,610 1,084

Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0,194 0,190 0,228

Vojnosanitetski pregled 0,199 0,179 0,210

Табела 2. Домаћи биомедицински часописи који се реферишу у Web of Science (WoS) и 
Journal Citation Reports (JCR) са припадајућим импакт факторима (ИФ)
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прошли ову селекцију, може се рећи да су оправдали указано поверење 

јер је већина после уласка у WoS остварила пораст у вредности ИФ 

(Табела 2). 

Закључак

Најважнији корак за националне научне часописе који желе да буду 

укључени  у светску размену научних информација јесте улазак у систем 

праћења неке од познатих међународних библиографско-цитатних база. 

У научним круговима посебно се цени улазак у систем праћења цитатних 

база Института за научне информације (Institute for Scientifi c Information 

– ISI) из Филаделфије, САД, сада у склопу компаније Тhomson Reuters, 

обједињених у базу Web of Science (WoS), због веома строгих критеријума 

према којима се врши селекција часописа за укључење у те базе. Заступље-

ност часописа у базама WoS-а доприноси његовој већој видљивости и 

доступности и сматра се показатељем његовог утицаја на међународну 

научну продукцију. У последњих неколико година 17 научних часописа из 

Србије, од чега пет из области биомедицине, уврштено је у систем праћења 

база WoS-а доказујући да и домаћи часописи могу постићи квалитет 

неопходан за улазак у друштво најутицајнијих научних часописа света. 

Пример „Војносанитетског прегледа“, који је међу првим биомедицинским 

часописима остварио тај циљ, показује да је за тај успех, осим испуњења 

наведених критеријума, од пресудне важности био ангажман чланова 

уредништва и чланова стручне и језичке редакције часописа у помоћи 

ауторима да што квалитетније припреме рукопис рада (предрецензент-

ски поступак), избор одговарајућих рецензената, објављивање радова 

на енглеском језику и инзистирање на поштовању етичких принципа у 

публиковању. 
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САЖЕТАК

Завршну и обавезну фазу сваког на-

учноистраживачког рада представља 

публиковање добијених резултата и 

уступање најновијих научних инфор-

мација широј јавности. Дешава се да 

поједини аутори у  том процесу свесно 

крше етичке принципе науке и публи-

ковања фалсификујући, фабрикујући 

или плагирајући податке. У евалуацији 

и вредновању научноистраживачког 

рада, ови облици научног непоштења 

ауторима и истраживачима обез-

беђују корист и вредносне бодове који 

им не припадају, a  за науку и научну 

истину могу имати штетне, чак и 

погубне последице. Превенција свих 

облика научног непоштења, њихово 

рано откривање, правно регулисање 

и санкционисање прекршилаца на 

локалном, државном и глобалном нивоу 

једини су начини за очување поверења 

у објављене научне истине.

Кључне речи: Научно непоштење; 

етика; писање; публиковање

ABSTRACT

Th e goal and the must of scientifi c 

research is publication of the results 

and make them accessible and known 

publically. It happens that in this process 

some authors consciously violate ethical 

aspects of scientifi c work and publica-

tion by data falsifi cation, fabrication, 

and plagiarism. Such kind of scientifi c 

misconduct attributes the credit and 

valuable scientifi c scores to authors 

who do not deserve them and, on the 

other hand, it may cause harmful and 

incorrigible consequences for science 

and scientifi c truth. Th e only way to 

preserve the confi dence in published 

scientifi c data is to prevent all forms of 

scientifi c misconduct, its early recogni-

tion, regulative control, and sanctioning 

of misconduct at local, governmental, 

and global level. 

Key words: Scientifi c Misconduct; 

Ethics; Writing; Publishing
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Увод

Трагање за научном истином и научно поштење основне су етичке вредности 

научника без обзира на научну дисциплину којом се бави. Научно  поштење се 

може дефинисати као „активно поштовање етичких принципа и професионал-

них стандарда неопходних за одговорно спровођење истраживања“ [1]. Научни 

интегритет је за сваког појединца „спој моралног карактера и искуства“ и  под-

разумева „посвећеност интелектуалном поштењу и личној одговорности за акције 

и за низ пракси које карактеришу одговорно понашање у истраживању“ [1]. 

Питањима научног интегритета посвећене су три светске конференције. 

Прва се бавила  израдом стратегије за уједначавање политике и поступака у 

случајевима кршења етике научноистраживачког рада (НИР) и подстицања 

на одговорно понашање у истраживањима1. На другој конференцији  дефи-

нисана су начела која се односе на пријављивање неодговорног понашања 

у истраживању и реаговање на неодговорне истраживачке радње [2],  док 

се од треће конференције очекује  објављивање смерница о интегритету у 

међунационалним, интердисциплинарним и међусекторским истраживањи-

ма. Првој конференцији је претходио документ ОЕCD-а (енгл. Organisation 

for Economic Co-operation and Development Global Science Forum) у коме су  

врсте научног непоштења груписане  у више категорија (Табела 1) [3] . 

Све учесталији  случајеви великих превара у науци озбиљно доводе у питање 

углед научника и науке [4,5]. Два  недавна примера санкционисаног научног 

непоштења показују да није тако тешко  публиковати измишљене резултате 

чак и у најпрестижнијим часописима [5]. Такође, има доказа да су преваре и 

други блажи облици научног непоштења  релативно чести у биомедицинским 

истраживањима [6], мада је стварна учесталост плагијаторства, а посебно 

фалсификовања и фабриковања резултата истраживања  још непозната. 

1  ESF-ORI First World Conference on Research Integrity: Fostering Rresponsible Research”, 
одржана је у септембру 2007. године у Портуаглији у Лисабону. Организатори су били 
European Science Foundation и US Offi  ce of Research Integrity у партнерству са International 
Council of Science, NATO, European Molecular Biology Organization, UK Offi  ce of Research 
Integrity и Committee on Publication Ethics.
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Најтежи облици научног непоштења 

Фабриковање података • 
Фалсификовање података• 
Плагијаторство• 

ФФП нормално укључује:

Селективно искључивање података из • 
анализе 

Погрешну интерпретацију података • 
да би се добили жељени резултати 

(укључујући неодговарајућу употребу 

статистичких метода) 

Манипулацију сликама у публикацијама • 
Продукцију лажних података или • 
резултата под притиском 

Научно непоштење у истраживању 

Употреба неодговарајућих (нпр. • 
штетних или опасних)  метода у 

истраживању 

Лош дизајн истраживања • 
Експерименталне, аналитичке и • 
рачунске грешке 

Кршење протокола који се односе             • 
на људе

Злоупотреба лабораторијских • 
животиња 

Научно непоштење у коришћењу 

података 

Нечување примарних података• 
Лоше управљање подацима и њихово • 
чување

Скривање података од научне заједнице  • 
 НБ: Ово се односи и на  физичко   

истраживање материјала 

Научно непоштење у публиковању 

Навођење незаслуженог ауторства • 
Неприказивање ауторства сарадника • 
Вештачко увећавање броја публикација • 
(„салама“ публикације) 

Пропуст у кориговању рукуписа за • 
публикацију 

Лично научно непоштење

Неприкладно лично понашање и • 
психичко злостављање.

Неадекватно руковођење, менторстово • 
и саветовање студената 

Неосетљивост према друштвеним и • 
културним нормама 

Финансијски и други облици начног 

непоштења

Злоупотреба од стране рецезента • 
(нпр. необјављивање постојања сукоба 

интереса, некоректно задржавање 

рукописа, итд.) 

Погрешно навођење аутора или • 
публикација 

Погрешна употреба истраживачких • 
фондова за неодобрене куповине или 

личну добит  

Небитне или малициозне притужбе о • 
научном непоштењу 

Табела 1. Врсте научног непоштења.  Преузето из [3]

Фабриковање, фалсификовање и плагијaторство – ФФП тријада

Термин научно непоштење обухвата фабриковање, фалсификовање и 

плагијаторство (тзв. тријада ФФП) у  планирању, извођењу и саопштавању 

истраживања [7,8]. Ови најтежи облици научног непоштења су преваре, што 

подразумева  постојање намере да се превари, а не да су резултат случајне 

грешке или разлике у мишљењу. 
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Фабриковање представља измишљање резултата за експерименте или 

студије које никада нису изведене. У једном чувеном случају фабриковања  

и сам аутор студије је измишљена особа [6].

Фалсификовање се односи на истраживања која су стварно изведена, 

али се резултатима истраживања манупулисало или су измењени или 

пак тако приказани да објављени рад више не одражава стварне налазе 

истраживања.

Светскo удружење уредника медицинских часописа (енгл. World Аssociation 

of Medical Editors,WАМЕ)  дефинише плагијаторство као “ Употребу туђих 

публикованих и непубликованих идеја или речи (или друге интелектуалне 

својине) и њихово приказивање као нових и оригиналних,  али без навода 

или дозволе аутора“ [8]. Посебан вид плагијаторства представља самопла-

гијаторство, када аутор користи делове својих претходно објављених радова 

о истој теми у другим публикацијама, а да их при том  не цитира.

Поред ФФП постоје и  “суптилнији” , облици научног непоштења који се 

често називају сумњива истраживачка пракса (енгл. Questionable Research 

Practice, QRP), а укључује различите облике недозвољеног понашања који 

више штете истраживачком процесу него науци уопште. Типични примери су 

одбацивање или селективно коришћење  података, неприказивање података 

који су у контрадикцији са претходно објављеним резултатима, дигитално 

модификовање слика, дизајнирање студија да би се добио жељени резул-

тат, селективно цитирање референци које подржавају истраживање. Овде 

спадају и симултано подношење рукописа у неколико часописа, дуплирање 

публикација - публиковање већ објављених или прихваћених рукописа, 

аутоплагијаторство, “салама” публикације, незаслужено ауторство,  аљкаво 

истраживање, сукоб интереса.... 

Овакви облици научног непоштења  нису  ретка појава. Fanelli [9] је 2009. 

урадио прву метаанализу на 18 од 21 истраживања која су се бавила  учешћем 

истраживача или њихових колега у разним облицима научног непоштења, 

и показао да је 2% истраживача бар једанпут фабриковало, фалсификовало 

или мењало податке истраживања да би „поправило исход“. Чак 34% при-

знало је да су примењивали друге облике QRP укључујући неприказивање 

података који су у контрадикцији са претходно објављеним  резултатима  

или су изостављали податке и/или запажања из анализа као нетачне  само 

на основу личног утиска. Колегу који је фабриковао, фалсификовао или 

мењао податке је знало 14% истраживача, а чак 72% некога ко је практиковао 

и  друге облике QRP. Ови резултати показују да је мењање или измишљање 

података много чешће него што се раније мислило, а посебно је изражено у 

биомедицинским  истраживањима [6]. У једној студији [10] је 15% од 2.010 

биомедицинских приправника  тврдило да би одабрало, изоставило или 

чак фабриковало податке не би ли  публиковали  рад  или добили средства 

за истраживање. 
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Уред за истраживачко поштење (енгл. Th e Offi  ce of Research Integrity, ORI) 

регистровао је 162 случаја научног непоштења у периоду од 1992. до 2005. 

Од 19 случајева са елементима плагијаторства, у 8 је регистровано само 

плагијаторство, у 6 је плагијаторство било удруженo са фалсификовањем, 

а у 5 случајева удружени су плагијаторство, фалсификовање и фабрико-

вање. Анализа ових случајева [11]  показала је, између осталог, и то да  су 

аутори  у више од половине  спорних радова били истраживачи са вишим 

научним звањима из водећих универзитета или медицинских центара.  У 

једној анкети [12] о научном непоштењу учествовало је 3.247 истраживача 

чије је пројекте финансирао Национални институт за здравље САД. Мали 

проценат испитаника је признао плагијаторство (1,4%)  или фалсификовање 

података   (0,3%), док је 15,5% мењало дизајн, методологију или резултате 

студије уз образложење да су били под притиском финансијера. 

Често се као разлог учињених научних превара наводи стални притисак на 

истраживаче да публикују (синдром „публикуј или нестани“ – енгл. “Publish 

or Perish sindrom”) ради: напредовања у каријери, добијања научних и дру-

гих звања и лиценци, финансијске подршке, учешћа у научним пројектима, 

продужењу рокова пројеката, добијању опреме и материјалних трошкова за 

истраживање, због личне сатисфакције, награда, повећања сопствене продук-

тивности и цитираности, првенства открића, одбојности према негативним 

резултатима, недостатку времена за завршетак истраживања и др. 

Информације о откривању научних превара, нарочито фалсификовању 

и фабриковању, остављају негативан утисак на научну и светску јавност и 

изазивају бурне реакције [13-15]. Свега 0,02% повучених радова у PubMed-у 

указује на недовољну откривеност таквих нечасних радњи [9]. Нажалост, 

мали број аутора спорних радова трпи озбиљне санкције [16, 17].

Примери ФФП

Најупечатљивији примери превара у науци у 2012. години односе се на  

фалсификовање слика и прилога, измишљање клиничких студија, издавање 

лажних налаза  и манипулације око рецензирања текстова [5] .

Eric Smart (Универзитет у Кентакију) током 10 година фалсификовао је 

или фабриковао 45 слика / графикона / схема. Уживао је велики углед као 

стручњак за  молекулске механизме у кардиоваскуларним болестима и 

дијабетесу, иако је користио податке добијене на моделима knockout мишева 

који никада нису постојали. Његови радови су високо цитирани у области 

кардиоваскуларних истраживања. 

Јапански анестезиолог Yoshitaka Fuji фабриковао је 172 рада! Он спада  у 

ауторе са највећим бројем повучених радова. Фалсификовањем се бавио 19 

година - од почетка каријере па све док није отпуштен с универзитета. Он 
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никада није стварно видео пацијенте о којима је саопштавао у  својим кли-

ничким студијама, није имао одобрење етичког одбора за своје истраживање, 

обмањивао је коауторе, понекад их укључујући у рад без њиховог знања 

или дозволе.  Иако његови радови немају значајан утицај на област којом 

се бави (ниска цитираност), на основу њих је  напредовао у каријери.

Фалсификати Annie Dookham, хемичара-форензичара, имале су озбиљ-

не последице по јавност. Она је фалсификовала досијеа за 34.000 узорака 

везаних за злоупотребе лекова, не изводећи тестове  у потпуности, и фал-

сификовала је потписе. Сумња у веродостојност резултата уследила је на 

основу њене  ефикасности: тврдила је да може годишње да обради 9.000 

узорака, док већина колега једва уради 3.000. Резултат њене активности 

омогућио би да одређен број особа под истрагом буде погрешно оптужен 

и затворен док би прави кривци  били ослобођени оптужби.

Нови облик научног непоштења везан је за рецензирање радова па су ис-

траживачи, уместо да фалсификују податке, почели да пишу сјајне експертске 

рецензије  за сопствене радове. Овај тренд први је саопштио Retrаction 

Watch, а уочио је уредник једног часописа  када је аутор Hyung-In Moon 

(Универзитет Busan, Јужна Кореја),  дao имена  рецензената са Google и Yahoo, 

а не са универзитетском адресом.  Комитет за етику публиковања (CОPE) 

искористио је овај пример да упозори све часописе о потреби  ригорозне 

селекције рецензената и скрининга примљених радова. 

И у другим научним дисциплинама открива се све више превара. Тако 

је немачкои физичар Jan Hendrik Schon, који је радио у Bell-овим лабо-

раторијама, тврдио да је направио транзисторе на молекулској скали од 

пластичног материјала.  Та су му „открића“ донела  неколико престиж-

них награда, славу и велики број публикација (сваких 8 дана по једна!) у 

најпрестижнијим часописима. Његов рад је испитао посебан комитет, што 

је довело до повлачења бројних објављених радова: 7 из Nature, 8 из Science 

i 6 из Phy Rev B.  Schon је по повратку у Немачку изгубио докторску титулу, 

а претрпео је и санкције немачког фонда за истраживање.    

Откривање случајева ФФП

Случајеви интелектуалног непоштења могу се јавити у свим фазама на-

учноистраживачког рада [18]. Резултати истраживања се најчешће објављују 

у часописима па их научна и стручна јавност може критички просуђивати, 

што омогућава откривање научних превара. 

Фабриковање и фалсификовање се може открити ригорозном рецен-

зијом радова. Ако се овакви радови ипак објаве, преваре могу препознати 

истраживачи из дате области,  обично после неуспелих покушаја да изве-

ду истраживања по узору на oписана. Код откривених случајева преваре 
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оправдано се јавља сумња у истинитост и претходно објављених радова 

истих истраживача.

Дефиниције плагијаторства су веома прецизне и јасне, па ипак резултати 

многих истраживања указују на то да је у порасту. Дигитална револуција 

умногоме је олакшала плагирање, али  је с друге стране, слободан приступ 

информацијама и радовима омогућио  да се плагирани текстови лакше уоче 

и да се применом одговарајућих софтвера открију. Преузимање туђег текста 

без правилног навођења од само неколико речи у низу (7 до 11 или 6), или 

преклапање 30 слова у низу сматра се плагијаризмом [19, 20]. 

Приликом контроле радова помоћу одговарајућих софтвера joш увек 

није прецизиран дозвољени проценат преклапања текста, али се најчешће 

наводи 30%.  При том није свеједно да ли је у питању већи део текста или 

је проценат резултат сумирања мањих делова текста (сервис CrossCheck). 

Важно је такође и у ком делу текста се налази подударање и о којој врсти 

рада је реч (нпр., прегледни чланци имају већу заступљеност скора поду-

дарности него оригинални радови). Подударања су много чешћа у одељку 

методологије рада, док у одељку дискусије и у закључцима и мањи проценат 

преклапања представља знак за проверу [21]. 

Најчешћи разлози за настанак “ненамерног” плагијаторства су неправилно 

навођење литературе - дословно цитирање без знакова навода и референце, 

и парафразирање без навођења броја референце [22]. Узроци плагирања могу 

бити различити: недовољно знање о научном интегритету и о плагијари-

зму, ставови према плагијаризму, недовољно познавање енглеског језика, 

културолошке различитости и др. Ауторе који су плагирали, намерно или 

ненамерно, научна и стручна јавност подједнако излаже осуди, а све чешће 

и одређеним казненим мерама. 

Поред плагираних текстова све чешће се откривају фалсификоване и 

измењене слике. У око четвртине  примљених рукописа у Th e Journal of Cell 

Biology и Scientist најмање на једној слици су вршене недозвољене манипу-

лације [23-25]. ОRI је анализом 35 случајева у периоду 1989-2001. године, у 

6 открио  плагијате преузете  из часописа или са интернета [26]. 

Употреба интернета је  омогућила и „узбуњивачима” да изнесу сумње и пријаве 

о радовима с примерима научног непоштења [27,28]. Јапански „узбуњивач” Jigen 

поставио је на YouTube  6-минутни видео са подацима о научном непоштењу  

једне истраживачке групе Института за  молекуларне и ћелијске бионауке на 

Унивезитету Токио. Он је у 24 публикације S. Anilir  објављене од 2001.  у прес-

тижним часописима (Nature, Cell, PNAS) открио 60 дуплих  и манипулисаних 

слика. Јigen-ov интерес за научно непоштење започео је типично, након безус-

пешних покушаја да репродукује резултате истраживача са Dokkyo медицинског 

универзитета.  Сумња у исправност Kat-ovih публикација проистекла је из 

белешке о корекцији једног рада објављеног 2009. у Nature, у којој је наведено 

да је неколико слика омашком дуплирано или погрешно припремљено  током 
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склапања слике. У сличној ситуацији нашао се недавно S. Mitalipov [7]  кога су 

оптужили за дуплирање и манипулацију слика о ћелијским линијама  хуманих 

матичних ћелија добијених путем клонирања. Тренутно, Mitalipov [27] поку-

шава да се одбрани саопштењем да су грешке у обележавању слика случајне и 

да су последица жеље да се рад што пре објави. Како би се избегле оваке појаве 

уредништава часописа би требало да дају прецизна упутства о томе како слике 

правилно припремити и које су манипулације на сликама недозвољене [24]. 

У апстрактима и постерима послатим на научне скупове такође се  врши  

анализа у циљу откривања плагијаторства [29].  Објављен је користан „Водич 

за етичко писање“ како би се  избегло плагијаторство, самоплагијаторство 

и сви спорни начина писања [30]. 

Центар за евалуацију у образовању и науци, издавач Српског цитатног 

индекса, извршио је анализу радова писаних на енглеском језику у домаћим 

часописима које ова база индексира. Радови  из 2008. и 2009. године анали-

зирани  су помоћу сервиса iTh enticate (iParadigms) у циљу дијагностиковањa 

дословног плагијаторства. Нађено је чак 11,10% спорних радова (груби пла-

гијат, благи плагијат и аутоплагијат). Уредништва часописа чији су радови 

анализирани упозната су са добијеним резулатима, а Министарству науке је 

упућен  апел за предузимање хитних и одговарајућих акција у циљу превен-

ције, откривања и адекватног кажњавања плагирања [31]. Овакве анализе 

радова објављених на српском језику још нису рађене, а претпоставља се 

да би присуство плагирања и у оваквим радовима било значајно.  

Сваки истраживач мора бити свестан да ће, уколико се открију научне 

преваре, сносити озбиљне последице које ће  утицати на његову професио-

налну каријеру и углед, и да ће довести до губитка  постојећих повластица, 

финансија, чланства у удружењима, суспензија и губитка посла, кажњавања, 

па чак и затворских казни [32].

Активности институција у спречавању појава научног непоштења

Када се једном открију публикације са лажним подацима задатак науч-

не заједнице је да спречи даље ширење информација из спорних радова 

упозорењем да се такви радови не цитирају [33].

Институције које се  баве етиком публиковања у биомедицини: Међународ-

ни комитет уредника медицинских часописа (енгл. International Committee 

of Medical Јournal Editors, ICMЈE), Комитет за етику публиковања (енгл. 

Committee on Publication Ethics, COPE) и Савет уредника научних часописа 

(енгл. Council of Science Editors, CSE), сагласни су да примарна одговорност 

за истраживање случајева потенцијалног научног непоштења припада ин-

ституцији из које долази аутор или агенцији која финансира истраживања, а 

уредништва часописа су дужна да  јавно објаве повлачење свих таквих радова 
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[5, 33]. Предлажу се разне иницијативе ради помоћи научној заједници у вези 

са питањима етичности у истраживању и публиковању [5].

• Установити  индекс повлачења радова (енгл. Retraction index, RI), по 

узору на фактор утицаја (енгл. Impact factor, IF); RI би био број пову-

чених радова у часопису на 1000. публикованих радова

• Индекс транспаренцијe (енгл. Transparency index, TI) подразумева скор 

у који би били укључени разни параметри:

- како часопис контролише  процес рецензије  радова 

- како се рецензија спроводи

- да ли се рецензирају и  додатни подаци 

- да ли часопис користи софтвер за детекцију плагијаторства и 

друге мерe

• Инцијатива за репродуцибилност коју заједнички сугеришу Th e lab-

service start-up Science Excange и часопис PLoS ONE као платформу 

за  истраживаче који би  бесплатно понудили своје студије другим 

лабораторијама ради репликације резултата. Студије које се успешно 

репродукују добијају сертификат о репродуцибилности. 

Свега неколико земаља у свету има државну институцију чији је задатак 

да евалуира пријаве о научним преварама. Прва те врсте је Уред за научно 

поштење (ORI) основан на предлог Националних института за здравље 

САД, након све чешћих пријава случајева научног непоштења. Тако сви 

облици научног непоштења  везани за истраживачке институције које 

користе државне фондове  морају да се пријаве ОRI-ију, који истражује и 

идентификује публикације са лажним подацима и обавештава институције 

о исходу истраживања, а на институцијама и уредницима часописа остаје да 

се даље “боре” да спорне публикације уклоне из корпуса научне литературе. 

На основу неколико примера превара у науци које је истраживао ОRI, неки 

универзитети у Америци су прихватили праксу ОRI и универзитета чији 

су истраживачи били предмет истраге о научним преварама [33].

Многе земље немају институције као што је ОRI нити имају националне 

стандарде у вези научног непоштења што значајно отежава “борбу“ против 

научног непоштења. Увидом у националне смернице (упутства, водичи, 

препоруке) о научном интегритету земаља Европске уније, те Исланда, Ли-

хтенштајна, Норвешке и Швајцарске, утврђена је веома велика неуједначе-

ност [34]. Нордијске земље и већина земаља средње и западне Европе имају 

националне смернице за решавање неетичних поступака у истраживањима 

и промоцију  истраживачког интегритета, а  само Данска и Норвешка имају 

и посебан закон који се бави истраживачким непоштењем. 

У Србији је неколико медицинских факултета и самосталних научних института 

формулисало и прихватило етички кодекс научноистраживачког рада у складу са 

правилима  Добре научне праксе који има два циља: да спречи прекршаје добре 

научне праксе и да формулише  санкције против прекршитеља [35].
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Повлачење радова и  улога уредника часописа  

Да би се научна литература “очистила” од публикација са лажним подаци-

ма неопходно је веће ангажовање научне заједнице - научних институција,  

уредника научних чаосписа и самих научника. Када се фалсификовани 

резултати истраживања једном објаве тешко их је уклонити из корпуса 

научне литературе. Недавно [5] је објављено да је >65% од око 2.000 радова 

повучено због различитих етичких прекршаја. Процес повлачења радова 

је дуготрајан и траје месецима, просечно 28 месеци (22 ако су млађи истра-

живачи, а 79 ако су старији истраживачи) [36]. Није довољно само повући 

лажну публикацију зато што се  често такве публикације још дуго цитирају. 

Типичан је пример Poehlman-овог рада који је повучен 2003, а касније цити-

ран  још 16 пута. У једној студији [37]  наводи се да је 235 повучених радова 

цитирано 2.034 пута! Повлачењем радова највише су погођени часописи са 

високим импакт фактором [36].

Поред добре научне праксе и добра уређивачка пракса има значајно место 

када је у питању објављивање радова у часописима [38]. Уредници часописа 

имају кључну улогу у поправљању штете коју наносе фалсификовани радови. 

Уредништва часописа или рецензенти могу препознати лоше и неквалитетне, 

али не увек и плагиране радове. Дешава се да аутори плагирају делове неког 

рада који обично и не наводе у попису литературе, па се дати текст или идеја 

не може препознати, тако да се плaгијат  открије тек по објављивању рада. 

Нажалост, неки се плагијати никада не открију, а цитирањем спорних радова 

измишљени резултати  утичу и на резултате метаанализа и др. [12, 39].  

Издавачи и уредништва часописа морају да предузму одговарајуће активности 

уколико се сумња у постојање научног непоштења, било да је у питању рукопис  

или  већ објављени рад. Спорни рад се мора искључити и из штампаних и онлајн 

верзија часописа. Ako  је статус рада у фази “online fi rst” чланак сe може повући 

у целини са сајта на коме се налазио, а документ треба заменити напоменом 

о повлачењу рада. Већ штампан рад остаје у часопису, али се информација о 

повлачењу рада мора објавити у неком од следећих бројева. За овај поступак 

одговорни су и уредник и издавач  часописа [32]. У часопису се информација 

о повлачењу мора објавити на нумерисаној страници часописа који је објавио 

чланак. Ако се повлачи само део рада то такође мора бити јасно назначено.

Нажалост, уредници немају право ни могућност да истражују, али уз помоћ 

међународних организација уредника часописа (COPE, WAME, CSE) могу 

да решавају случајеве научног непоштења. Међународни  савет уредника 

медицинских часописа је 2006. допунио документ „Једнообразни захтеви 

за подношење рукописа“ одељком о одговорности аутора да пре слања 

рукописа  провере да ли у  својој листи референци има повучених радова. 

Такође, уредници часописа би морали имати листе повучених радова  са 

белешком о повлачењу на својим веб страницама  којима би се могло слобод-
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но приступати и тако ауторима олакшати проверу, а аутор који је цитирао 

повучени рад требало би да  бар унесе корекцију у свој рад [33].

Да би смањили могућност објављивања фалсификованих или фабрикова-

них радова уредништва неких часописа објављују само радове који приказују 

резултате регистрованих клиничких студија. Уколико постоји сумња у аутен-

тичност студија и података, уредништво може тражити  оригиналне податке, 

контактирати ауторе рада и институције у којима је истраживање урађено 

и сл. Зато је веома важно да сви аутори рада у потписаној изјави потврде 

своје ауторство, оригиналност истраживања и да рад у датом облику није 

публикован нити послат другде ради  публиковања. Уредништва часописа 

могу да направе листе повучених радова са именима аутора како би скренули 

пажњу ауторима нових рукописа да не  цитирају повучене радове.

Индексна база о биомедицинској литератури Америчке националне биб-

лиотеке, MEDLINE, осим информација о публикованим радовима, наводи 

и накнадне податке о радовима у којима је  након објављивања дошло до 

исправки, повлачења  рада у целини или делом, ако је било корекција и 

републиковања рада, дуплих публикација, коментара читалаца као и од-

говора аутора.2 Напомена „повучен” (енгл. retracted) указује само на то да 

је неки рад повучен, али се разлози за повлачење не наводе. 

 Етика научноистраживачког рада – активности у Србији

У последњој деценији прошлог века у Србији се почело чешће и више 

говорити, истраживати и писати о етици у научноистраживачком раду, 

првенствено у области биомедицине [18,22,31,38,40-48]. Значајан допринос 

овој теми, с посебним нагласком на етику у науци и публиковању [22,38,40,43-

50], далa је мала група ентузијаста која је организовала и неколико курсева 

у оквиру континуиране медицинске едукације.3 

2 US National Library of Medicine. [database on the Internet]. Bethesda (MD): National Library 
of Medicine (US).  Fact  Sheet Errata, Retractions, Partial Retractions, Corrected and Republished 
Articles, Duplicate Publications, Comments (including Author Replies), Updates, Patient Summaries, 
and Republished (Reprinted) Articles Policy for MEDLINE®. [updated 2011 Jun 16; cited 2013 May 
13]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/errata.html.
3 Brkić S, Vučković-Dekić Lj, Bogdanović G, urednici. Publikovanje u biomedicini: naučnoistraživački 
rad i prezentovanje rezultata istraživanja (CD Rom). Novi Sad: Medicinski fakultet; 2004. ISBN 
86-7197-216-x; COBISS.SR-ID 197823239
 Brkić S, Vučković-Dekić Lj, Bogdanović G, urednici. Publikovanje u biomedicini: naučnoistraživački 
rad i prezentovanje rezultata istraživanja (CD Rom). 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje. Novi Sad: 
Ortomedics; 2006. ISBN 86-7120-045-0; COBISS.SR-ID 212271111
 Brkić S, Vučković-Dekić Lj, Bogdanović G, urednici. Publikovanje u biomedicini: naučnoistraživački 
rad i prezentovanje rezultata istraživanja (CD ROM). 3. dopunjeno i prošireno izdanje. Novi Sad: 
Ortomedics; 2007. ISBN 978-86-86767-05-9; COBISS.SR-ISD 221644807
 Brkić S, Vučković-Dekić Lj, Bogdanović G, urednici. Publikovanje u biomedicini: naučnoistraživački 
rad i prezentovanje rezultata istraživanja: zbornik radova (CD Rom). 4. dopunjeno i prošireno 
izdanje. Novi Sad: Ortomedics; 2010.
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У превенцији научног непоштења добра научна пракса има веома значајну 

улогу. Паневропски покрет обезбеђења добре научне праксе има корене у 

Немачкој где  је, након откривања великих превара у науци, оформљена 

Међународна комисија за саморегулативу науке која је дефинисала кодекс 

- смернице за обезбеђење добре научне праксе и према коме су фалсифи-

ковање, фабриковање и плагијаторство најтежи видови интелектуалног 

непоштења [51].

 Добра научна пракса је етички кодекс научноистраживачког рада и  

представља систем обезбеђења квалитета у науци [35,43,52]. У Србији је овај 

кодекс уградио у своју правну регулативу мали број институција (Институт 

за онкологију и радиологију Србије, Институт за медицинска истраживања, 

Институт за онкологију Војводине, Институт за примену нуклеарне енергије 

у пољопривреди, Медицински факултети у Београду и Крагујевцу) и само 

три домаћа часописа (Archive of Oncology, Билтен за хематологију, Materia 

Medica) [52].  Пионирски почеци групе аутора која промовише примену 

Добре научне праксе у Србији презентовани су и светској јавности [53]. 

Један од значајних параметара за успешну акредитацију научних и обра-

зовних установа, је и вредновање научноистраживачког рада истраживача 

на основу публикованих радова.

Уредништва домаћих часописа, осим објављивања уводника и едука-

Као извор Коментар Референца

ЦЕОН 11,1%  спорних радова - домаћи часописи, тек-

стови на енглеском језику (2008-2009)
29

Војносанитетски 

преглед

40,5% рукописа  захтева корекције:  

- парафразирање 9,1%, 

- убацивање референце које нису унете  у текст 

31,4%) 

33

Croatian Medical Journal

11% рукописа садржи плагиране делове 

- 8% плагијаторство 

- 3% самоплагирање 

49

Zhejiang University 

Sciencе

31% плагирања у рукописима у

двогодишњем периоду
50

Nature 1%, најчешће самоплагирање 51

Transfusion Medicine
13% рукописа - тешка подударност;

14% рукописа > 30% подударности 
52

*Taylor & Francis 6 - 23% рукописa - откривено је плагијаторство 53

Табела 2.  Заступљност плагијаторства у часописима

* Vaccine - аутори потписују изјаву да су сагласни са постојећим упутствима у вези са 
плагијаризмом и да ће поступати у складу са њима; да им је познато да ће им рад бити 
прегледан помоћу одређеног софтвера и да ће, уколико се открије плагирање, исти рад 
бити одбијен а покренуће се и одређене активности [61].
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ционих радова о свим видовима етике публиковања, предузимају и друге 

активности [38,40-42,54,55]. Тако уредништво Војносанитетског прегледа 

од 2012. године  користи Cross Check Service и софтвер iTh enticate за отри-

вање плагијаторства и самоплагирања. За 6 месеци у 2012. години оваквом 

провером 52,28% рукописа није захтевало никакве корекције, а различите 

корекције (парафразирања, убацивање референце које нису биле унете) 

захтевало је  40,5% рукописа [42]. Сличне активности на откривању науч-

ног непоштења предузимају уредништва многих међународних часописа  

[56-60] (Табела 2).

У Батићевој анализи  [62] констатује се да, иако у “Кривичном закону 

Републике Србије постоји део који се односи на неовлашћено јавно сао-

пштавање ауторског дела у целини или делимично у циљу прибављања 

имовинске користи за себе или другог” (што би могло да се односи на 

намерно плагијаторство) до сада није забележено да је то примењено у 

санкционисању плагирања научних радова. Такође, према Закону о на-

учноистраживачкој делатности Републике Србије, научно звање се може 

одузети “ако научни радови на основу којих је (истраживач) изабран у 

звање представљају плагијат”, као и да “законом није јасно одређено која 

институција је надлежна да утврди присутност плагијата, као ни орган 

надлежан за санкционисање и превенцију академског непоштења”.  Аутор 

закључује да је у Србији проблематика плагијаторства још увек “проблем 

који припада кршењу моралних норми, а не закона” [62]. Треба увек имати 

на уму да “пријаве научних превара могу озбиљно да угрозе не само каријере 

прекршилаца већ и појединаца који су их пријавили, институцију у којој 

су запослени и часописе у којима су објављени” [50]. 

Закључак

Појаве научног непоштења у различитим облицима  су, нажалост, сва-

кодневна појава. Обавеза је свих учесника у научном истраживању - на-

учних институција, часописа, а пре свих самих научника, да шире свест о 

штетности неетичког понашања и да свако у свом домену спречава појаве 

научног непоштења. Најбоља превентивна мера за сузбијање превара у 

науци је едукација о етичким стандардима научноистраживачког рада и 

њихова стриктна примена у свакодневном раду.
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САЖЕТАК

Научна публикација је најважнији 

начин којим се новостворена научна 

информација објављује, али је истовре-

мено и основ за мерење рада научника. 

Параметри евалуације обухватају 

квантитативне и квалитативне 

показатеље и сва међустања, а сваки 

од њих има инхерентну грешку. Због 

тога се најобјективнија оцена рада 

научника постиже комбиновањем 

што већег броја квалитативних и 

квантитативних параметара. У 

овом раду су кратко приказани нај-

чешће коришћени параметри који се 

користе за вредновање научника, као 

и њихове предности и недостаци. 

Кључне речи: Библиометрија, 

Научници, Евалуација

ABSTRACT

In addition of being the main way 

for recording scientifi c informations, 

the publication became the main basis 

for evaluation the scientists. Th e new 

branch of scientology – scientometrics 

(bibliometrics) off ers several quantita-

tive and qualitative parameters, the use 

of which provides tools for evaluation. 

Since each bibliometric parameter pos-

sesses inherent faults, it is important to 

combine all of them, in order to achieve 

as objective evaluation as possible. In 

this article, the most widely used met-

rics, and their pros and cons, are shortly 

reviewed.

Key words: Bibliometrics, Evalua-

tion, Scientists
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„Наука је мерење“

Хелмхолц

Овом лапидарном реченицом Хелмхолц је изразио саму суштину науке 

– да се до сваког открића долази објективним инструментима мерења. Али 

наука има још једну особину – то је високо компетитивна људска делатност. 

Научници конкуришу међусобно за пројекте, простор и опрему за истражи-

вања, радно место, сараднике,  приоритет открића, напредовање, награде 

и сл. За све то се њихов рад мери, одн., подвргава евалуацији – вредновању 

од стране експерата у датој области.

Битна одлика науке је креативност, а креативност је тешко мерити. Ипак, 

нова грана сцијентологије – сцијентометрија (библиометрија, наукометрија), 

која се бави егзактним мерењем параметара значајних за вредновање на-

учног рада, проучава, између осталог, и саме научнике [1]. Тим мерљивим 

показатељима се служе евалуатори приликом процене рада једног науч-

ника. Ови показатељи су квантитативни и квалитативни: “Критеријуми 

који чине систем вредновања обухватају две крајности (квалитативни и 

квантитативни критеријум) и сва међустања“ [2]. Одмах треба нагласити 

да ниједан појединачно примењиван сцијентометријски параметар вред-

новања није потпуно задовољавајући [3,4], јер сваки има неки инхерентни 

недостатак (Табела 1).

Због тога је од веома важно да се приликом евалуације примени што већи 

број сцијентометријских показатеља, јер сваки наредни коригује недостатак 

претходног, па се тако добија знатно реалнија процена [5].

Показатељи Предности Недостаци

Квалитативни

Компетентност

Независност

Поузданост

Субјективност

Сложеност

Спорост и скупоћа

Квантитативни Објективност

Једноставност

Једностраност

Непоузданост

Табела 1. Предности и недостаци библиометријских показатеља
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Квантитативни параметри вредновања научника. Основни про-

дукт научног рада је публикација, па се процењивање и научника-појединца 

заснива пре свега на броју његових публикација. Број публикација (енгл. 

Publication count) је најједноставнији сцијентометријски параметар који, 

међутим, мери само продуктивност. Како је број публикација дуго узиман 

као најважнији показатељ рада научника, неки научници су се прилагоди-

ли тако да су уситњавали једно значајно, целовито истраживање у већи 

број публикација мање вредности (енгл. Minimal publishable units, Salami 

publications), што је довело до тога да је настао експоненцијални раст броја 

публикација (енгл. Publishing mania). То је једна од погубних последица тзв. 

синдрома „Публикуј или нестани“ (енгл. Publish or perish syndrome). 

Тзв. цитатном анализом се донекле коригује једноставни квантитативни 

параметар – број публикација. Она даје делимичан увид у квалитет продук-

тивности једног аутора израчунавањем цитатног индекса публикације (енгл. 

Article impact) - броја цитата који је публикација стекла, укупног броја цитата 

научника (енгл. Author impact) и збира фактора утицаја (енгл. Impact factor) часо-

писа у којима је аутор објављивао радове (енгл. Journal impact).1 Предности овог 

показатеља су конзистентност и проверљивост података (коришћењем база Web 

of Science, Google Scholar i Scopus), али су и ограничења многобројна: постоје 

различите мотивације цитирања, различите праксе цитирања у различитим 

областима науке, и фаворизовање часописа са енглеског говорног подручја. Овај 

параметар је прилично неадекватан за вредновање научника из малих научних 

заједница (тзв. научна периферија) и оних који раде у уским областима науке 

[1,6,7]. Осим тога, често се цитирају и повучени (поништени) радови, било због 

тога што ауторима није познато да су ти радови повучени, било да их цитирају 

као негативне цитате. Нарочито је непоштено удруживање појединаца у тзв. 

цитационе картеле, а по принципу „ја ћу цитирати тебе, а ти ћеш мене“.

Ипак, коришћењем ове анализе, која је „несавршена, али веома корисна“ 

[7] постиже се већа објективност од простог пребројавања броја публикација 

једног аутора. Због линеарног раста броја публикација (а експоненцијалног 

раста броја аутора тих публикација), евалуатори су данас преоптерећени2, а 

цитатна анализа им помаже да објективније процене и квалитет, а не само 

продуктивност научника. И заиста, тешко је веровати да рад (или научник) 

који бар једном није цитиран, има икакву вредност.

Постоје и други параметри, као што је Хиршов индекс (енгл. h-Index), 

којим се покушава да се коригују недостаци импакт фактора као ева-

1 http://am.ascb.org/dora/fi les/SFDeclarationFINAL.pdf.
2 Познато је да је један од највећих научника двадесетог века (проналазач структуре ДНК 
Џејмс Вотсон) приликом конкурисања за радно место професора, приложио само пет радо-
ва. Данас није реткост да научници прилажу и по неколико стотина радова, што комисијама 
онемогућује да заиста процене и квалитет тих радова („Комисије више воле да броје, него да 
читају“). Зато се данас препоручује да сваки научник изабере само неколико (три до пет) својих 
најбољих радова, и да тако омогући евалуаторима да их заиста и прочитају и процене. 
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луционог параметра, али и они имају своје недостатке [6,7,8, такође в. 

Пајић, ова едиција].  

 Неки евалуатори користе и збир фактора утицаја часописа (енгл. Journal 

impact) у коме је кандидат објавио радове. Овај библиометријски параметар 

је увео Јуџин Гарфилд давне 1955 године, али је неочекивано да се фактор 

утицаја часописа почео да користи и за евалуацију научника [9].

Место аутора у списку аутора се такође диференцијално цени: највећи број 

поена добија први аутор, а затим остали коаутори по опадајућој скали [5]. 

Овим показатељем се донекле коригује најједноставнији параметар – број 

публикација (Сл. 1.), јер поједини аутор у различитим својим публикацијама 

заузима различита места у списку аутора (Сл. 2.).

Истовремено, диференцијално оцењивање позиције у листи аутора је 

један од начина да се спречи дописивање у листу аутора сарадника који не 

испуњавају критеријуме за ауторство (поклоњено/лажно ауторство). Оваква 

злоупотреба ауторства је прилично раширена појава и у свету [10,11], и у 

нас [12-14]. Карактеристично је, и забрињавајуће, да нарочито млађи аутори 

не сагледавају штетност оваквог неетичког понашања [15].

Слика 1. Позиција аутора -  лекара-клиничара (C) и лекара експериментатора (E) -  на 
ранг листи направљеној према броју публикација (лево) и према првоауторству (десно).

(Преузето из реф. бр. 5., са дозволом главног уредника).  
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Квалитативни параметри вредновања научника. Оцена стручњака 

за дату област науке – рецензија (енгл. Peer review) је највише коришћена 

метода за процену научног квалитета публикација, па и целокупног опуса 

једног научника. Уз све ограде – наглашавања њених недостатака, ипак је 

то најважнија метода којом се стиче увид у квалитет публикација, и засада 

је незаменљива. Када се користи за вредновање научника, поред општих 

услова (компетентност и независност рецензента, непостојање сукоба 

интереса), важно је да још неки услови морају бити испуњени. Најпре, ако 

се међусобно пореде научници, групе морају бити хомогене – не треба по-

редити научнике из различитих области науке, на пр., једног астронома са 

једним биологом. Такође је пожељна и хомогенизација подгрупа – на пр., 

не пореди се генетичар са ортопедом, или лекар-клиничар са лекаром који 

ради у области фундаменталних наука [5] (Сл.1). Уз те неопходне предуслове, 

најисправнији систем вредновања је онај који комбинује квантитативне са 

квалитативним библиометријским параметрима, а највећа објективност се 

постиже коришћењем што већег броја параметара. Овакав приступ захтева 

и извесну едукацију евалуатора [16], који морају имати бар основно знање 

из библиометрије [17], да би могли да професионално [18,19] и етички [19, 

20] обаве овај надасве захтеван и осетљив посао [21, 22].   

На крају, мислим да је сасвим примерено да цитирам Стелу Филипи-

Матутиновић, стручњака за библиометрију, која закључује да „…употреба 

библиометријских индикатора  је корисна и легитимна, уколико се упо-

требљава са пуном свешћу о њеним ограничењима и уколико се користе 

сви расположиви извори информација о објављеним радовима... Са друге 

стране, она може постати веома лоша по развој науке ако се примењује 

некритички и без познавања њених ограничења“ [1]. 

Слика 2. Учешће (%) првог, другог и трећег места у списку аутора у публикацијама једног  
лекара-клиничара (С3) и једног лекара-експериментатора (Е2). 

(Преузето из реф. бр. 5., са дозволом главног уредника).  
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САЖЕТАК

Ауторство је основа за евалуацију 

рад научника. Због важности да се 

што више публикује, као и због тога 

што су данас публикације потписане 

од све већег броја коаутора, јавио се 

нови феномен у свету науке – лажно 

ауторство. Све врсте лажног аутор-

ства представљају кршење добре 

научне праксе. Иако су удружења 

уредника научних часописа донеле 

прецизне критеријуме за ауторство, 

они су или недовољно познати, или 

се не поштују. Проценат лажног 

ауторства у публикацијама ши-

ром света се споро смањује, иако се 

улажу велики напори на едукацији, 

превенствено млађих истражи-

вача, о принципима добре праксе 

публиковања. 

Кључне речи: Етика публиковања, 

Ауторство, Злоупотреба

ABSTRACT

Since the publications are the main 

way to evaluate the work of scientists, the 

authorship issue is of the great impor-

tance to every one of them. Due to the 

constantly increasing pressure to publish, 

and to the increased number of authors 

per paper, the new fenomenon – false 

authorship – emerged. Although the au-

thorship criteria are established, it seems 

that they are either insuff ucienty known 

or deliberately neglected. Increased ef-

forts by the whole scientifi c community 

to promote publication ethics including 

proper assigning authorship, resulted in 

slow but constant decrease of authorship 

abuse. It is agreed that the best measure 

to prevent authorship abuse is education, 

which is an important way for maintaining 

integrity in scientifi c publication.

Keywords: Publication ethics, Au-

thorship, Misuse 
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„Изнад свега, чин публиковања је

изјава под заклетвом, сведочење...“

Ледерберг

За разлику од ситуације крајем деветнаестог и почетком двадесетог века, 

када је око 95% публикованих чланака потписивао један аутор, већ од средине 

прошлог века број аутора који потписују један чланак се веома повећао. У томе 

нема ничег лошег: наука је данас мултидисциплинарна и мултипрофесионална 

делатност, па је мултиауторство данас уобичајена појава. Ово је нарочито изра-

жено у биомедицинским наукама [1-3]. Међутим, док број објављених чланака 

расте линеарно, број аутора расте експоненцијално. А са бројем аутора који су 

наведени у списkу аутора, расте и број незаслуженог – лажног ауторства [4].

Ко јесте аутор....  Аутор научне публикације је особа која је значајно 

учествовала у настанку научног дела. Он је у потпуности одговоран за 

целокупни садржај публикације је [5], па њему припадају и сва признања 

и сва критика [6]. 

Да би појединац био стварни аутор научног дела, потребно је да задовољи 

критеријуме за ауторство, које је донео Међународни комитет уредника 

биомедицинских часописа у документу Једнообразни захтеви за рукописе 

поднетим биомедицинским часописима (тзв. Ванкуверска правила)1 [7]:

„Ауторство се може заснивати само на значајном учешћу:

а) у стварању  концепта и програма рада, или у анализи и интерпретацији 

резултата;

б) у скицирању чланка или његовој критичкој ревизији, која је подразу-

мевала значајно интелектуално ангажовање, као и

в) у коначној сагласности са верзијом која ће бити публикована.

Сва три услова морају бити испуњена, и а) и б) и в)“. (подвукла ЉВД).

Више од 600 међународних часописа је прихватило ове критеријуме и 

публиковало их је у својим упутствима ауторима рукописа поднетих за обја-

вљивање [8]. Осим тога, уредништва свих реномираних часописа захтевају 

1  Досада је Ванкуверски документ више пута допуњаван и  усавршаван (последња верзија 
је објављена 2010. године).



98

Монографије научних скупова АМН СЛД, Волумен 5, број 1, 2014.

да сви коаутори, приликом подношења рукописа, приложе и формулар о 

ауторству, који потписују сви коаутори.

  Показало се да ово није довољно: неки аутори су потписивали да су 

испунили сва три критеријума за ауторство. Међутим, када је тражено да 

опишу који је њихов удео у настанку публикације [9], видело се да многи 

испуњавају само један или само два критеријума (а понекад ниједан!), а 

да им је ауторство приписивано иако је њихов допринос требало да буде 

признат у рубрици Захвале (енгл. Acknowledgements). 

Како је постало јасно да у вишеауторским чланцима не задовољавају сви 

коаутори критеријуме за ауторство, предложено да се уведе пракса да ко-

аутори прецизно наведу свој допринос (енгл. Contributorship) [10], односно 

да се јасно напише ко је урадио шта, а да један аутор буде гарант (енгл. 

Guarantor). Ову праксу су прихватили многи реномирани (ЈАМА, Lancet, 

British Medical Journal...), [11], али не и сви медицински часописи. 

Због тога што је очигледно да многи аутори недовољно познају крите-

ријуме за ауторство, многи међународни [12-16] и домаћи [17-20] часописи 

већ неколико деценија објављују чланке о етичком аспекту ауторства. Ипак, 

изгледа да се пракса лажног ауторства не смањује, при чему је поклоњено 

ауторство доминира [8,14,22-26].

...а ко није аутор. Ванкуверска правила такође јасно одређују која врста допри-

носа настанку научног дела није довољна да би се стекло ауторство:

„Сви они који су допринели настанку научног дела, а који не задовољавају 

критеријуме за ауторство, треба да буду наведени у рубрици Захвале. При-

мери оних којима се може захвалити су особа која је технички помагала, 

особа која је помогла приликом писања рукописа, или шеф одељења који 

је само подржавао истраживања.“.

Незаслужено – лажно ауторство. Иако су ова правила о ауторству много 

пута репродукована, тумачена и објашњавана, лажно ауторство је још увек 

раширена појава. Разлози за то су што их неки аутори сматрају сувише рес-

триктивним, а неки их се не придржавају из различитих опортунистичких 

побуда. Постоји неколико врста лажног ауторства:

a) Почасно ауторство (енгл. Honorary authorship). Неки аутори, обично 

млађи,  стављају у листу аутора свог ментора, шефа одељења или било 

коју особу од које им зависи каријера, чак и када такве особе нису 

допринеле настанку научног дела. Неки то сматрају својом обавезом, 

а неки просто из страха да некога не повреде. Млађи аутори понекад 

додају у листу аутора име неког реномираног научника, сматрајући да 

ће тако повећати изгледе да им рад буде објављен.

б) Изнуђено ауторство (енгл. Coercion authorship) је ауторство добијено 

на основу изричитог захтева, обично надређених особа. 

в) Поклоњено ауторство (енгл. Gift authorship) је приписивање ауторства 
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особи од које се очекује реципрочна услуга исте (по принципу „ја теби, ти 

мени“), а понекад и неке друге врсте. Неки аутори наводе да су поклонили 

ауторство из другарских (енгл. Cronyism) или колегијалних разлога.

г) Фантомско ауторство (енгл. Ghost authorship) се догађа када нека 

институција (обично фармацеутска фирма) ангажује неког познатог 

научника да објави рад под својим именом, а на основу истраживања 

које су обавиле друге особе, а које се не стављају у списак аутора.

д) Отето ауторство (енгл. Denied autorship) је појава да се особа која је 

битно допринела раду и испунила све услове за стицање ауторства, 

не нађе у листи аутора публикованог дела. Особа лишена ауторства је 

најчешће она која је променила радно место пре него што је рад поднет 

за објављивање. Такође се догађа да се лише ауторства млађи истражи-

вачи- почетници, иако су значајно допринели настанку научног дела.  

Сви облици лажног ауторства, без обзира на разлоге из којих настају, 

сматрају се научним непоштењем (енгл. Scientifi c misconduct). Подједнако 

је непоштено је и поклањање и прихватање лажног ауторства. Разлог због 

кога појединци (који се иначе никада не би китили туђим перјем) прихватају 

лажно ауторство је због сталног притиска да се публикује по сваку цену 

(енгл. „Publish od perish syndrome“), јер је ауторство основа вредновања сва-

ког научника [1,18,26,27]. Погубна последица тога је да су се понекад велике 

каријере направиле на основу лажног ауторства, што делује обесхрабрујуће 

на млађи научни нараштај. Са друге стране, ако се испостави да такав 

рад има елементе преваре, незаслужени аутор сноси исте последице као и 

дародавац - санкције за научну превару. Другим речима, не могу се имати 

користи од ауторства, а не прихватати одговорност за целокупни садржај 

научне публикације. Због тога се сматра да је мултиауторство довело до тога 

да се прихвата корист од публиковања, а разводњава одговорност [4]. 

Све ово мотивише уреднике научних часописа да предузимају различите 

мере да сузбију праксу лажног ауторства. Због тога се охрабрују истраживања 

преваленце, узрока и последица овог облика научног непоштења [4,9,24,25,27-30] 

и објављују многобројни едукативни чланци [12-15, 17, 21, 32-34]  Како се сматра 

да је едукација младих истраживача најбоља превентива свих облика научног 

непоштења,  многи медицински факултети у свету и поједини у нашој земљи2 

уврстили су предавања из етике науке у редовне и последипломске студије. Моје 

искуство је да, чак и после кратких предавања о доброј научној пракси (енгл. 

Good Scientifi c Practice) и доброј пракси публиковања (енгл. Good Publication 

Practice) [35], студенти - докторанди знатно пооштравају свој, и иначе негативан 

2  Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, Медицински факултет Универзитета у 
Новом Саду, а Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, у којем је неколико година 
предавана етика науке докторандима, од ове године је избацило овај курикулум из програма 
докторских студија.
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став према свим облицима прекршаја етике науке; једини изузетак је поклоњено 

ауторство, кога сматрају лакшим прекршајем, који заслужује знатно блаже казне 

од осталих облика научних превара, укључујући и отето ауторство [36)]. (Tabела 

1). Ипак, ови студенти у највећем проценту (преко 87%) сматрају да је узрок било 

које које врсте научних превара – лична корист (Табела 2.).   
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Питање      n (%) Оцена (ранг)

Бројевима од 1 (најблаже) до 10 (најтеже) рангирајте категорије непоштења 
које су најштетније по науку

а) Поклоњено ауторство
б) Отето ауторство
в) Фалсификовање података
г) Фабриковање података
д) Плагијаторство

270
270
270
271
270

6 (1-10)
10 (1-10)
10 (1-10)
10 (1-10)
10 (3-10)

Укупно: 272 (100%)

Табела 1. Оцене студената – докторанада о штетности различитих облика
научног   непоштења

Табела 2. Мишљење студената – докторанада о узроцима непоштења у науци

Питање n (%)

Који су, по Вешем мишљењу, најчешћи разлози
појаве непоштења у науци?

А) Лична корист
Б) Корист за установу у којој се ради 
В) Да се испуне очекивања спонзора
Г) Остало
Д) Без одговора

237 (87.13%)
38  (13.97%)
111 (40.81%)
21 (7.72%)
4 (1.47%)

Укупно: 268 (98.53%)
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САЖЕТАК

Научно-истраживачки рад захтева 

инвентивно размишљање, аналитич-

ност, упорност, критичност и само-

критичност. Квалитет и успешност 

научника се одређује његовим доприно-

сом у науци. Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја Републике 

Србије је поставило критеријуме којима 

се квантификује научно-истраживачки 

рад истраживача који учествују у 

пpојектном циклусу 2011-2015. Наши 

ставови о важећим критеријумима 

изнети у овом поглављу превасходно 

се базирају на анализи критеријума 

за квантификацију истраживача са 

посебним освртом у области меди-

цинских наука.

ABSTRACT

Scientifi c research requires inventive 

thinking, analytical thinking, persis-

tence, criticism and self-criticism. Th e 

quality and performance of scientists 

is determined by his contribution to 

science. In 2010, Ministry of Education 

and Science of the Republic of Serbia 

has set criteria that quantifi ed scien-

tifi c work of researchers that participate 

in projects funded by the Ministry. In 

this chapter, we presented our views 

in regard to the proposed criteria set 

by Ministry of Education and Science, 

primarily based on an analysis of criteria 

for the quantifi cation of research from 

our scientifi c fi eld: the fi eld of medical 

science.
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Научно-истраживачки рад је креативна и динамичка активност, сложен 

интелектуални процес, чија је сврха утврђивање истине, правила, закона и 

законитости које владају у природи, људском друштву и људском мишљењу. 

Научници и истраживачи своја истраживања спроводе управо са циљем да 

ову истину потврде научним методама. При томе,  квалитет и успешност 

научника, а самим тим и научно-истраживачког рада се квантификује и то 

критеријумима које поставља Министарство науке. 

У овом поглављу биће представљени критеријуми Министарства просве-

те и науке Републике Србије у поступку вредновања квалитета научника, 

као и анализа критеријума за квантификацију истраживача, превасходно 

базирана на област медицинских наука.

Научна звања истраживача 

Према актуелном Правилнику о поступку и начину вредновања [1], на 

основу остварених резултата у научно-истраживачком раду истраживач 

може стећи научно звање: научни сарадник, виши научни сарадник и на-

учни саветник. 

Звање научни сарадник може стећи истраживач који има научни сте-

пен доктора наука из области за коју се бира и објављене и рецензиране 

научно-истраживачке резултате у складу са критеријумима Министарства 

науке. Када је реч о избору у области природно-математичке и медицинске 

науке, истраживач треба да оствари укупно 16  поена, односно 10 поена 

који треба да припадају категорији: М10, М20, М31, М32, М33, М41 и М42 

и 5 поена који треба да припадају категорији: М11, М12, М21, М22, М23 

и М24 (табела 1А). На тај начин у звање научни сарадник може да се бира 

само онај истраживач који својим укупним научним радом показује да је 

оспособљен за самосталан научноистраживачки рад.
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1А.  За природно-математичке и медицинске науке

Диференцијални услов -

од првог избора у претходно звање

до избора у звање ...

... потребно је да кандидат има најмање ХХ поена,

који треба да припадају следећим категоријама:

Научни сарадник

Укупно 16

M10+M20+M31+M32+

M33+M41+M42>
10

M11+M12+M21+ M22+ M23+M24 ≥ 5

Виши научни сарадник

Укупно 48

M10+M20+M31+M32

M33+M41+M42+M51>
40

M11+M12+M21+M22+ M23+M24

+M31+M32+ M41+M42 ≥
28

Научни саветник

Укупно 65

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M

42 +M51≥
50

M11+M12+ M21+M22+

M23 +M24+M31+M32≥
35

За избор у научног саветника потребно је публиковање  једног рада категорија М41-45 
М51-52 на српском језику или језицима националних мањина.

1Б.  За техничко-технолошке и биотехничке науке

Диференцијални услов -

од првог избора у претходно звање

до избора у звање ...

... потребно је да кандидат има најмање ХХ поена,

који треба да припадају следећим категоријама:

Научни сарадник

Укупно 16

M10 + M20 + M31 + M32 + M33+

M41+M42+M51≥
9

M21+M22+M23+M24 ≥ 4

Виши научни сарадник

Укупно 48

M10+M20+M31+M32+M33+M41+

M42+M51+ M80+M90≥
38

M21+M22+M23+M24+M31+M32 ≥ 15

Научни саветник

Укупно 70

M10+M20+M31+M32+M33+M41+

M42+M51+ M80 + M90 ≥
54

M21+M22+M23+M24+M31+M32 ≥ 26

За избор у научног саветника  потребно је публиковање једног рада категорија М41-45
М51-52 на српском језику или језицима националних мањина.
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Звање виши научни сарадник може стећи истраживач који има научни 

степен доктора наука из области за коју се бира и који има објављене и 

рецензиране научно-истраживачке резултате, односно треба да оствари 

укупно 48  поена и то 40 поена  из категорије: M10, M20, M31, M32, M33, 

M41, M42 и M51 и 28 поена из категорије: M11, M12, M21, M22, M23, M24, 

M31, M32, M41 и M42 (табела 1А). У складу са тим, само онај истраживач 

који укупним научним радом и квалитетом научно-истраживачког рада 

доприноси развоју одговарајуће научне области може да се бира у звање 

виши научни сарадник.

У звање научни саветник може бити изабран истраживач који има науч-

ни степен доктора наука и објављене и рецензиране научно-истраживачке 

резултате. Тако на пример, минимални захтев за истраживача је да оствари  

укупно 65 поена, односно 50 поена из категорије: M10, M20, M31, M32, M33, 

M41, M42 и M51 и 35 поена из категорије: M11, M12, M21, M22, M23, M24, 

M31 и M32 (табела 1А).  Захваљујући томе, у звање научни саветник може да 

се бира само онај истраживач који је квалитетом свог научно-истраживачког 

рада остварио значајан утицај на развој одговарајуће научне области. 

Вредновање научника по критеријумима Министарства науке подразумева 

анализу и цитираност објављених радова, све видове ангажовања у руковођењу 

научним радом, квалитативне показатеље научног ангажмана и лични допри-

нос унапређењу научног и образовног рада у области за коју се бира.

У области техничко-технолошке и биотехничке науке, минимални захтев 

за истраживаче који се бирају у неко од наведених научних звања су при-

казани у табели 1Б.

Категоризација научних часописа и монографија 

Најважнији параметар научне компетентности истраживача је ауторство 

у радовима објављеним у референтним научним часописима. Вредност на-

учног рада одређује се на основу категорије часописа у којем је рад објављен. 

Према Правилнику о вредновању [1], један научни часопис може да се сврста 

у једну од три категорије: 1) врхунски међународни научни часопис (ознака 

М21). У категорији врхунских међународних научних часописа су првих 30% 

часописа са референтне ISI ранг листе (Journal Citation reports SCI, SSCI), а 

радови објављени у овим часописима се ауторима вреднују са 8 поена (пример: 

Volarevic V et al. Hepatology. 2012;55:1954-64 [2], Jovanovic I et al. Eur J Immunol. 

2011;41:1902-12 [3] ; 2) истакнути међународни научни часопис (ознака М22). 

У категорији истакнутих међународних научних часописа су часописи између 

првих 30 и 50% са референтне ISI ранг листе, a радови објављени у овим ча-

сописима се ауторима вреднују 5 поена (примери: Milovanovic et al. Immunol 

Res. 2012; 52:89-99 [4],  Radosavljevic et al. Immunol Res. 2012;52:100-10 [5]; 3) 
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међународни научни часопис (ознака М23). У категорији међународних научних 

часописа су преосталих 50%, што представља “доњу половину”  референтне ISI 

ранг листе. Радови објављени у часописима категорије М23 се истраживачима 

из области природно-математичких и медицинских наука вреднују са 3 поена 

(примери: Ljujic B et al. Immunol Arch Med Res. 2010;41:182-9. [6], Kanjevac T et 

al. Med Chem. 2012; 8:40-5 [7]), док се истраживачима из области друштвено-

хуманистичких наука вреднује са 4 поена. Због специфичности неких области 

домаће науке, у категорију часопис међународног значаја верификован посеб-

ним одлукама (ознака М24) се сврстава инострани часопис који је присутан на 

некој индексној листи са пописа Министарства, што предлаже матични научни 

одбор (МНО), а прихвата Министарство или истакнути научни часописи (из 

категорије М51) из појединих научних дисциплина, које предлаже надлежни 

МНО а прихвата их Министарство. У ову категорију се сврставају и домаћи 

часописи (из категорије М51) на основу резултата библиометријске анализе и 

прелиминарне категоризације коју спроводи Министарство. 

Водећи часопис националног значаја (ознака М51) је научни часопис домаћег 

издавача који је најутицајнији у својој научној дисциплини. Уз то, на основу зби-

ра цитата у ISI цитатним индексима и националном цитатном индексу, овакав 

часопис остварује највиши импакт фактор, израчунат за период од пет година, 

при чему не испуњава услове за категорију М20. У ову категорију надлежни 

МНО може уврстити и часопис иностраног издавача који није присутан на 

ISI листама, узевши у обзир статус који тај часопис има у земљи где се издаје. 

Ауторима из области природно-математичких и медицинских наука који су 

публиковали радове у часописима категорије М51, ови радови се вреднују са 2 

поена (пример Milosavljević Z et al. Med Pregl. 2010;63:459-64 [8]). Часопис на-

ционалног значаја (ознака М52) је научни часопис домаћег издавача који је по 

утицајности у својој дисциплини у првих 50% домаћих часописа и истовремено 

задовољава захтеве библиометријске анализе и прелиминарне категоризације 

коју спроводи Министарство. Такође, у ову категорију МНО може да уврсти и 

часопис иностраног издавача, при чему се узима у обзир статус који тај часопис 

има у земљи где се издаје. Ауторима из области природно-математичких и 

медицинских наука који су публиковали радове у часописима категорије М52, 

ови радови се вреднују са 1.5 поен (пример Pantic J et al. Ser J Exp Clin Res 2011; 

12:29-35 [9]). Научни часопис (ознака М53) су они часописи који поред општих 

предуслова да се сматрају научним задовољавају и библиометријске захтеве 

за индексирање у националном цитатном индексу, али који по утицајности у 

својој дисциплини се не сврставају ни у међународне ни у првих 50% домаћих 

часописа. У ову категорију се уврштава и часопис иностраног издавача индек-

сиран у некој међународној библиографској бази, директоријуму или каталогу. 

Ауторима из области природно-математичких и медицинских наука који су 

публиковали радове у часописима категорије М53, ови радови се вреднују са 

1 поен (пример Pejnovic NN et al. Adipocyte. 2013; 2:266-71 [10]).  
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Научна монографија је књига која самостално и свеобухватно обрађује 

одређену тему из домена науке. Према Правилнику о вредновању [1], да би 

се књига вредновала као научна монографија поред општег услова мора да 

испуњава библиографске услове (нпр. ISBN) и да има адекватну рецензију ре-

номираног издавача, научног друштва, реномиране научне установе у свету или 

реномиране научне установе у земљи као што су факултет односно универзитет 

чији је оснивач држава, као и научни институт чији је оснивач држава, државни 

универзитет или САНУ. Обим научне монографије не сме да буде мањи од 

50 страница по аутору и она треба да садржи минимални број аутоцитата (по 

сваком аутору). Истакнута монографија међународног значаја (ознака М11) се 

бави тематиком која је од интереса за науку и да представља врхунски домет 

у својој области. Издавач овакве монографије је реномирана међународна из-

давачка кућа што верификује надлежни МНО. Потребно је да таква оцена буде 

потврђена критичким приказом у неком од часописа међународног значаја. 

На пример, истакнута монографија међународног значаја садржи најмање 

10 аутоцитата категорије М20 (у случају друштвених и хуманистичких наука, 

категорија или М10 или М20). Монографија међународног значаја (ознака М12) 

се бави тематиком која је од интереса за науку и  садржи најмање 7 аутоцитата 

категорије М20 (у случају друштвених и хуманистичких наука, категорија или 

М10 или М20). Истакнута монографија међународног значаја (М11) се вреднује 

са 15 поена, а монографија међународног значаја (М12) са 10 поена.

Међу монографијама националног значаја издваја се монографија изузетног 

националног значаја (ознака М41), коју предлажу надлежни МНО а при-

хвата Министарство. Потребно је да оваква монографија садржи најмање 7 

аутоцитата у публикацијама категорије М20 или М50 (случају друштвених и 

хуманистичких наука, категорија М10 или М20 или М40 или М50). С друге 

стране, монографија националног значаја (ознака М42) садржи најмање 5 

аутоцитата категорије М20 или М50 (друштвених и хуманистичких наука, 

категорија М10 или М20 или М40 или М50). Према правилнику о вредновању 

[1] монографија изузетног националног значаја се вреднује са 7 поена, а 

монографија националног значаја (М42) са 5 поена.

Поглавља у монографијама и тематским зборницима (ознаке М13, М14, 

М44 и М45) се вреднују у складу са вредновањем саме публикације и то 

на следећи начин: 1) поглавље у истакнутој монографији међународног 

значаја (М11) се означава као М13 и квантификује са 6 поена; 2) поглавље у 

монографији међународног значаја (М12) се означава као М14 и квантификује 

са 4 поена (Arsenijevic N et al. Encyclopedia of Metalloproteins. Springer 2013; 

pp 922-927 [11]); 3) поглавље у истакнутој монографији (М41) се означава 

као М44 и квантификује са 2 поена; 4) поглавље у монографији националног 

значаја (М42) се означава као М45 и квантификује са 1.5 поен.

Да би истраживач био вреднован у категорији поглавље у монографијама 

и тематским зборницима, његов ауторски допринос монографији или те-
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матском зборнику не сме бити мањи од једног табака текста. У случају да 

се ради о публикацији реномираног издавача, може се вредновати и текст 

мањег обима, али не краћи од пола табака (8 страница) и то само према 

одлуци коју доноси надлежни МНО, а потврђује је Министарство. Уз то, 

ако један аутор  има више поглавља у одређеној монографској публикацији 

онда збир поена који му се додељује не сме бити већи од укупног броја поена 

за монографију одговарајуће категорије.

Монографска студија је рецензирана научна публикација која захтева 

најмање две рецензије, а објављује се самостално или у склопу неке друге 

научне публикације. Према обиму оваква студија не испуњава библиографске 

услове за монографију и садржи најмање два штампарска табака аутор-

ског текста. Вреднује се исто као и поглавље у монографији одговарајуће 

категорије, при чему јој се категорија одређује на основу вредновања ње 

саме, а не публикације у чијем је саставу објављена. 

Постоји разлика између монографије и тематских зборника. Тематски 

зборник представља колективну научну публикацију који се бави одређеним 

научним проблемом, а издаје је научна установа или научно удружење. Пе-

риодичне публикације такође могу да имају карактер тематских зборника. 

У тематском зборнику се објављују стручно рецензирани оригинални на-

учни радови, као и коначни текстови реферата саопштених на тематским 

научним скуповима. Ови радови нису краћи од једног табака (16 аутор-

ских страница). Тематски зборник водећег међународног значаја је научна 

публикација са међународним учешћем еминентних стручњака и садржи 

радове који су рецензирани према правилима рецензије међународно при-

знатих издавачких кућа. Тематски зборник међународног значаја је научна 

публикација са међународним учешћем, а радове у њима рецензирају два 

компетентна међународна рецензента. Тематски зборник водећег нацио-

налног значаја је публикација са репрезентативним учешћем еминентних 

домаћих стручњака, при чему је уредник публикације из ове категорије у 

једном од научних звања. Тематски зборник националног значаја је научна 

публикација која задовољава опште услове за тематски зборник и издаје је 

научна или културна установа.

Критеријуми за квантификацију

научно-истраживачког рада истраживача

Министарство просвете и науке Републике Србије је поставило крите-

ријуме којима је квантификован научно-истраживачки рад истраживача, 

учесника у пројектима пријављених у 2010. години [12]. У овом поглављу 

презентовали смо наше ставове о овим критеријумима Министарства, 

превасходно се базирајући на анализи критеријума за квантификацију 

истраживача из области медицинских наука.
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а) област природно-математичких и медицинских наука

Први критеријум представљао је број бодова освојених на основу ауторства 

у радовима публикованим у категорисаним домаћим и страним научним 

часописима током периода од пет година, и то за период 2005-2009 или 

2006-2010 година, зависно од тога који је од ова два петогодишња периода 

био повољнији за истраживача (при чему су се рачунали само радови са 

пуном пагинацијом и ДОИ бројем публиковани у 2010. години). 

Сматрамо да је опција избора повољнијег петогодишњег периода добар на-

чин да се ,,заштите” истраживачи од промене импакт фактора или категорије 

часописа која се може десити док је рад на рецензији. Нпр. истраживач може 

послати рад у часопис М21 категорије  средином или крајем 2009. године. Док 

је рад на рецензирању или док се ураде ,,допунски експерименти” као одговор 

на примедбе рецензената, обично пролазе месеци и може се десити да рад 

коначно буде прихваћен тек у следећој години, нпр. у 2010. години. Ако је у 

међувремену часопису промењена категорија у М22 или М23 или му је смањен 

импакт фактор за 2010. годину (на шта истраживач свакако није могао да утиче), 

истраживач би био у губитку. Због тога сматрамо да је опција избора повољнијег 

петогодишњег периода добар начин да се избегне утицај уређивачке политике 

часописа на квантификацију научно-истраживачког рада истраживача. Уз то, 

за истраживаче који су рођени 1975. године или млађе, разматран је само тро-

годишњи период, уколико је био повољнији за њих, што је, сматрамо, такође 

добар начин и подстрек за младе истраживаче који су успели да на почетку 

своје каријере публикују радове у врхунским часописима.

Бодовани су радови објављени у часописима са SCI листе из категорије 

М21, М22 и М23 и то на следећи начин:

• рад категорије М21 – 8 поена

• рад категорије М22 – 5 поена

• рад категорије М23 – 3 поена

Уз то, радови објављени у домаћим часописима су бодовани на следећи 

начин:

• радови у домаћим часописима на проширеној СЦИ (енгл. SCI еxpanded 

(SCIe) листи и радови у часописима верификованим посебном одлуком 

матичних научних одбора (М24) – 2 поена

• радови у домаћим часописима са листе матичног научног одбора 

(МНО) и радови у страним часописима који нису на SCI, односно SCIе 

листи – 1 поен.

Мишљења смо да је различито бодовање радова објављених у врхунским 

у поређењу са слабије рангираним часописима добар начин подстрека 

истраживачима да публикују радове у најбољим светским часописима. 

Ипак, из личног искуства знамо да су рад, труд и средства уложена у циљу 
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публиковања рада у часопису категорије М21 у поређењу са часописима 

категорије М22 или М23 много већа него што је то представљено пред-

ложеним критеријумима. Иако су изазов и задовољство које собом носи  

публиковање у врхунском часопису М21 категорије огромни, ипак уколико 

неко, на основу предложених критеријума Министарства, жели да ,,сакупи” 

већи број бодова и  тиме допринесе бољем скоровању свог истраживачког 

рада, свакако ће, на основу нашег досадањег искуства, то лакше остварити 

публиковањем два рада у часописима категорије М22 или три рада у ча-

сописима категорије М23, него публиковањем једног рада у часопису М21 

категорије (нпр. лакше је објавити три рада у часопису категорије М23 и 

тиме освојити 9 бодова него један рад у часопису категорије М21 и тиме 

освојити 8 бодова).

Зато сматрамо да је боље решење значајније повећати разлику у бодовању 

радова објављеним у часописима М21, М22 и М23 категорије (нпр. рад у 

часопису М21 категорије 20 бодова, рад у часопису М22 категорије 9 бодова, 

рад у часопису М23 категорије 3 бода) чиме би се, по нашем мишљењу под-

стакли истраживачи да дизајнирају и имплементирају експерименте ради 

публиковања у врхунским М21 часописима, што би свакако могло значајно 

да утиче на квалитет научно-истраживачког рада у Србији.

Критеријум по којим се радови објављени у домаћим часописима који 

се налазе на SCIeлисти квантификују са 2 бода, односно за један бод мање 

од радова објављених у најслабије рангираним међународним часописима 

категорије М23, сматрамо неадекватним. Мишљења смо, да се на овај начин 

само дестимулишу истраживачи да публикују радове у домаћим часописима 

који су свакако својим квалитетом успели да се квалификују за место на 

SCIe листи. Зато сматрамо да би као својеврсна ,,подршка” домаћим часопи-

сима  било  изједначавање бодовања радова објављених у часописима М23 

категорије и радова објављених у домаћим часописима индексираних на 

SCIe листи, односно сматрамо да радове објављене у свим овим часописима 

треба бодовати са 3 поена.

Предложеним критеријумима Министарства, изједначени су сви часописи 

које је претходно категорисао МНО, односно по овим критеријумима било 

је свеједно да ли је истраживач објавио рад у часопису категорије М51, М52 

или М53, односно за сваки рад објављен у домаћем часопису који није на SCIe 

листи добио је 1 поен. На овај начин ,,избрисане” су разлике међу домаћим 

часописима категорије М51, М52 и М53 које МНО сваке године поставља 

сврставајући домаће часописе у једну од ове три категорије. Мишљења 

смо да је било боље направити било какву, па макар и минималну разлику 

у квантификовању радова објављених у часописима категорије М51, М52 

и М53 (нпр. рад у часопису М51-2 бода, рад у часопису М52-1.5 бод, рад у 

часопису М53-1 бод) због постојања несумњиве разлике у квалитету радова 

публикованих у овим часописима.
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Поред бодовања категорије часописа у којима су радови објављени, један 

од критеријума Министарства био је и кумулативни импакт фактор добијен 

сабирањем свих импакт фактора часописа у којима је истраживач објављивао 

радове. Односно, у циљу што прецизније квантификације научног рада 

истраживача, истовремено су биле формиране две листе: листа са бројем 

поена и листа са збиром импакт фактора, при чему се важила повољнија 

варијанта за истраживача (изузетак је била научна област математика и 

механика где је формирана само једна листа на основу броја поена). На овај 

начин, истраживачи су били ,,награђени“ уколико су публиковали радове 

у врхунским научним часописима који имају велики импакт фактор без 

обзира на категоризацију часописа. На тај начин превазиђен је ,,проблем” 

карактеристичан за поједине научне области (нпр. имунологија) у којој 

постоји огроман број часописа са великим импакт фактором па и часописи 

М22 категорије имају импакт фактор већи од 3, a тај импакт фактор има не-

колико најбоље рангираних часописа из већине других научних области.  

Поред укупног броја радова, један од критеријума Министарства за 

процену квалитета научних резултата је и ефективни (односно нормирни) 

број радова (1). Са пуном тежином признају се теоријски радови у оквиру 

природних, медицинских, техничко-технолошких и биотехничких наука и 

оригинални научни радови у области друштвених и хуманистичких наука који 

имају највише три коаутора, односно пет коаутора када је реч о нумеричким 

симулацијама или резултатима колективних теренских истраживања. Када 

су у питању експериментални или научно-лексикогеографски и лингвогео-

графски радови, са пуном тежином признају се радови до седам коаутора. 

Радови код којих је број коаутора већи број поена се утврђује правилима која 

су за сваку област дефинисана МНО, а које је одобрила Комисија за стицање 

научних звања и Национални савет за научни и технолошки развој (1).

Један од критеријума Министарства за процену квалитета научних ре-

зултата је и степен самосталности истраживача, односно степен учешћа у 

реализацији радова (1). За одређивање испуњености овог критеријума по-

требно је да се наведе у којој мери је кандидат био руководилац, односно 

у којој мери је био самосталан у реализацији истраживања приказаних у 

приложеним радовима. При избору у звање виши научни сарадник потребно 

је показати да је већину радова кандидат остварио самостално и независно 

од докторске дисертације. Уз то, посебно се наглашава који је део радова 

остварен у нашој земљи а који у иностранству, и у ком својству је кандидат 

учествовао у истраживањима у иностранству (1).  

Важно је, чини нам се, нагласити да Министарство, водећи се овим 

критеријумима не бодује диференцијално место коаутора, посебно местo 

првог аутора и тиме, сматрамо, изједначава ауторство са коауторством. 

Овакав критеријум може да допринесе појави упадљиво великог броја до-

писаних коаутора (тзв. лажно ауторство) у научним публикацијама (13).
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Квалитет публикованих радова, према критеријумима Министарства 

одређује се и анализом утицајности и значаја радова у одређеној области 

науке у свету и у нашој земљи. При томе, утицајност се исказује укупним 

бројем цитата, хетероцитата и фракционо, с обзиром на удео аутора у 

цитираном раду. Цитираност се документује навођењем свих цитираних 

и цитирајућих радова, а предлог Министарства је да се цитираност не-

ког аутора вреднује у односу на стандарде (тзв. очекивану цитираност) 

која се, на предлог МНО, посебно утврђује за сва звања и све научне дис-

циплине. У зависности од звања за које се кандидат бира, подаци се дају 

за укупну каријеру или за одређени период. У научним дисциплинама у 

којима радови нису преовлађујућа врста  научних резултата приказује 

се цитираност у научним монографијама. При томе, посебно треба да 

се вреднују цитати остварени у ISI цитатним индексима и националном 

цитатном индексу (1).

Поред научних радова, бодоване су и монографије категорије М11, М12, 

М13, М14, а на основу критеријума предвиђених Правилником о поступку 

и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача, а истраживач је могао да пријави само своја два 

најбоља резултата из ове категорије радова.

Такође, бодовани су и реализовани, прихваћени и пријављени патенти 

и то на следећи начин: 

• М91 (реализован патент на међународном нивоу) – 25 поена

• М92 (реализован патент на националном нивоу) – 15 поена

• М93 (прихваћен патент на међународном нивоу) – 10 поена

• М94 (пријављен патент на међународном нивоу) – 5 поена

• М95 (прихваћен патент на националном нивоу) – 5 поена

• М97 (пријављен патент на националном нивоу) – 2 поена

Иако сматрамо изузетно значајним бодовање реализованих и прих-

ваћених патената, сматрамо да је било непотребно бодовати пријављене, 

а нереализоване или неприхваћене патенте. Посебно зато што су оваквим 

критеријумима изједначени пријављени и неприхваћени патенти на међу-

народном нивоу са прихваћеним патентима на националном нивоу.

Посебно је вредновано учешћа истраживача у међународним FP пројек-

тима и то на следећи начин:

1. Уколико је пројекат прихваћен, односно уколико је апликација бодована 

као апликација прве категорије, истраживач који је био координатор 

пројекта добио је 8 поена за учешће у пројекту, истраживач који је био 

вођа радног пакета добио је 5 поена, a истраживач који је био учесник 

у пројекту, али није био вођа радног пакета добио је 3 поена.

2. Уколико је пројекат био бодован као апликација друге категорије, односно 

уколико је оцењен пројекат био изнад ,,прага”, али није био финансиран, 
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истраживач који је био координатор пројекта добио је 5 поена, истраживач 

који је био вођа радног пакета добио је 3 поена, a истраживач који је био 

учесник у пројекту, али није био вођа радног пакета добио је 1 поен.

3. Уколико пројекат није прешао ,,праг”, односно је тзв. апликација треће 

категорије, истраживач који је био координатор пројекта добио је 3 

поена, истраживач који је био вођа радног пакета добио је 1 поен, a 

истраживач који је био учесник у пројекту, али није био вођа радног 

пакета добио је 0.5 поена.

Учешћем у међународним пројектима унапређује се и развија међународна 

научна сарадња што је од огромног значаја за развој науке у Србији. Зато 

сматрамо изузетно важним да се бодује свако ангажовање наших истра-

живача и њихово учешће у међународним, нарочито врхунским научним 

пројектима, какви су били FP пројекти. Иако мислимо да је важно да се 

подстиче писање и апликација за међународне пројекте, нејасно је зашто 

би требало бодовати пројекте који нису прешли ,,праг”, односно који нису 

испунили минималне критеријуме. Тим пре што је рецимо координатор 

тог ,,неуспешног’’ пројекта  оваквом категоризацијом ,,награђен’’ са 3 по-

ена што је рецимо еквивалентно успешно публикованом раду у часопису 

категорије М23.

Даље, у циљу прецизнијег одређивања категорије, истраживачи су добија-

ли и оцену Матичних научних одбора и то: 2.5, 5.0, 7.5 и 10.0, а на основу 

следећих квалитативних параметара:

 1. менторства магистарских и докторских теза, чије су теме повезане са 

пројектом на којем је истраживач био пријављен, а за оцену истражи-

вача који раде у институтима критеријум је био учешће у комисијама за 

пријаву теме или одбрану магистарске или докторске тезе;

 2. чланство у страним и домаћим академијама наука;

 3. почасни докторат на страним универзитетима;

 4. чланство у страним научним удружењима и асоцијацијама;

 5. награде и признања за научни допринос;

 6. предавања по позиву на страним универзитетима и пленарна преда-

вања на међународним научним скуповима;

 7. уређивање тематских зборника, часописа и колективних дела;

 8. рецензије радова у иностраним часописима;

 9. руковођење или учествовање у међународним пројектима;

10.  учешће у научним комитетима научних скупова у иностранству;

11.  постдокторат (истраживач био кандидат или ментор).

На основу свих претходно наведених критеријума (категорије и импакт 

фактора часописа у којима су публиковани радови, монографија, патената, 

учешћа у FP пројектима, оцене МНО), истраживачи су сврстани у неколико 

категорија:  
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1. Категорија А1: 10% истраживача са најбољим резултатима из одређене 

области, при чему је услов био да имају најмање 50% поена добијена бодо-

вањем радова објављених у часописима категорија М21 и М22;

У категорију А1 је такође сврстано и 5 истраживача на основу цитира-

ности као и истраживачи који у последњих 10 година (од 2000. год.) имају 

рад објављен у часописима Nature или Science, чиме је, по нашем мишљењу, 

на исправан начин дато ,,признање” истраживачима који су успели да пуб-

ликују радове у најпрестижнијим светским научним часописима.

2. Категорија А2: следећих 15% истраживача из одређене области, при 

чему је услов да имају најмање 20% поена добијена бодовањем радова обја-

вљених у часописима категорија М21 и М22; 

3. Категорија А3: следећих 15% истраживача из одређене области, при чему 

је услов да имају најмање 10% поена добијена бодовањем радова објављених 

у часописима категорија М21 и М22, што сматрамо изузетно значајним 

као својеврстан подстицај истраживачима да пре свега публикују радове у 

најбоље рангираним светским часописима (категорије М21 и М22).

Остали истраживачи, уколико су (за изабрани период од пет година) имали 

минимум 5 поена (научне области: физика, хемија, биологија, медицинске 

науке), односно минимум 3 поена (научне области геонауке, астрономије, ма-

тематике и механике) класификовани су у Б1-Б4 категорију и то тако да је:

• у категорију Б1 сврстано до 10% истраживача из одређене области;

• у категорију Б2 сврстано до 25% истраживача из одређене области;

• у категорију Б3 сврстано до 10% истраживача из одређене области;

• у категорију Б4 сврстано до 15% истраживача из одређене области.

Коначно, била је формирана и трећа, општа листа која је обухватала 

истраживаче из природно-математичких и медицинских наука, где су на 

основу поена истраживачи класификовани у:

категорију А1 (до 100 истраживача уз услов да испуњавају већ наведене 

критеријуме за категорију А1), 

категорију А2 (до 100 истраживача уз услов да испуњавају већ наведене 

критеријуме за категорију А2), 

категорију А3 (до 100 истраживача уз услов да испуњавају већ наведене 

критеријуме за категорију А3).

б) област друштвених и хуманистичких наука

Критеријуми за квантификацију истраживачког рада појединаца за 

учешће у пројектима Министарства разликовали су се за истраживаче из 

области друштвених и хуманистичких наука, у поређењу са истраживачима 

ангажованим на пројектима из области природно-математичких и меди-

цинских наука, у следећем:

1. Поред монографија категорије М11, М12, М13, М14, бодовани су и 

радови категорија М10, М20, М30, М40, М50, М60, М70 и М93, а пре-
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ма Правилнику о поступку и начину вредновања, и квантитативном 

исказивању научноистраживачких резултата истраживача.

2. Бодовани су радови објављени у часописима са SCI листе (SSCI и AHCI) из 

категорије М21, М22 и М23, као и са ERIH листе и то на следећи начин:

• М21 – 8 поена

• М22 – 5 поена

• М23 – 4 поена

3. Радови публиковани у домаћим часописима са листа МНО за исто-

рију, археологију и етнологију, језик и књижевност и друштвене науке 

бодовани су по следећим критеријумима:

• М24 – 3.5 поена

• М51 – 3 поена

• М52 – 2 поена

• М53 – 1 поен

На основу ових критеријума, истраживачи друштвено-хуманистичких 

наука су сврстани у неколико категорија:  

1. Категорија А1: 12.5 % истраживача са најбољим резултатима из одређе-

не области, при чему је услов био да имају најмање 50% поена добијена 

бодовањем радова категорија М11, М12, М13, М14, М21, М22, М23, М24, 

М41, М42, М44 и М51. Уз то, у категорију А1 сврстани су и сви истраживачи 

друштвено-хуманистичких наука који имају објављен најмање један рад у 

часописима индексираним на SCI листи. 

Сматрамо да је овај критеријум добар подстицај за институционалну и 

интердисциплинарну сарадњу, односно да се на овај начин подстичу истра-

живачи из друштвено-хуманистих наука да кроз сарадњу са истраживачима 

из природно-математичких и медицинских наука публикују радове у часо-

писима са SCI листе сврставајући се тиме у најбољу А1 категорију. 

Уз то, сматрамо изузетно значајним што се за класификацију истраживача 

у  ову ,,прву” А1 категорију бодују и радови објављени у најбоље рангираним 

домаћим часописима М51 категорије што представља својеврстан подстицај 

истраживачима да објављују своја истраживања пре свега у националним 

часописима чиме расте прилив радова, а самим тим и могућност да се 

адекватном рецензијом унапреди квалитет прихваћених радова. 

2. Категорија А2: следећих 12.5 % истраживача из одређене области, при 

чему је услов да имају најмање 30% поена добијена бодовањем радова кате-

горија М11, М12, М13, М14, М21, М22, М23, М24, М41, М42, М44 и М51;

3. Категорија А3: следећих 20 % истраживача из одређене области, при 

чему је услов да имају најмање 20% поена добијена бодовањем радова кате-

горија М11, М12, М13, М14, М21, М22, М23, М24, М41, М42, М44 и М51.

Остали истраживачи, уколико су (за изабрани период од пет година) 

имали минимум 5 поена (научне области: историја, археологија и етноло-
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гија, језик и књижевност и друштвене науке), класификовани су у Б1-Б4 

категорију и то тако да је:

• у категорију Б1 сврстано до 20% истраживача из одређене области;

• у категорију Б2 сврстано до 15% истраживача из одређене области;

• у категорију Б3 сврстано до 10% истраживача из одређене области;

• у категорију Б4 сврстано до 10% истраживача из одређене области.

Референце:

 1. „Правилник о поступку и начину вредновања и квантитативном 

исказивању научноистраживачких резултата истраживача” (Службени 

гласник РС, бр. 110/05 и 50/06 исправка); Преузето са:  http://www.

mpn.gov.rs/images/content/nauka/pravna_akta/PRAVILNIK_o_zvan-

jima.pdf

 2. Volarevic V, Milovanovic M, Ljujic B, Pejnovic N, Arsenijevic N, Nilsson 

U, Leffler H, Lukic ML. Galectin-3 deficiency prevents concanavalin A-

induced hepatitis in mice. Hepatology. 2012;55:1954-64.

 3. Jovanovic I, Radosavljevic G, Mitrovic M, Juranic VL, McKenzie AN, Arseni-

jevic N, Jonjic S, Lukic ML. ST2 deletion enhances innate and acquired im-

munity to murine mammary carcinoma. Eur J Immunol. 2011;41:1902-12.

 4. Milovanovic M, Volarevic V, Radosavljevic G, Jovanovic I, Pejnovic N, Ar-

senijevic N, Lukic ML. IL-33/ST2 axis in inflammation and immunopa-

thology. Immunol Res. 2012;52:89-99.

 5. Radosavljevic G, Volarevic V, Jovanovic I, Milovanovic M, Pejnovic N, Ar-

senijevic N, Hsu DK, Lukic ML. The roles of Galectin-3 in autoimmunity 

and tumor progression. Immunol Res. 2012;52:100-10.

 6. Ljujic B, Radosavljevic G, Jovanovic I, Pavlovic S, Zdravkovic N, Milo-

vanovic M, Acimovic L, Knezevic M, Bankovic D, Zdravkovic D, Arseni-

jevic N. Elevated serum level of IL-23 correlates with expression of VEGF 

in human colorectal carcinoma. Arch Med Res. 2010; 41:182-9.

 7. Kanjevac T, Milovanovic M, Volarevic V, Lukic ML, Arsenijevic N, Mark-

ovic D, Zdravkovic N, Tesic Z, Lukic A. Cytotoxic effects of glass ionomer 

cements on human dental pulp stem cells correlate with fluoride release. 

Med Chem. 2012;8:40-5.

 8. Milosavljević Z, Ljujić B. In vitro production of human dermal equivalent. 

Med Pregl. 2010;63:459-64.

 9. Pantic J, Volarevic V, Djukic A. Experimental models of diabetes mellitus. 

Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2011; 12(1):29-35. 

10. Pejnovic NN, Pantic JM, Jovanovic IP, Radosavljevic GD, Djukic ALj, Ar-

senijevic NN, Lukic ML. Galectin-3 is a regulator of metaflammation in 

adipose tissue and pancreatic islets. Adipocyte. 2013;2:266-71.



119

ВРЕДНОВАЊЕ НАУКЕ И НАУЧНИКА

11. Arsenijevic N, Bugarcic Z, Milovanovic M, Volarevic V. Cytotoxic effects 

of gold(III) complexes. In: Encyclopedia of Metalloproteins. Springer 2013; 

pp 922-927.

12. ,,Општи критеријуми за пријаву научних пројеката у периоду од 2011-

2015. године“: Преузето са: http://mail.ipb.ac.rs/pipermail/soif_clanovi/

attachments/20100227/cba24eca/02_KONKURS_a-0001.pdf

13. Vuckovic Dekic Lj, Ribaric B, Vracar B. Implementation of various criteria 

for evaluating scientific output of professional scientists and clinicians-sci-

entists. Archive of Oncology 2001;9:103-6.



120

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

001.89(082)

   ВРЕДНОВАЊЕ науке и научника / [уредници  

Небојша Арсенијевић, Љиљана                

Вучковић-Декић]. - Београд : Академија       

медицинских наука Српског лекарског друштва ;

Крагујевац : Факултет медицинских наука      

Универзитета, 2014 (Крагујевац : Факултет    

медицинских наука Универзитета). - 119 стр. :

граф. прикази ; 24 cm. - (Монографије      

научних скупова Академије медицинских наука  

Српског лекарског друштва ; #вол. #5, бр. 1, 

2014)

Тираж 200. - Библиографија уз сваки рад.

ISBN 978-86-7760-079-2 (ФМНУ)

1. Арсенијевић, Небојша [уредник]

a) Научноистраживачки рад - Вредновање -  

Зборници

COBISS.SR-ID 206424332






