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И З В Ј Е Ш Т А Ј 
о прегледаним научним часописима 

 
Комисија за категоризацију научних часописа састала се 30. и 31.12.2014. године, 

прегледала часописe и дописe редакција. О томе подносимо Извјештај. 

 

Часопис „Economics“ 
ОИКОС Институт Бијељина 

 
Комисија за категоризацију научних часописа прегледала је часопис „Economics“ и 

констатовала сљедеће: 

– Бодове за редовност излажења и адекватност рецензија часопис ће остварити када 
достигне критеријуме у складу са Правилником о публиковању научних публикација 
(„Службени гласник РС“, бр. 77/10). Остале бодове часопис „Economics“ остварио је у складу 
са Правилником. Евидентно је да је Редакција уложила сериозне напоре како би часопис 
достигао критеријуме за категоризацију на Thompsonovoj листи. Са 27 бодова сврстава се у 
прву категорију. Честитамо. 

 

 



УПИТНИК ЗA ВРЕДНОВAЊЕ ЧAСОПИСA 
Часопис: Назив часописа, Уредник, Град, издавач, ISSN, формат 
„Economics“, Проф. др П. Ђукић, Бијељина,  ОИКОС институт 

ISSN 2305-5005, Letter 
Контакт особа: др Зоран Мастило 

 

1. критеријум: Редовност излажења 

 Колико пута излази годишње Бодови 

Да ли има све бројеве за текућу годину  1 

Да ли има све бројеве за 2013. годину  1 

Да ли има све бројеве 2012. годину  0 

УКУПНО за редовност излажења:  (2) 

 

2. критеријум: Aдекватност рецензија 

Наслов рада из текуће године: ___________________________________  

Рецензенти: ____________________________________________________ 
Aдекватност рецензије: __________________________________________ Бод: (1) 

Наслов рада из 2013. године _____________________________________ 

Рецензенти: ____________________________________________________ 
Aдекватност рецензије: __________________________________________ Бод: (1) 

Наслов рада из 2012. године _____________________________________ 

Рецензенти: ____________________________________________________ 
Aдекватност рецензије: __________________________________________ Бод: (0) 

УКУПНО за адекватност рецензија (2) 

 

3. критеријум: Просторна распрострањеност коју покрива публикација 

Заокружи један од три понуђена одговора: 

а) часопис који се дистрибуира на регионалном нивоу – 1 бод  

б) часопис који се дистрибуира на нивоу РС и БиХ – 2 бода  

в) часопис са међународном размјеном – (3) бода. 

 

4. критеријум: Задовољавање библиографских захтјева 

Заокружи један од три понуђена одговора: 

а) часопис има UDK, ISSN и CIP – (1) бод 

б)   сваки рад у часопису има UDK број, категорију чланка, односно тип, сажетак чланка/апстракт на 
енглеском или неком од свјетских језика, податке о аутору и установи – 2 бода  

в) часопис има аналитички обрађене чланке који се објављују у текућој националној библиографији и 
уврштен је у централни електронски каталог – (3) бода. 

 



5. критеријум: Стандарди коректног цитирања  
(AПA и други међународно признати стандарди) 

Заокружи један од три понуђена одговора: 

а)  за претежно поштивање стандарда – 1 бод. 

б)  за комбинацију стандарда коректног цитирања, један број поштује један стандард, а други број 
нови стандард, али досљедно – 2 бода   

в)  за потпуно поштивање стандарда, један стандард у свим бројевима часописа – (3) бода 

 

6. критеријум: Доступност часописа на WEB-сајту 

Заокружи један од три понуђена одговора: 

а) сви бројеви часописа објављени на било ком сајту – 1 бод  

б) часопис има своју регистровану WEB адресу и све бројеве објављене на тој адреси – 2 бода 

в) часопи је на сајту који има DOI дозволу – (3) бода. 

 

7. критеријум: Рејтинг уредништва 

Заокружи један од три понуђена одговора: 

а) минимално 30% чланова уредништва има научна звања из ужеих научних области које покрива 
часопис – 1 бод  

б) сви чланови уредништва имају научна звања из ужих научних области које покрива часопис 2 бода  

в) минимално 30% чланова уредништва има међународни рејтинг – (3) бода. 

 

8. критеријум: Техничка уређеност часописа 

Заокружи један од три понуђена одговора: 

а) дјелимично испоштиовани издавачко технички стандарди – 1 бод,  

б) претежно испоштиовани издавачко технички стандарди – 2 бода и  

в) потпуно испоштиовани издавачко технички стандарди – (3) бода. 

 

9. критеријум: Тираж 

Заокружи један од три понуђена одговора: 

а) преко 100 примјерака за сваки број –1 бод,  

б) преко 200 примјерака за сваки број – 2 бода и  

в) преко 300 примјерака за сваки број – (3) бода. 

 

10. критеријум: Библиометријски показатељи 

Заокружи један од три понуђена одговора: 

а) часопис који је поднио захтјев за регистровање у било којој бази библиометријских података – 1 
бод  

б) часопис регистрован у било којој цитатној бази података – (2) бода  

в) часопис регистрован на ISI листи класификације – 3 бода. 



Коначан скор бодова за часопис 
Наслов публикације:  Бодови 
1) Редовност излажења публикације   1   (2)   3 
2) Aдекватност рецензија    1   (2)   3 
3) Просторна распрострањеност коју покрива публикација  1    2   (3) 
4) Задовољавање библиографких захтјева  1    2   (3) 
5) Стандарди коректног цитирања (AПA и остали међународно признати 
стандарди) 

  1    2   (3) 

6) Доступност часописа на WEB-сајту  1    2   (3) 
7) Рејтинг уредништва  1    2   (3) 
8) Техничка уређеност часописа  1    2   (3) 
9) Тираж  1    2   (3) 
10) Библиометријски показатељи  1   (2)   3 
У К У П Н О (максимум 30 бодова)      27 

 
Напомена: Овдје написати запажања у току опсервације. Истаћи посебне квалитете часописа, 
ако заслужују истицање. 

 

 

 

            Потпис чланова Комисије: 

 
 

 


