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ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Портал еНаука садржи податке о научноистраживачким организацијама у Републици Србији 

(НИО), припадајућим истраживачима и њиховим научним резултатима.  

Подаци на профилу еНАУКА су јавно видљиви, а за њихово уређивање и тачност задужене су 

следеће особе: 

 НИО референт – особа овлашћена од стране НИО, задужена за уређивање основих 

података о НИО и припадајућим истраживачима (унети или измењени подаци постају 

јавно видљиви следећег дана).  

 НИО уредник – особа овлашћена од стране НИО, задужена за уређивање јавног профила 

НИО и верификацију података о научним резултатима истраживача (уз евентуалну 

измену или допуну ових података, али не и њихов унос).  

 Истраживач – особа у активном научном или истраживачком звању, регистрована од 

стране НИО референта, задужена за уређивање свог профила и података о својим 

научним резултатима.  

Подаци о научним резултатима истраживача су иницијално преузети из РИС система и COBISS 

каталога Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић" (закључно са 15. априлом 2022.) 

Систем омогућава да се подаци о научним резултатима истраживача допуњују на један од 

следећих начина: 

 Аутоматско преузимање резултата из постојећих институционалних репозиторијума 

(тренутно око 40) и НаРДУС репозиторијума одбрањених докторских дисертација, а у 

току су преговори за преузимање резултата и из сервиса „Наши у WoS“ Народне 

библиотеке Србије, као и COBISS библиотечког система. 

 Ручно преузимање резултата, иницирано од стране истраживача, из следећих доступних 

извора:  

• ORCID, селектовањем резултата преузетих из ORCID профила истраживача. 

• Scopus, навођењем Scopus ID рада. 

• PubMed, навођењем PubMed ID рада. 

• CrossRef, навођењем DOI рада. 

Резултати који су аутоматски преузети из оригиналних извора или из референтних 

информационих система (Scopus, PubMed, CrossRef), сматрају се исправним и аутоматски 

постају јавно видљиви. 

Резултати који су настали преузимањем из ORCID профила биће јавно видљиви тек након 

провере и одобрења од стране НИО уредника.  
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Тренутно је у току уређивање административних података о НИО и о истраживачима од стране 

НИО референата, као и уређивање јавних НИО профила од стране НИО уредника.  

Након сређивања административних података биће омогућено преузимање и уређивање 

података о научним резултатима истраживача (очекује се у првом кварталу 2023. године). Том 

приликом за упаривање истраживача са њиховим јавно доступним научним резултатима 

посебно су битни међународно признати идентификатори истраживача, пре свега ORCID, а 

затим и остали идентификатори, попут Scopus Author ID, WoS ResearcherID итд. Процес уноса 

ових идентификатора подразумева следеће кораке: 

 НИО референт у систем еНАУКА уноси ORCID број истраживача, чиме га региструје на 

систем еНАУКА. 

 Истраживач се логује на портал еНАУКА коришћењем личног ORCID креденцијала 

(корисничко име и лозинка). 

 Истраживач у свом профилу на еНАУКА порталу уноси своје остале идентификације, на 

основу којих се упарује са постојећим научним резултатима или преузима нове 

резултате.  

 

Напомена за истраживаче: 

 Креирање ORCID профила и уређивање податка, укључујући и научне резултате, описано 

је у кратком видео упутству „Мала видео школа за ORCID“ доступно на 

http://media.rcub.bg.ac.rs/?p=5973.  

 На истој адреси налази се и PDF упутство за „Уређивање профила - напредне опције“ које 

објашњава како се у ORCID профил аутоматски преузимају радови из разних других 

извора.   

 Уколико истраживачи имају неколико ORCID профила, неопходно је да их обједине у 

један профил и само један ORCID број доставе свом НИО референту, преко кога се 

региструју на система еНАУКА. 
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