
                                      

Портал еНаука 

еНаука је јавно доступан портал за праћење научног учинка истраживача и 
институција у Републици Србији и намењен је обједињеном приказивању научне 
продукције, области истраживања и постигнућа научно-истраживачких 
организација и њихових истраживача. 

Развијен је на бази софтвера отвореног кода - DSpace-CRIS, који омогућава 
одржавање профила истраживача и научно-истраживачких организација, 
прикупљање научне продукције, праћење цитираности и слично. Портал еНаука је 
усклађен са међународним стандардима и праксама како би се олакшала 
интероперабилност и пренос података. 

Главна карактеристика портала еНаука је флексибилан модел података који 
омогућава прикупљање и управљање истраживачким подацима и информацијама 
типичним за CRIS систем, дефинисање ентитета и атрибута помоћу њихових 
реципрочних веза. Систем омогућава управљање истраживачким профилима (нпр. 
варијанте имена, ORCID, Scoupus ID…), коришћење стандардних и различитих 
трајних идентификатора, повезивање истраживача са институцијама и сл. 

Портал еНаука се састоји из два дела: 

Истраживачи и научно-истраживачке организације добијају профил на порталу 
еНаука аутоматски након уписа у одговарајуће регистре. 

 Административни део 

● НИЈЕ ЈАВНО видљив 
● детаљни административни 

подаци о НИО и истраживачима 
● уређују га референти НИО 
● користи се за акредитацију 

установа и изборе у звања 

Научни део 

● ЈЕСТЕ ЈАВНО је видљив 
● део основних података о НИО и 

истраживачима 
● уређују га уредници НИО и 

истраживачи 
● користи се за увид у научне 

резултате НИО и истраживача у 
Србији 

https://proref.rcub.bg.ac.rs/eNauka/eNauka_Izvori_podataka.pdf


                                      

Портал еНаука се састоји из четири главна сегмента: Научно-истраживачке 
организације, Истраживачи, Резултати и Статистике. 

Научно-истраживачке организације 

Истраживачи 

Резултати 

Статистике 

Корисници порталу еНаука могу да приступе као нерегистровани и као 
регистровани корисници. Портал препознаје само три врсте регистрованих 
корисника, то су суперадмини, истраживачи и уредници НИО. Нерегистровани 
корисници виде четири сегмента портала: Организације, Истраживачи, Резултати и 
Статистике. 

Научно-истраживачка организација (НИО) је акредитован 
институт и високошколска установа, као и институција од 
националног значаја, која испуњава услов за обављање 
научно-истраживачке делатности према одредбама Закона о 
науци и истраживањима, и која је уписана у Регистар научно-
истраживачких организација.

Истраживач је особа која је уписана у Регистар истраживача 
према одредбама Закона у науци и истраживањима. Уписом у 
Регистар истраживача, истраживач добија профил на порталу 
еНаука, а који је повезан са његовим ORCID профилом. Сваки 
истраживач има и Идентификациони број истраживача (ИБИ) 
који му се додељује у Административном софтверу портала.

Резултати представљају публикације, техничка решења, патенте и слично, које 
је истраживач остварио у свом научно-истраживачком раду. Сви резултати су 
повезани са истраживачима и њиховим НИО.

На страници са статистикама може се стећи увид у број публикација, цитираност 
и број активних истраживача за сваку НИО.



                                      

Претрага портала 

Портал еНаука се може претраживати са почетне странице портала и из сегмената 
Истраживачи, Организације, Резултати и Статистике. До ових сегмената еНауке се  

долази кликом на жељени сегмент у горњој линији почетне странице, или кликом 
на Истраживачи, Организације, Резултати на централном делу почетне странице: 

● Почетна страница - претражује се цео портал: истраживачи, организације, 
резултати и кључне речи. 

● Сегменту Истраживачи се може приступити из горње линије почетне 
странице или из централног дела почетне странице. Ако се отвара сегмент 
Истраживачи из горње линије почетне странице портала, могу се 
претраживати сви истраживачи без обзира на њихов статус (активан/
пасиван). Отварањем сегмента Истраживачи кликом на поље на централном 
делу странице портала, приказују се само истраживачи са статусом ”активан”. 
У поље за претрагу може се унети име аутора, НИО или врста звања  

● Сегмент Организације - у поље за претрагу се уноси пун назив или део 
назива НИО 

● Сегмент Резултати - у поље за претрагу се уноси пун назив или део назива 
публикације 

● Сегмент Статистике - у поље за претрагу уноси се пун назив или део назива 
НИО 

Претрага по кључној речи 

Приликом претраге по кључној речи може се користити и ћирилично и латинично 
писмо, са или без дијакритичких знакова. Исте резултате добијамо куцањем у поље 
за претрагу Aleksic Julija/Aleksić Julija/Алексић Јулија. 

 



                                      

 

 

Најефикаснији резултати се добијају претраживањем фразе под наводницима. Ако 
је у питању аутор - онда имена и презимена под наводницима, при чему није битно 
да ли ће бити прво име па презиме, или обрнуто.  

 
Ако се не користе наводници при претрази имена и презимена, систем ће 
исписивати све особе са унетим именом и све особе са унетим презименом, што у 
највећем броју  



                                      

случајева даје превише резултата. У том случају је најбоље претраживати само по 
делу имена које се ређе среће. 

 

Истраживачи 

Претраживањем по кључној речи у сегменту Истраживачи, резултати се исписују у 
три колоне: име, НИО и звање. Испис се може сортирати по све три категорије у 
опадајућем или растућем низу. НИО који је наведен уз име истраживача је НИО у ком 
је истраживач тренутно запослен.  

 

Испис резултата може додатно да се скрати бирањем филтера у фасетима. Фасети у 
сегменту Истраживачи: врста звања, научна и истраживачка звања, наставна и 



                                      

сарадничка звања, стручна звања, научна област, тип институције. Уколико је 
корисник приступио сегменту кликом на дугме Истраживачи у горњој линији 
почетне странице, постоји и додатни фасет Стање где може да изабере приказ само 
активних или само пасивних истраживача. 

 

Бирањем филтера у фасетима, у горњем делу странице појављује се дугме (Додајте/
уклоните филтере и укупан број изабраних филтера). Кликом на ово дугме исписују 
се активни филтери и из падајућег менија се могу поништити. Максималан број 
исписа по страници је 50. 

 



                                      

 

Организације 

Претраживањем по кључној речи у сегменту Организације, резултати се 
приказују као правоугаона поља на којима је исписан назив НИО. Преласком 
курсором миша преко поља, приказује се лого организације. Кликом на лого се 
отвара страница НИО.  

 

Испис резултата може додатно да се скрати бирањем филтера у фасетима. Фасети у 
сегменту Организације: стање (активан/пасиван), власништво (приватни, државни, 
мешовити), научна област, тип институције, при чему тип институције може бити: 
факултет, истраживачко-развојни институт, научни институт, универзитет, институт 
САНУ, Иновациони центар.  



                                      

 

Бирањем филтера у фасетима у горњем делу странице појављује се дугме (Додајте/
уклоните филтере и укупан број изабраних филтера). Кликом на ово дугме исписују 
се активни филтери и из падајућег менија се могу поништити. Максималан број 
исписа по страници је 50. 

 

 

Резултати 

Претраживањем по књучној речи у сегменту Резултати, резултати се исписују 
у пет колона: година, наслов, аутори, тип публикације, М категорија. Испис се може 
сортирати по свих пет категорија у опадајућем или растућем низу. Максималан број 
исписа по страници је 50. 



                                      

 

Испис резултата се може додатно скратити бирањем филетра у фасетима. Фасети у 
сегменту Резултати: тип, верзија, година, ниво доступности.  

 

Тип документа може бити: научни чланак, конференцијски рад, монографија, 
докторска дисертација, поглавље у монографији, уређивачки рад, лексикографска/
енциклопедијска јединица, техничко решење, информативни прилог, патент, научна 
критика и полемика, скуп података, извештај, изведена дела, награде и изложбе, 



                                      

документ јавне политике и остало. Верзија документа може бити: објављена, 
рецензирана, нерецензирана и коригована. Ниво доступности може бити:  

отворени, затворени, одложени и приступ са лозинком. Бирањем филтера у 
фасетима у горњем делу странице појављује се дугме (Додајте/уклоните филтере и 
укупан број изабрраних филтера). Кликом на ово дугме исписују се активни 
филтери и из падајућег менија се могу поништити. Максималан број исписа по 
страници је 50. 

 

 

Претраживањем по књучној речи у сегменту Статистике, резултати се 
исписују у четири колоне: НИО, број истраживача, број публикација, број цитата. 
Испис се може сортирати по све четири категорије у опадајућем или растућем низу. 
Максималан број исписа по страници је 50. 

 

Испис резултата се може додатно скратити бирањем филтера у фасетима. Фасети у 
сегменту Статистике: научна област, тип институције, стање и власништво.  



                                      

 

Бирањем филтера у фасетима у горњем делу странице појављује се дугме (Додајте/
уклоните филтере и укупан број изабрраних филтера). Кликом на ово дугме 
исписују се активни филтери и из падајућег менија се могу поништити.  

 

 

Портал еНаука за нерегистроване кориснике 

На горњој линији почетне странице портала еНаука се налазе дугмад за приступање 
сегментима портала - Истраживачи, Организације, Резултати и Статистике; дугме за 
пријављивање на портал; дугмад бирање језика и писма интерфејса: српска 
латиница, српска ћирилица и енглески језик. 

 



                                      

На врху странице се налази поље за претрагу. Кроз ово поље се може претраживати 
садржај целог портала еНаука. 

 

У централном делу почетне странице налазе се три поља за приступање сегментима 
Истраживачи, Организације и Резултати, свако поље садржи информацију о броју 
записа у сегменту. 

 

На дну почетне странице налази се линк до упутства за портал еНаука - Упутства и 
помоћ и линк који води на форму за контакт - Питања и коментари. 

 

Корисник се у сваком моменту може вратити на почетну страницу из било ког дела 
портала еНаука кликом на лого у горњем левом углу странице.  

 



                                      

Профил истраживача 

Како се долази на профил истраживача? 

● Из сегмента Истраживачи из централног или горњег дела почетне странице 
портала еНаука, кликом на име и презиме истраживача. 

 

○ Кликом на сегмент Истраживачи у горњем делу почетне странице 
портала еНаука приказују се сви истраживачи на порталу без обзира 
на њихов статус (активан/пасиван). 

 

○ Кликом на сегмент Истраживачи у централном делу почетне странице 
портала еНаука приказују се само истраживачи са статусом ”активан”. 

 



                                      

● Кликом на иконицу чикице поред имена истраживача приликом исписа 
резултата. Само истраживачи који имају ИБИ (идентификациони број 
истраживача, који се додељује сваком истраживачу у административном делу 
портала еНаука) имају и иконицу поред свог имена, односно профил на 
порталу еНаука. 

 

Профил истраживача се састоји из шест језичака: профил, детаљније, резултати, 
секундарна ауторства, индикатори, остало. Поред ових језичака се налазе два  
дугмета: контакт и сарадња. Слика истраживача стоји изнад дугмади Контакт и 
Сарадња само код оних истраживача који су додали слику на свој профил. Само они 
истраживачи који су на свом профилу подесили да им e-mail адреса буде видљива 
имају и дугме Контакт. 

 

Језичак Профил садржи извод информација о истраживачу. Овај извод се 
преузима из административног дела портала еНаука. Информације у изводу може да 
уређује само референт НИО, којег именује свака организација. Информације о 
референту НИО се налазе на страници НИО. Кликом на дугме Профил - извод 
можемо да прикажемо или сакријемо информације из административног дела. 
Информације које су приказане у изводу су: афилијација (води до профила 
афилијације на порталу еНаука), ORCID (који води до ORCID профила 
истраживача), Scopus ID, стање (да ли је активан), ИБИ (Идентификациони број 
истраживача, број који се додељује истраживачима у административном делу 
портала еНаука), Researcher ID (WoS, Publons) и e-mail адреса истраживача ако је 
на свом профилу подесио да адреса буде видљива. Кликом на Scopus ID и 
Researcher ID истраживача, код оних који имају ове идентификаторе, у новом 
прозору се отварају профили истраживача у овим базама.  



                                      

Ако корисник није у академској мрежи, може приступити само основним подацима. 
Уколико корисник приступа порталу еНаука са академске мреже, потребно је да 
подеси прокси да би могао да приступи свим подацима на профилу истраживача. 
Детаљно упутство за подешавање проксија у оквиру академске мреже налази се у 
Прилогу 1 овог упутства. 

 
Испод извода приказан је графикон који садржи информације о броју објављених 
публикација истраживача по годинама са просеком НИО у којој је истраживач 
запослен. Различитим бојама су обележени научни чланак, конференцијски рад, 
монографија, поглавље у монографији и остало, а црвеном бојом просек НИО. 

 

Кликом на неку од врста публикација у легенди, тај тип публикације се поништава и 
график се приказује без поништеног типа публикације. Могуће је поништити више 
типова публикација у исто време. 

 



                                      

Језичак Детаљније садржи додатне информације о истраживачу и састоји се из 
три дела: профил, запослења и звања. Део Профил садржи следеће информације: 
варијанте имена, картон Војводине, eCris ID, Google Scholar ID (кликом на 
идентификаторе у новом прозору се отвара профил на овим мрежама), биографију 
истраживача и поља интересовања.  

 

Део Запослења садржи информације о досадашњим запослењима истраживача и 
НИО у којима је истраживач био запослен, а део Звања информације о 
институцијама у којима је истраживач стекао звање, датуму стицања и истека звања 
и назив звања. Напомена: информације о запослењима и звањима ће бити видљиви 
тек када НИО референти исправе све административне податке. 

 

Језичак Резултати - приказане су све публикације истраживача. Овај испис може 
да се скрати бирањем филтера који излазе кликом на дугме Покажите-сакријте 
филтере. Када се прикажу филтери, могуће је изабрати тип публикације и годину у 
којој је публикација објављена кликом на жељену годину или укуцавањем жељеног 
распона година од/до. Резултати се исписују у 5 колона: година, наслов, аутори, 
тип публикације, М категорија и могу се поређати у опадајућем или растућем 
низу за сваку од колона. 



                                      

 

 

Када корисник пронађе жељену публикацију, кликом на наслов публикације отвара 
нову страницу. На овој страници се налазе основни подаци о публикацији (назив, 
аутори, година издања, извор, ISSN/ISBN, издавач, тип публикације, DOI, WoS ID, 
Scopus ID, URI, пројекат који је финансирао истраживање и колекција у којој се 
публикација налази), информације о цитираности (Scopus, Dimensions, 
OpenCitations, PMC, Altmetric), информације о доступним верзијама публикације у 
отвореном приступу (Unpaywall), Google Scholar дугме. 



                                      

  

Аутори који поред свог имена имају иконице са чикицом и кућицом, имају своје 
профиле на порталу еНаука (чикица) и НИО (кућица) којој припадају. Кликом на 
ове иконице долази се до профила истраживача и профила НИО у којој је 
истраживач запослен. 

 

Могуће је кликнути на име истраживача, без обзира на то има ли он профил на 
порталу еНаука или нема. 

 

На овај начин долази се до странице која приказује све публикације аутора. 



                                      

 

Језичак Секундарна ауторства - приказана су сва секундарна ауторства 
истраживача (менторства, уређивачки рад…). Овај испис може да се скрати бирањем 
филтера који излазе кликом на дугме Покажите-сакријте филтере. Када се прикажу 
филтери, могуће је изабрати тип публикације и годину у којој је публикација 
објављена кликом на жељену годину или укуцавањем жељеног распона година од/
до. Резултати се исписују у 5 колона: година, наслов, аутори, тип публикације, M 
категорија и могу се поређати у опадајућем или растућем низу за сваку од колона.  

 

Језичак Индикатори - приказани су библиометријски индикатори: укупан број 
цитата, укупан број публикација и број публикација по годинама у графикону. Ови 
резултати се исписују за базе Scopus, PubMed Central, OpenCitations, Dimensions. 
Резултати се исписују у три колоне: укупно цитата, укупно резултата и цитираност 
по години. За сваки податак о цитираности и броју публикација приказана је 
информација о томе када је податак последњи пут ажуриран. 



                                      

 

Језичак Oстало - приказане су M категорије часописа у којима је истраживач 
објављивао публикације, број публикација у отвореном и затвореном приступу, број 
публикација по годинама. Све вредности се могу изразити у апсолутним 
вредностима или у процентима. 

 

 



                                      

 

Кликом на неку од врста публикација у легенди или на врсту приступа (отворено/
затворено), тај тип публикације или врста приступа се поништава и график се 
приказује без поништеног типа публикације или врсте приступа. Могуће је 
поништити више података у исто време. 

 



                                      

Са десне стране језичака стоје дугмад Контакт и Сарадња. Кликом на дугме Контакт 
(за оне истраживаче који су на својим профилима подесили да им e-mail адреса 
буде видљива) отвара се контакт форма. Попуњавањем ове форме корисник шаље 
e-mail истраживачу. Истраживач добија e-mail од портала еНаука са текстом који је 
корисник откуцао када је попуњавао контакт форму.  

Кликом на дугме Остало отвара се мапа сарадње истраживача. Са леве стране 
приказана је слика истраживача (за истраживаче који су поставили своју слику), а 
доле лево се може изабрати степен раздвајања. Први степен ће приказати 
истраживача у центру, повезаног са коауторима из свих својих публикација. 
Коаутори су распоређени укруг око истраживача. Кликом на неког од коаутора се у 
пољу са леве стране отвара слика коаутора са његовим основним подацима (НИО, 
име и презиме) и број радова који су изабрани аутори објавили у сарадњи. Кликом 
на број радова отвара се поље са списком радова које су истраживачи писали у 
сарадњи, а кликом на неки од радова у новом прозору се отвара страница резултата 
на порталу еНаука. 

 

Профил организације 

Како се долази на профил организације? 

● Из сегмента Организације из централног или горњег дела почетне странице 
портала еНаука кликом на назив организације. 



                                      

 
● Кликом на иконицу кућице поред имена истраживача приликом исписа 
резултата. Само истраживачи који имају ИБИ (идентификациони број 
истраживача, који се додељује сваком истраживачу у административном делу 
портала еНаука) имају и иконицу поред свог имена, односно организацију 
којој припадају на порталу еНаука. 

 

Профил организације се састоји из шест језичака: профил, детаљно, резултати, 
индикатори, истраживачи и остало.  

Језичак Профил садржи извод информација о НИО. Овај извод се повлачи из 
административног дела портала еНаука. Информације у изводу може да уређује 
само референт НИО, којег именује свака организација. Информације о референту 
НИО се налазе на страници организације. Кликом на дугме Профил - извод можемо 
да прикажемо или склонимо информације из административног дела. Информације 
које су приказане у изводу су: врста НИО, адреса, надређена организација, научна 
област, интернет адреса и име руководиоца. Ако је надређена организација НИО 
која има свој профил на порталу еНаука, кликом на њен назив се може доћи на 
профил те НИО. 

Испод извода приказан је графикон који садржи информације о броју објављених 
публикација по годинама где су различитим бојама обележени научни чланак,  



                                      

конференцијски рад, монографија, поглавље у монографији и остало. Кликом на 
неку од врста публикација у легенди, тај тип публикације се поништава и график се 
приказује без поништеног типа публикације. Могуће је поништити више података у 
исто време. 

 

Језичак Детаљно - састоји се из два сегмента: детаљно и акредитација. У сегменту 
Детаљно приказани су називи НИО исписани ћирилицом и на енглеском језику, 
матични број, ПИБ, ЈББК, број рачуна у банци, линк до институционалног 
репозиторијума уколико је репозиторијум прошао валидацију, име референта НИО и 
уредника, EC PiC, eCris ID, еНаука ИД. Кликом на назив овог сегмента могу се 
сакрити или показати детаљни подаци о НИО. Сегмент Акредитација садржи 
информације о броју, области и датуму последње акредитације НИО. Кликом на 
назив сегмента могу се сакрити или приказати ови подаци. 

  

Језичак Резултати - приказане су све публикације НИО. Овај испис може да се 
скрати бирањем филтера који излазе кликом на дугме Покажите-сакријте филтере. 
Када се прикажу филтери, могуће је изабрати тип публикације и годину у којој је  



                                      

публикација објављена кликом на жељену годину или укуцавањем жељеног распона 
година од/до.  

 

Резултати се исписују у 5 колона: година, наслов, аутори, тип публикације, М 
категорија и могу се поређати у опадајућем или растућем низу за сваку од колона. 

 

Када корисник пронађе жељену публикацију, кликом на наслов публикације отвара 
нову страницу. На овој страници се налазе основни подаци о публикацији (назив, 
аутори, година издања, извор, ISSN-ISBN, издавач, тип публикације, DOI, WoS-ID, 
Scopus-ID, URI, пројекат који је финансирао истраживање и колекција у којој се 
публикација налази), информације о цитираности (Scopus, Dimensions, 
OpenCitations, PMC, Altmetric), информације о доступним верзијама публикације у 
отвореном  



                                      

приступу (Unpaywall), Google Scholar дугме. Аутори који поред свог имена имају 
иконице са чикицом и кућицом, имају своје профиле на порталу еНаука (чикица) и 
НИО (кућица) којој припадају. Кликом на ове иконице долази се до профила 
истраживача и профила НИО у којој је истраживач запослен. Могуће је кликнути на 
име истраживача, без обзира на то има ли он профил на порталу еНаука или нема. 
На овај начин долази се до странице која приказује све публикације аутора. 

Језичак Индикатори - приказани су библиометријски индикатори: укупан број 
цитата, укупан број публикација. Ови резултати се исписују за базе Scopus, PubMed 
Central, OpenCitations, Dimensions. Резултати се исписују у две колоне: укупно 
цитата и укупно резултата. За сваки податак о цитираности и броју публикација 
приказана је информација о томе када је податак последњи пут ажуриран. 

 

Језичак Истраживачи - исписује се списак свих истраживача запослених у НИО у 
три колоне: лично име, НИО (у којој је истраживач стекао звање), звање, при чему 
се испис може поређати по колонама у опадајућем или растућем низу. 

 



                                      

Језичак Остало - приказане су М категорије часописа у којима су истраживачи 
НИО објављивали публикације, број публикација у отвореном и затвореном 
приступу, број публикација по годинама. Све вредности се могу изразити у 
апсолутним вредностима или у процентима. Кликом на неку од врста публикација у 
легенди или на врсту приступа (отворено/затворено), тај тип публикације или врста 
приступа се поништава и график се приказује без поништеног типа публикације или 
врсте приступа. Могуће је поништити више података у исто време. 

 

 



                                      

Резултати 

Резултати представљају публикације, техничка решења, патенте и слично које је 
истраживач остварио у свом научноистраживачком раду. Сви резултати су 
повезани са истраживачима и њиховим НИО. 

Резултати се приказују са доступним информацијама (наслов, списак свих аутора, 
издавач, извор података и сл.), укључујући и све међународно признате сталне 
идентификаторе (нпр. DOI, WoS-ID, Scopus-ID, PubMed-ID, и сл.) 

За резултате који су преузети из институционалних репозиторијума приказан је и 
линк који указује на то да је оригинални садржај преузет из репозиторијума 
институције где је рад и депонован. За резултате који су преузети из РИС базе 
стоји информација о томе да су метаподаци мигрирани из РИС базе. 

 

 

Како се долази на страницу са резултатима? 

● Из централног или горњег дела почетне странице портала еНаука кликом на 
Резултати, при чему се исписују сви резултати који постоје на порталу 
еНаука. 

● Са профила истраживача кликом на језичак Резултати, при чему се исписују 
сви радови једног истраживача. 

● Са профила НИО кликом на језичак Резултати, при чему се исписују сви 
резултати настали као резултат научно-истраживачког рада запослених у 
НИО. 



                                      

У сегменту Резултати портала еНаука се исписују сви резултати који постоје на 
порталу еНаука. Резултати се исписују у 5 колона: година, наслов, аутори, тип 
публикације, М категорија и могу се поређати у опадајућем или растућем низу за 
сваку од колона. Кликом на наслов публикације отвара се нова страница са 
подацима о резултату. Ове податке може да уређује само уредник НИО, којег 
именује НИО. Подаци у уреднику НИО могу се пронаћи на страници организације у 
језичку Детаљно.  

На страници за приказ појединачног резултата приказана је 
цитираност у Scopus-у за сваки рад за који постоји цитат у овој 
бази. Услов за то је да се унесе Scopus идентификатор за сваку 
публикацију која га има. Тај податак се преузима из 
репозиторијума, Scopus-а и ORCID-а, а за оне радове који имају 
Scopus идентификатор, али није попуњен на порталу еНаука, 
истраживач би требало да се обрати уреднику НИО (информације 
о уреднику се налазе на страници НИО).

На страници за приказ појединачног резултата приказана је 
цитираност у PubMed Central бази за сваки рад за који постоји 
цитат у овој бази. Услов за то је да свака публикација има 
исправно унесен DOI број. Ако истраживач примети да 
публикација има DOI, али да није унесен правилно или уопште, 
истраживач би требало да се обрати уреднику НИО (информације 
о уреднику НИО се налазе на страници НИО).

Шта је OpenCitations? OpenCitations (https://opencitations.net) је 
непрофитна организација која се залаже за отворене референце 
и отворене цитате. Податке о цитираности повлачи из CrossRef-а. 
Да би се подаци о цитираности у OpenCitations приказали на 
порталу еНаука, неопходно је да публикација има исправно унет 
DOI број. Ако истраживач примети да публикација има DOI, али 
да није унесен правилно или уопште, требало би да се обрати 
стручном сараднику ког именује свака НИО.

Да би се подаци о цитираности у индексној бази Dimensions 
(https://www.dimensions.ai) приказали на порталу еНаука, 
неопходно је да публикација има исправно унет DOI број. Број 
цитата у Dimensions бази се исписује у реалном времену. Ако 
истраживач примети да публикација има DOI, али да није унесен 
правилно или уопште, требало би да се обрати стручном 
сараднику ког именује свака НИО.

https://opencitations.net/
https://www.dimensions.ai/


                                      

Сви подаци наведени у табели су на порталу еНаука интерактивни и воде до базе 
чију цитираност приказују, односно до листе публикација које су цитирале одређену 
публикацију. Преласком курсором миша преко информације о цитираности, излази 
информација о томе када је последњи пут преузет дати податак. Сви резултати (из 
табеле горе) се отварају у новом прозору. 

Кликом на дугме Детаљан приказ на страници за приказ појединачног резултата 
отвара се пун извештај метаподатака са називима Dublin Core поља и њиховим 
вредностима. 

На страници за приказ појединачног резултата приказано је и 
помињање публикација у Altmetric https://www.altmetric.com 
сервису који бележи помињање научних резултата на 
друштвеним мрежама, блоговима или у вестима, као и цитате у 
патентима, јавним политикама или на Википедији на енглеском 
језику, и сл. Поред сваке публикације за коју постоје подаци у 
сервису Almetric на порталу еНаука се може видети графички 
приказ резултата (Altmetric Attention Score). Број који се 
приказује не означава колико је пута споменута нека 
публикација на некој од друштвених мрежа, већ израчунати 
Altmetric коефицијент. Табела са примерима извора за 
прикупљање података за израчунавање Altmetric коефицијента 
налази се у Прилогу 2 овог упутства.

Unpaywall је сервис који проналази јавно доступне верзије 
чланака објављених у часописима. Настао је 2017. године. До 
података долази на основу података из CrossRef-а (за часописе у 
тзв. златном отвореном приступу) и из репозиторијума (где 
проналази депоноване рецензиране рукописе за које је истекао 
ембарго период) прикупљених у велику базу података. Боја 
катанца показује да ли је рад доступан у отвореном приступу 
(зелено: доступан у репозиторијуму; сиво: пуни текст није 
доступан). Кликом на зелени катанац долази се до ПДФ-а у 
отвореном приступу.

На страници за приказ појединачног резултата стоји линк до 
резултата у Google Scholar-у. Ако је приказани резултат цитиран 
у радовима које индексира Google Scholar, тај податак ће бити 
наведен испод библиографских података у Google Scholar-у. 
Страница се отвара у посебном прозору.

https://www.altmetric.com/
https://www.altmetric.com/
https://help.altmetric.com/support/solutions/articles/6000060969-how-is-the-altmetric-attention-score-calculated-
https://unpaywall.org/


                                      

  

 



                                      

Статистике 

Кликом на дугме Статистике у гроњој линији почетне странице портала еНаука 
отвара се страница која садржи информације о броју публикација, истраживача и 
цитата за сваку НИО. Статистике се исписују у 4 колоне: НИО, број истраживача, 
број публикација, број цитата и могу се поређати у опадајућем или растућем низу за 
сваку од колона.  

 
Изнад исписа налазе се два графика који приказују продуктивност по научним 
областима и цитираност по научним областима - свака научна област приказана је 
различитом бојом и кликом на назив научне области поништава се њен испис из 
графика. Може се поништити више научних области у исто време. На овај начин се 
може стећи увид у продуктивност или цитираност само једне научне области. 

 



                                      

Портал еНаука за регистроване кориснике 

Портал препознаје само три врсте корисника: 

● Суперадмин портала еНаука - именована особа у Министарству 
науке, технолошког развоја и иновација РС, која додељује уредничке 
привилегије уредницима НИО и уноси у профил НИО линк само до 
оних институционалних репозиторијума који су прошли валидацију.  

● Истраживачи - пријављују се на портал САМО користећи 
креденцијале са свог ORCID профила. Уколико је истраживач 
заборавио лозинку може је ресетовати. Упутство за ресетовање ORCID 
лозинке се налази у Прилогу 3 овог упутства. 

●  Уредник НИО - пријављује се на портал искључиво користећи своју 
институционалну e-mail адресу.  

Напомена: Уредник НИО и истраживач на порталу еНаука имају различита 
овлашћења. У оним НИО где су уредник и истраживач једна особа, у својству 
истраживача ће се пријављивати преко ORCID профила, а у својству уредника e-
mail адресом и лозником. 

Истраживач са свог профила може да креира захтев за преузимање својих 
публикација из спољних извора (ORCID, Scopus, CrossRef, PubMed). Уколико 
примети да је нека публикација у којој је он један од аутора, дупликат, или ако 
нека од публикација у којој је један он од аутора има нетачне метаподатке, требало 
би да пријави неправилности уренику НИО који има овлашћења да изврши 
корекције и одобри преузимање записа из спољних извора. Информације о 
именованом уреднику НИО налазе се на страници НИО. Уколико истраживач уочи 
нетачне кадровске податке на свом профилу на порталу еНаука, требало би да 
пријави неправилности референту НИО, који има привилегије да исправи ове 
податке. Информације о именованом референту НИО налазе се на страници НИО. 
Истраживач може и да уређује свој профил. Може да дода и промени своју 
фотографију, варијанте имена, да попуни биографију и поља интересовања и да 
своју e-mail адресу учини видљивом за нерегистроване кориснике портала или да је 
сакрије. 



                                      

 

Уредник НИО 

 

Уредник може да промени податке о својој НИО и да верификује публикације које 
су објавили његови истраживачи и да уреди метаподатке већ постојећих резултата 
НИО. 
Приступ порталу за уреднике НИО - дефинисање и ресетовање лозинке, пријава на 
портал 

Да би уредник могао да приступи порталу еНаука, неопходно је да има регистрован 
кориснички налог. Када НИО именује уредника, супер-админ портала уноси податке 
НИО уредника (e-mail и име и презиме). Када су подаци унети, име именованог НИО 
уредника стоји на профилу НИО у којој је именован, у језичку Детаљно.  

 



                                      

Када су подаци унети, уредник одлази на портал еНаука где би требало да 
дефинише своју лозинку која ће бити придружена институционалној e-mail адреси 
уредника. Систем не додељује аутоматски лозинке при регистрацији уредника, већ 
уредници сами дефинишу своје лозинке. Да би то урадили неопходно је да на 
почетној страни портала еНаука кликну на дугме Пријавите се ! Моја еНаука и да 
затим на следећој страници кликну на линк Заборавили сте лозинку?  

 

 

 

Када унесу у поље своју институционалну e-mail адресу којом су регистровани на 
портал еНаука, добиће информацију о томе да је послат e-mail са линком за 
подешавање лозинке. Напомена: уколико у пријемном сандучету нема мејла 
проверити сандуче са нежељеном поштом (спамом). Уколико систем избаци 
обавештење да унета адреса није препозната, неопходно је да пошаљете упит 



                                      

корисничкој подршци како бисте сазнали који са којом e-mail адресом сте 
регистровани на портал. Кликом на тај линк отвара се интернет страница са пољем 
у које је неопходно унети нову лозинку, чиме је регистрација завршена. 

 

Да би се уредник НИО пријавио на портал еНаука, неопходно је да са почетне 
стране портала еНаука кликне на дугме Пријавите се ! Моја еНаука и да затим на 
следећој страници укуца креденцијале: e-mail адресу и лозинку.  

 

Уређивање профила НИО 

По пријављивању на портал, на наранџастом дугмету за пријављивање на порталу 
ће бити исписано име и презиме уредника НИО. Уредник НИО има овлашћење да 
уређује САМО профил своје НИО у којој је именован за уредника. До профила НИО 
долази кликом на Организације у горњој линији странице. 

 

На новој страници, у поље за претрагу, уредник НИО куца пун назив или део назива 
своје НИО, а затим кликом миша на поље са називом НИО отвара профил НИО. 



                                      

 

Које податке уредник може да мења, додаје и уређује на профилу своје НИО? На 
профилу НИО на језичку Профил и Детаљније видљиви су подаци о НИО. Део тих 
података се преузима из административног дела портала и тим подацима има 
приступ и овлашћење да их уређује САМО референт НИО. Оним подацима који се не 
преузимају из административног дела, може да приступи уредник НИО. Уредник 
може да уноси и мења податке који су видљиви на језичку Детаљније: назив НИО 
ћириличним писмом и на енглеском језику, имена НИО референата, EC PIC 
(European Commission Participant Identification Code), акроним НИО, линк до 
репозиторијума за оне НИО које га имају и чији су репозиторијуми прошли 
валидацију, eCris ID, лого НИО (препоручена величина слике за лого је 90x70px). 

 



                                      

Ови подаци се уређују кликом на дугме Уреди организациону јединицу. 

 

Овде уредник уноси вредности у поља и бележењем поља поред записа дефинише 
која ће поља бити видљива нерегистрованим корисницима на профилу НИО, а која 
неће. Поља која имају зелени плус поред су поновљива поља. 

 

У језичку Edit Profile, може се обележити научно поље НИО и може се променити 
лого. Уколико уредник НИО жели да промени већ постојећи лого, неопходно је да 
прво обрише лого тако што ће обележити поље Check this box to delete image from 
the server и кликнути на дугме Сачувати измене.  



                                      

 

Након тога, систем враћа уредника НИО на профил НИО, али сада НИО нема лого. 
Да би се поставио нови лого, поново се кликне на дугме Уреди организациону 
јединицу. 

 

У језичку Edit Profile, кликом на Choose file, бира се слика са компјутера. Изабрана 
слика се види као лого НИО. 

 



                                      

Из језичка Резултати са профила само своје НИО уредник НИО може да извезе све или само 
изабране публикације у форматима РИС (библиографски алати),  Bibtex, Endnote, Refworks, 
Excel, CVS, Извештај (xls у AПA стилу). Кликом на жељени формат, па на дугме Извоз, фајл се 
аутоматски преузима на компјутер. Могуће је одабрати и опцију Пошаљите е-поштом. Бирањем 
ове опције, фајл у изабраном формату ће аутоматски бити послат на електронску пошту 
уредника НИО.  

 

Уређивање резултата НИО - измена метаподатака и повлачење дупликата 

Уредник НИО има овлашћење да уређује САМО резултате своје НИО у којој је 
именован за уредника. До профила НИО долази кликом на Организације у горњој 
линији странице. 

 

На новој страници, у поље за претрагу, уредник НИО куца пун назив или део назива 
своје НИО, а затим кликом миша на поље са називом НИО отвара профил НИО. 



                                      

 

Кликом на језичак Резултати, уредник НИО долази до списка свих резултата своје 
НИО. Резултати се могу исписивати по години издања, наслову, ауторима, типу 
резултата и категорији резултата у опадајућем или растућем низу, кликом на назив 
колоне. Уколико је уочена грешка у неком од записа, уредник НИО отвара запис 
кликом на његов назив и у новом прозору, где сада, као уредник НИО, осим 
метаподатака којима имају приступ и нерегистровани корисници, има 
администраторски панел са опцијама за уређивање и повлачење резултата. Да би 
исправио уочену грешку, уредник НИО отвара страницу за уређивање 
метаподатака кликом на дугме Уреди запис. 

 



                                      

Ова страница се зове Опис резултата и садржи све метаподатке о једном резултату. 
Изнад сваког поља дат је опис и објашњено је на који начин се уноси вредност 
поља. Обавезна поља су означена звездицом, а поновљива са десне стране имају 
дугме Додати поље. 

 

У поље Наслов уноси се наслов резултата. Наслов се уноси у складу са правописом 
језика на ком је написан, никако свим великим словима. У Датум публиковања је 
довољно унети само годину публиковања ако тачан датум није битан. Имена аутора 
се уносе у формату Презиме, Име. Аутори поред чијег имена стоји зелени круг са 
квачицом значи да постоје као истраживачи на порталу еНаука и да им је резултат 
који се уређује повезан са профилом на порталу. Уколико аутор нема овај знак 
поред свог имена, кликом на сличицу лупе активира се претрага портала и програм 
тражи аутора са истим именом. Уколико га пронађе, можемо повезати публикацију 
коју обрађујемо са његовим/њеним профилом на порталу, након чега ће се и поред 
имена тог аутора појавити зелени круг са квачицом. Уколико је неко име грешком 
унето, може се обрисати кликом на црвено дугме Обрисати. 

 

Идентификатори се уносе тако што се са десне стране прво изабере идентификатор 
из падајућег менија: DOI, Scopus id, WoS id, PubMed id, PMC id, arXiv id, 



                                      

COBISS. Уколико је неки идентификатор грешком унет, може се обрисати кликом на 
црвено дугме Обрисати.  

DOI се уноси без https://doi.org/.  

 

Scopus id, за оне публикације које га имају, али није унет на портал, се преузима 
из Scopus базе. Приступ бази је могућ преко академске мреже (Прилог 1). Сам 
идентификатор се налази у интернет адреси странице публикације у бази Scopus. 
Састоји се из три дела раздвојених повлакама, увек почиње бројем 2, други део је 
s2.0, а трећи део је низ бројева. Овај идентификатор је неопходан да би се стекао 
увид у цитираност резултата у Scopus-у. 

 

WoS id се преузима из Web of Science базе. Приступ бази је могућ преко академске 
мреже (Прилог 1). 

 

PubMed id се може преузети са странице публикације на PubMed-у или Scopus-у. 

 



                                      

 

PubMed Central id се може преузети са странице публикације на PubMed Central-у и 
PubMed-у. 

 

 



                                      

arXiv је онлајн база нерецензираних рукописа, сваком рукопису се додељује arXiv 
id.  

 

COBISS id се може пронаћи претраживањем резултата у COBISS бази. 

 

Тип публикације је обавезно поље и уноси се бирањем типа из падајућег менија. 

 

У поље Извор уноси се назив матичне публикације. 

 

ISSN (International Standard Serial Number) и ISBN (International Standard Book 
Number) су поља која се уносе за серијске (ISSN) и монографске (ISBN) 
публикације. Посебно је важно обратити пажњу на формат у ком се уноси ISSN - 
обавезно са повлаком. 

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/search/simple?db=cobib


                                      

 

Поље Издавач се уноси у формату место : издавач (Београд : Научна књига). 
Уколико је у питању велики издавач довољно је унети само назив издавача (Elsevier, 
MDPI, Wiley…) 

 

Подаци о колацији (волумен, број, почетна и завршна страница) се уносе само за 
публикације за које постоји овај податак. 

 

Када уредник исправи све метаподатке кликом на дугме Откажи може да одустане 
од свих измена и да их поништи, а кликом на дугме Даље прелази на следећу 
страницу на којој проверава метаподатке. 

 

На овом кораку се проверавају метаподаци резултата. Кликом на дугме Претходно 
врећате се корак уназад и можете исправити уочене грешке. Ако је запис уредан, 
кликом на дугме Сачувати се све измене примењују и одмах се виде на проталу. 



                                      

 

Прилог 1 - Proxy 

Подешавање proxy услуге (АМРЕС упутство) 

Proxy треба подесити према овом упутству: https://www.amres.ac.rs/dokumenti/
institucije/veb-proksi/

uputstvo_za_podesavanje_proksi_uredjaja_u_okviru_internet_pregledaca.pdf 
 Ако долази до честих прекида сесија, применити решење које је наведено у 

наставку. 

Подешавање РЦУБ прокси услуге са фиксном ИП адресом 

Домен proxy.rcub.bg.ac.rs се разрешава у 3 могуће ИП адресе. У позадини раде 3 
прокси сервера и тиме је омогућено балансирање оптерећења. ИП адреса се мења 
сваки пут када браузер корисника затражи разрешавање proxy.rcub.bg.ac.rs домена 
и том приликом пуцају сесије (корисник бива излогован). 

 ИП адресе 

147.91.1.41      proxy.rcub.bg.ac.rs 

147.91.1.42      proxy.rcub.bg.ac.rs 

147.91.1.43      proxy.rcub.bg.ac.rs 

https://www.amres.ac.rs/dokumenti/institucije/veb-proksi/uputstvo_za_podesavanje_proksi_uredjaja_u_okviru_internet_pregledaca.pdf
https://www.amres.ac.rs/dokumenti/institucije/veb-proksi/uputstvo_za_podesavanje_proksi_uredjaja_u_okviru_internet_pregledaca.pdf
https://www.amres.ac.rs/dokumenti/institucije/veb-proksi/uputstvo_za_podesavanje_proksi_uredjaja_u_okviru_internet_pregledaca.pdf
https://www.amres.ac.rs/dokumenti/institucije/veb-proksi/uputstvo_za_podesavanje_proksi_uredjaja_u_okviru_internet_pregledaca.pdf
https://www.amres.ac.rs/dokumenti/institucije/veb-proksi/uputstvo_za_podesavanje_proksi_uredjaja_u_okviru_internet_pregledaca.pdf


                                      

Зато је потребно одабрати један од ових сервера и његову ИП адресу фиксно 
конфигурисати у браузеру, уместо proxy.rcub.bg.ac.rs. 

Mozilla Firefox: 

1. Ући у подешавања и наћи где се подешава прокси (код других браузерa би то 
могло да буде у network settings секцији). 

  

2. Уместо proxy.rcub.bg.ac.rs конфигурисати једну од три ИП адресе, рецимо 
147.91.1.41. Порт 8080 остаје, као до сада. Тиме се избегава пуцање DSpace сесије 
у току администрирања, услед промене ИП адресе. 



                                      

 

Chrome 

Наћи proxy settings 

  

Изабрати опцију LAN settings 



                                      

 

Уместо proxy.rcub.bg.ac.rs уписати једну од три ИП адресе. 

 

Прилог 2 - Altmetric 



                                      

Табела 1. Примери извора за прикупљање података за Altmetric 
коефицијент 

Извор Начин 
прикупљања 
података

Учесталос
т 

обнавља
ња 

података

Напомене

Twitter АПИ преко 
трећег лица

Реално 
време

Онлајн друштвена мрежа која 
омогућава својим корисницима да 
шаљу своје и читају туђе 
микротекстуалне поруке, такозване 
твитове.

Facebook Фејсбуков АПИ Свакоднев
но

Америчка непрофитна корпорација и 
онлајн друштвена мрежа

Политике Документа у ПДФ 
формату се 
свакодневно 
прикупљају из 
репозиторијума 
и извора који 
садрже политике

Свакоднев
но

Скенирање и рударење текстова 
интернационалних политика у ПДФ 
формату, које се налазе у CrossRef-у 
и PubMed-у и које се разрешавају 
ДОИ бројем

Новости РСС канали и 
АПИ

Реално 
време

Извори новости са подацима 
прикупљеним од стране трећег лица 
или преко РСС канала

Блогови РСС канали Свакоднев
но 

Хронолошки приказани уноси текста 
на интернет страницама који имају 
форму дневника 

Mendeley Менделејев АПИ Свакоднев
но

Библиографски алат који је креирао 
Elsevier, помоћу ког корисници могу 
да организују своје радове, прате 
најновија истраживања и остваре 
контакт са колегама

Scopus Скопусов АПИ Реално 
време

Elsevier индексна и цитатна база

Рецензије 
после 
објављива
ња 
публикациј
е

PubPeer и 
Publons АПИ

Свакоднев
но

Рецензије радова повезане 
јединственим идентификатором

Reddit Редитов АПИ Свакоднев
но

Америчка мрежа која служи за 
размену у дељење информација



                                      

*АПИ - енгл. Application Programming Interface, омогућава апликацијама да 
успоставе комуникацију 

Прилог 3 - Заборављена ORCID лозинка или ORCID број 

На почетној страници ORCID базе кликнути на дугме Sign in/Register у горњем 
десном углу. 

 

Wikipedia Википедијин 
АПИ

Реално 
време

Научни резултати који се спомињу у 
референцама. Само из енглеске 
википедије.

Stack 
Overflow Q/
А

 АПИ Свакоднев
но

Приватна интернет страница 
креирана 2008. године као 
отворенија варијанта Q&А интернет 
сајтова. Платформа на којој се 
постављају питања и дају одговори

Ф1000 
прегледни 
радови

Ф1000 АПИ Свакоднев
но

Faculty of 1000 research је отворена 
платформа за објављивање 
истраживачких резултата без 
уредничке пристрасности уз 
транспарентну рецензију.

Google+ Google+ АПИ Свакоднев
но

Друштвена мрежа на којој су све 
објаве јавне.

Youtube Youtube АПИ Свакоднев
но

Америчка интернет страница за 
дељење видео записа. Скенирају се 
коментари испод снимака.

Open 
Syllabus

Static Import На три 
месеца

Академски пројекат рударења текста 
настао на Универзитету Колумбија, 
САД, који анализира преко милион 
наставних планова.

Web of 
Science

Clarivate 
Analytics АПИ

Реално 
време

Цитати из рецензираних публикација

Извор Начин 
прикупљања 
података

Учесталос
т 

обнавља
ња 

података

Напомене



                                      

На новој страници на којој се отвара форма за пријављивање на ORCID, кликнути 
на Forgot your password or ORCID ID? 

 

Кликом на Forgot your password or ORCID ID? може се ресетовати лозинка или 
добити ORCID број на e-mail адресу. Изабрати жељену радњу - ресетовање лозинке 
или добијање заборављеног ORCID броја, па унети своју e-mail адресу у означено 
поље.  

 

Најкасније десет минута након клика на дугме Recover account details на e-mail 
адресу стиже ORCID број или линк за ресетовање лозинке. Кликом на линк отвара 



                                      

се страница на којој се у означено поље уноси нова лозинка. Ако у пријемном 
сандучету нема мејла, требало би проверити сандуче са спамом.  



Истраживачи

Истраживач се на портал еНаука пријављује користећи креденцијале за свој ORCID профил:
ORCID број и своју лозинку.

Уређивање профила

Свој профил истраживач може да уреди тако што на почетној страници, када се улогује у
еНауку, кликне на дугме Уредите свој профил, а затим на новој страници, која се отвори,
кликне на Уредите Ваше основне податке.

Овде, на картици Edit profile истраживач може да дода, обрише или промени своју слику, као и
да унесе Scopus id и Researcher id.



На картици Edit details може да унесе све варијанте свог имена, напише кратку биографију и
интересовања и да унесе Google Scholar id.

Придруживање публикација које су већ у еНауци профилу истраживача

Истраживач може на два начина да преузме публикације у којима је један од аутора у еНауку:

● Може да придружи свом имену публикацију која већ постоји у еНауци, али која му није
додељена као аутору, па је самим тим не види на картици Резултати свог профила.

● Може да креира захтев да увезе публикацију из CrossRef-a, Scopus-a, ORCID-a ili
PubMed-a уношењем одговарајућих идентификатора (DOI, Scopus id, ORCID, PubMed
id).

Када се улогује на еНауку коришћењем креденцијала за ORCID, прво што истраживач на свом
профилу види је екран са информацијама о томе који записи су већ одобрени, а који су на
чекању код НИО уредника.

Истраживачи могу да придруже свом имену публикације које већ постоје у еНауци, али које не
види на свом профилу јер му нису додељене као аутору. То ради тако што са почетне странице
након логовања у еНауку, кликне на дугме Уредите свој профил.



Са свог профила истраживач бира опцију Придружите свом профилу публикације које су већ у
еНауци.

Систем на основу свих варијанти имена истраживача, а која се налазе на његовом профилу,
излистава публикације које би могле да буду његове.

Истраживач обележи сваку публикацију коју жели да придружи свом имену и кликом на дугме
Потврди шаље уреднику захтев на одобрење.



Додавање нових публикација у еНауку

Кликом на дугме Додавање нових публикација (преузимање) почиње да креира захтев за увоз
публикације у којој је један од аутора, а која не постоји на порталу еНаука.

Из падајућег менија истраживач бира на који начин жели да увезе публикацију.

Уколико жели да преузме публикацију из CrossRef-a, бира из падајућег менија опцију DOI
(Digital Object Identifier) и поље испод уноси DOI рада који увози.



Истраживач може да преузме пубикације и из свог ORCID профила тако што ће из падајућег
менија изабрати опцију ORCID и у поље испод унети свој ORCID број.

Уколико је истраживач изабрао преузимање публикације на основу DOI броја, систем се даље
обраћа CrossRef-у и на основу унетог DOI броја преузима метаподатке. Или ORCID-у, уколико је
изабрао ту опцију, и преузима податке из тог система на основу ORCID броја, при чему су
публикације које систем препознаје да већ постоје на порталу јасно обележене и не могу се
преузети.



На овом кораку истраживач не може да обележи рад да га увезе јер кућица за обележавање
није активна.

Да би могао да изабере рад за увоз, истраживач прво мора да погледа метаподатке кликом на
дугме Погледајте детаљне податке, и тек када је сигуран да је управо то рад који жели да
увезе, кућица за обележавање постаје активна. Истраживач може да изабере публикацију.

Када је све то урадио, кликом на дугме Потврди истраживач може да преузме публикацију, која
затим одлази код НИО уредника на одобравање.
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