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Опште напомене

• Ithenticate, компаније Turnitin, врши 
упоређивање текста са постојећом базом

• База садржи највећи број докумената 
доступних у електронском облику, 
укључујући и часописе доступне преко 
сервиса CrossRef, као и све изворе у 
отвореном приступу

• www.ithenticate.com

http://www.ithenticate.com/


Ithenticate на УБ

• Тренутно укључује проверу подударности 
завршених и предатих докторских дисертација
(дисертација које су ушле у поступак прегледа и 
оцене)

• Провера подударности врши се пре увида јавности

• Поступак провере регулисан је Правилником о 
поступку провере оригиналности докторских 
дисертација које се бране на Универзитету у 
Београду 
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/glasnik-
zakoni/204GlasnikUni.pdf

http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/glasnik-zakoni/204GlasnikUni.pdf


Фолдери

• Сваки факултет Универзитета у Београду има 
отворен налог на сервису Ithenticate

• Налогу се приступа са одређеним креденцијалима 
који су јединствени за цео факултет

• Отворени налог факултета подразумева увид у 
докторске дисертације тог факултета чија је провера 
у току; дисертације су доступне 30 дана

• Након тог периода, дисертација се пребацује у 
архиву која је невидљива за факултет, али може се 
поново показати уколикo постоји потреба, односно 
на захтев ментора



Бројеви

• Закључно са 19.11. прегледано укупно 58

• Број факултета: 20 (највише са Биолошког и 
Медицинског)

• Отворени налози за 28 факултета и Студије при 
Универзитету 

• Преостало за: Правни, Фаспер и Математички



Valtez.rcub
.bg.ac.rs Ithenticate

- постављање дисертације са 
минимумом метаподатака

- Постављају запослени на 
факултету, библиотекари или 
стручна служба  

www.ithenticate.com
- Сваки факултет има 

налог и може да 
приступи 

прегледаним 
дисертацијама са тог 

факултета 

УБСМ

Преузима постављену 
дисертацију и 
пропушта кроз 
Ithenticate

Линк до извештај који 
је произвео Ithenticate
уноси у Валтез, и тако 
омогућава да ментор 

добије мејл са 
обавештењем

Предуслов: отварање налога за сваки 
факултет (поступак који се обавља само 

једном)

Ментор добије мејл са 
информацијом која 

дисертација је прегледана, 
линк и креденцијале 

помоћу којих приступа 
извештају

http://www.ithenticate.com/


Проблеми?

• Локални, технички:

– ментор није добио мејл?

– нечитљива дисертација (поновљена)

• Системски – питања за Ithenticate; 
“helpdesk”



Шта треба урадити / утврдити –
начелне одлуке

• Електронски образац извештаја – потребан 
(могућа форма: пример изјаве са 
Шумарског факултета) 





Шта треба урадити / утврдити –
начелне одлуке

• Да ли је потребно још нешто искључити из 
извештаја, односно да ли је потребно 
укључити додатне филтере?

• Третирање великих дисертација?



Планови (предлози) за наредни 
период

• Презентација / упутство о коришћењу 
резултата, доступна на Валтезу

• Организована обука у Универзитетској 
библиотеци о коришћењу сервиса 
Ithenticate – једном месечно?



Хвала на пажњи

• stolic@unilib.rs

mailto:stolic@unilib.rs

