
 

 

Рејтинг научно-истраживачких институција 
 

 
У доњој листи је Рејтинг НИО урађен на основу SCI - бројева по учеснику за 5 година израчунатих 
по формули: 
 
               SCI број=(Б21*8+Б22*5+Б23*3)/(број учесника са НИО), 
 
где је Б21 број радова из часописа категорије М21 (који доноси 8 поена), Б22 је број радова из 
часописа категорије М22 (5 поена) и Б23 је  број радова из часописа категорије М23 (3 поена). 
 
Овај број дефинише успешност, а тиме и ранг НИО. 
 
На пример, SCI број=40 значи да је сваки учесник са посматране НИО у просеку објавио радова 
из категорије М21, или 8 радова из категорије М22, или неку другу комбинацију разних категорија 
(2М21+8М23, итд.) SCI бројеви су нормализовани на скали 0-100, тј. (43.18 -> 100). 
 

 
Рејтинг научно-истраживачких институција 

 
 

1. Факултет за физичку хемију у Београду   100   (43.18) 

2. Математички институт САНУ у Београду 92.98   (40.15) 

3. Институт техничких наука Српске академије наука и уметности, Београд   90.83   (39.22) 

4. Институт за физику у Београду 82.49   (35.62) 

5. Медицински факултет у Крагујевцу   79.64   (34.39) 

6. Хемијски факултет у Београду   70.03   (30.24) 

7. Институт за мултидисциплинарна истраживања у Београду   67.72   (29.20) 

8. Астрономска опсерваторија у Београду   67.30   (29.06) 

9. Технолошко-металуршки факултет у Београду 67.07   (28.96) 

10. Физички факултет у Београду   65.63   (28.34) 

11. Природноматематички факултет у Крагујевцу   63.38   (27.37) 

12. Медицински факултет у Новом Саду   62.57   (27.02) 

13. Институт за нуклеарне науке Винча 61.51   (26.56) 

14. Природноматематички факултет у Нишу    60.95   (26.32) 

15. Стоматолошки факултет у Београду   60.93   (26.31) 

16. Институт за хемију, технологију и металургију у Београду   56.32   (24.32) 

17. Биолошки факултет у Београду    51.30   (22.15) 

18. Институт за онкологију и радиологију Србије у Београду    49.79   (21.50) 

19. Технички факултет у Бору   48.03   (20.74) 

20. Медицински факултет у Нишу   43.70   (18.87) 

 
 
  
Из проширене комплетне табеле свих НИО, урађене на описани начин, може се  закључити да су 
најбоље рангиране НИО које се баве хемијом, физиком, математиком и биомедицинским 
наукама.  
 
Са знатним заостатком (5 до 10 SCI поена) следе техничке науке (електроника, машинство, 
грађевинарство, информационе технологије) и пољопривредне науке, а на зачељу су друштвено-
хуманистичке науке и менаџмент. 


