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 Опште напомене 

• Провера омогућава поређење текста са 
корпусом до којег сервис Ithenticate има 
приступ, а који обухвата: 

– часописе у систему Crossref, водеће 
комерцијалне научне часописе; 

– часописе, књиге, саопштења, лексиконе и др. у 
отвореном приступу: 

– актуелне и архивиране веб странице. 

 



Опште напомене (2) 

• За проверу није потребно учлањење у 
Библиотеку. 

• Корисник може да проверава само своје ауторске 
текстове. 

• Уколико дело има коауторе, и они морају бити 
сагласни са провером. 

• Корисник ће, по извршеној провери, путем мејла 
добити обавештење о износу и начину плаћања, а 
по извршеном плаћању моћи ће да приступи 
извештају о оригиналности. 

 

 

 



Шта је могуће проверити? 

 

• Могуће је проверити текстуалне документе, 
величине до 100 MB 

 

• Документи могу бити у форматима: 
Word, Text, PostScript, PDF, HTML, Excel, 
PowerPoint, Word Perfect WPD, OpenOffice 
ODT, RTF, Hangul HWP 



Како сервис Ithenticate  
обрачунава проверу и проценат поклапања 

 

• Сваких 25.000 речи сервис Ithenticate рачуна као 
један документ, односно један тзв. „кредит“. 

Нпр. провера текста од 28.560 речи подразумева 
потрошњу два документа/кредита итд. 

 

• Проценат поклапања који Ithenticate произведе 
јесте однос између укупног броја речи и броја речи 
које су препознате у неким другим изворима. 



Поступак  

• Потребно је попунити захтев који се налази на 
сајту Универзитетске библиотеке „Светозар 
Марковић“ www.unilib.rs  

 
Више информација, ценовник и линк до захтева:  
• „Услуге“ > „Све услуге“> „Провера 

оригиналности докумената“  
 
http://www.unilib.rs/usluge/provera-originalnosti-
dokumenata/  
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ЗАХТЕВ 
http://www.unilib.rs/zahtev-za-proveru-originalnosti-

dokumenata/  

 

Када се захтев попуни и 
пошаље, на екрану ће се 
видети потврда, а на 
приложену адресу 
електронске поште ће 
стићи копија захтева. 

Корисник може да 
проверава више 
текстoва, али је за сваки 
текст потребно попунити 
посебан захтев.  
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Привремени налог на сервису 
Ithenticate  

 

У року од три дана корисник ће 
на своју адресу добити 
информацију да је на сервису 
Ithenticate отворен привремени 
налог. Тај налог ће му 
омогућити само ПРЕГЛЕД 
провереног документа.  



Када се добије обавештење да је 
налог отворен, потребно је отићи на 
сервис Ithenticate 
(www.ithenticate.com ), на страницу 
за пријављивање, и унети 
корисничко име и лозинку (довољно 
је ископирати из мејла). 

http://www.ithenticate.com/


По уласку у систем, корисник 
треба да прихвати услове 
коришћења да би могао да 
настави са радом. 



У наредном кораку 
потребно је променити 
лозинку.  



По извршеном плаћању, 
корисник ће на свом налогу 
видети подељени фолдер 
„Провера докумената“. 



У оквиру тог фолдера корисник ће 
пронаћи субфолдер са својим 
именом где ће наћи свој текст. Да би 
приступио целом извештају, потребно 
је да кликне на поље са означеним 
процентом. 



Отвориће се документ са означеним 
местима поклапања (лево) и са 
прегледом извора са којима је 
уочено поклапање (десно). Сваки 
извор је означен другом бојом. 
Кликом на број на почетку 
означеног места отвориће се веза до 
извора са којим је уочено 
поклапање (Full Source View). 



Упоређивање текста са извором са 
којим је уочено поклапање.  



Кликом на стрелицу поред 
одређеног извора, отвара се 
опција „Match Breakdown“ којом 
се, у оквиру општег извора, могу 
видети појединачна места 
поклапања. На овом месту се 
одређена места могу означити и 
искључити из израчунавања 
процента поклапања.  
Када кликнемо на одговарајућу 
команду, доћи ћемо до прегледа 
свих искључених извора и ту 
кликом на „Restore” можемо да 
их вратимо у израчунавање 
процента поклапања.  



Кликом на команду, отварамо екран са 
филтерима којима се искључују цитати, 
библиографија, мањи погоци, сажетак или 
методологија из процента поклапања. 
Кликом на  „Text only report“ може се ући у 
друге варијанте извештаја, које не приказују 
документ у његовом изворном облику, већ 
само текст.   

На претходни приказ 
можемо да се вратимо 
кликом на „Document 
Viewer“. 



Варијанте извештаја 

Извештај се може добити у 4 облика:  
• Similarity Report > иста структура као у опцији “Document 

Viewer” (леву половину чини документ, десну коришћени 
извори, сумарно и рангирани по проценту преклапања). Ови 
општи извори “покривају” конкретне поготке који су доступни 
преко опције “Content tracking”.  

• Content Tracking > детаљи о садржајима са којима је уочено 
поклапање  

• Summary Report > најкраћи извештај на неколико страница 
иза којег следи сам документ доступан у HTML формату 

• Largest Matches > приказ извора у којима је уочено поклапање 
највећих текстуалних целина; резултат је често веома сличан 
ономе што даје „Similarity Report“  
 



 

Кликом на команду могуће је 
преузети проверени 
документ у PDF формату.  



 

Добићемо PDF документ са 
означеним местим поклапања, 
на чијем крају се налази преглед 
извора. 



Контакт  

 

Драгана Столић  

• stolic@unilib.rs 

 

• 060 3370 516 

• 011 3370 160  

mailto:stolic@unilib.rs

