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На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању 
(“Службени гласник РС“, број 76/05) и члана 41. став 1. тачка 21. 
Статута Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 20. фебруара 
2008. године, утврдио је

КРИТЕРИЈУМЕ 
ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА 

НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим критеријумима уређују се јединствени минимални услови 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (у даљем 
тексту: Универзитет).

Члан 2.

Звања наставника на Универзитету јесу: доцент, ванредни 
професор и редовни професор.

Члан 3.

У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у 
Београду, овим критеријумима и општим актом факултета.

II  КРИТЕРИјУМИ ЗА ИЗБОР У ЗВАњЕ НАСТАВНИКА

Члан 4.

Минимални критеријуми за избор у звање наставника 
Универзитета јесу:
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А) ГРУПАцИјА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Доцент
Услови предвиђени 

законом Ближи критеријуми
- Докторат наука, -  Научни степен доктора наука 
- способност за 
наставни рад,

- Позитивна оцена педагошког рада добијена у 
студентској анкети;
-Позитивна оцена приступног предавања (за кандидате 
који немају педагошког искуства)

- научни, односно 
стручни радови 
објављени у научним 
часописима или 
зборницима, са 
рецензијама.

- Најмање један рад објављен у научном часопису са SCI 
листе, односно у часопису са SSCI или АНCI  листе и
-  Најмање један рад објављен у домаћeм научном 
односно стручном часопису и
- Учешће на научним и стручним семинарима, учешће 
на научним и стручним конференцијама,  чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова

Ванредни професор
Услови предвиђени 

законом Ближи критеријуми
поред услова за 
доцента и: 

поред услова за доцента и:

- више научних 
радова од значаја 
за развој науке, 
односно уметности 
у ужој научној, 
односно уметничкој 
области објављених 
у међународним или 
водећим домаћим 
часописима, са 
рецензијама, 

- Најмање два рада објављена након избора у звање 
доцента у научним часописима са SCI листе, односно у 
часописима са SSCI или АНCI  листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање 
доцента у домаћим научним односно стручним 
часописима 

- оригинално 
стручно остварење 
(пројекат, студија, 
патент, оригинални 
метод, нова сорта 
и сл.), односно 
руковођење или 
учешће у научним 
пројектима, 

- оригинално стручно остварење (пројекат, студија, 
патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), односно 
руковођење или учешће у научним пројектима,
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- објављен уџбеник, 
монографија, 
практикум или 
збирка задатака за 
ужу научну, односно 
уметничку област за 
коју се бира,

- Објављена збирка задатака или практикум из области 
за коју се бира или мултимедијални садржаји  намењени 
студентима са рецензијом

- више радова 
саопштених на 
међународним или 
домаћим научним 
скуповима.

- Најмање три рада саопштена на међународним или 
домаћим научним скуповима

- Чланство у уређивачким одборима  домаћих часописа,  
чланство и функције у међународним и домаћим 
научним и струковним организацијама

Редовни професор
Услови предвиђени 

законом Ближи критеријуми
- поред услова за 
ванредног професора 
и:

- поред услова за ванредног професора и:

- већи број научних 
радова који утичу 
на развој научне 
мисли у ужој 
области објављених 
у међународним или 
водећим домаћим 
часописима, са 
рецензијама, 

- Најмање два рада објављена после избора у звање 
ванредног професора у научним часописима са SCI 
листе, односно у часописима са SSCI или АНCI  листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање 
ванредног професора у домаћим научним односно 
стручним часописима 

- већи број научних 
радова и саопштења 
изнетих на 
међународним или 
домаћим научним 
скуповима, 

Најмање пет  научних радова и саопштења изнетих на 
међународним или домаћим научним скуповима
 

- објављен уџбеник, 
монографија или 
оригинално стручно 
остварење, 

Објављен уџбеник или научна монографија или 
оригинално стручно остварење
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- остварени 
резултати у развоју 
научно-наставног 
подмлатка на 
факултету,

Менторство односно чланство у комисијама

- учешће у завршним 
радовима на 
специјалистичким 
и дипломским 
академским 
студијама.

Менторство односно чланство у комисијама

Б) ГРУПАцИјА МЕДИцИНСКИХ НАУКА
Доцент

Услови предвиђени 
законом Ближи критеријуми

- Докторат наука, -  Научни степен доктора наука 
- способност за 
наставни рад,

- Позитивна оцена педагошког рада добијена у 
студентској анкети;
-Позитивна оцена приступног предавања (за кандидате 
који немају педагошког искуства)

- научни, односно 
стручни радови 
објављени у научним 
часописима или 
зборницима, са 
рецензијама.

- Најмање један рад објављен у научном часопису са SCI 
листе, односно у часопису са SSCI или АНCI  листе и
-  Најмање један рад објављен у домаћeм научном 
односно стручном часопису и

Ванредни професор
Услови предвиђени 

законом Ближи критеријуми
поред услова за 
доцента и: 

поред услова за доцента и:

- више научних 
радова од значаја 
за развој науке, 
односно уметности 
у ужој научној, 
односно уметничкој 
области објављених 
у међународним или 
водећим домаћим 
часописима, са 
рецензијама, 

- Најмање два рада објављена после избора у звање 
доцента у научним часописима са SCI листе, односно у 
часописима са SSCI или АНCI  листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање 
доцента у домаћим научним односно стручним 
часописима 
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- оригинално 
стручно остварење 
(пројекат, студија, 
патент, оригинални 
метод, нова сорта 
и сл.), односно 
руковођење или 
учешће у научним 
пројектима, 

- Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, 
патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), односно 
руковођење или учешће у научним пројектима,

- објављен уџбеник, 
монографија, 
практикум или 
збирка задатака за 
ужу научну, односно 
уметничку област за 
коју се бира,

- Објављена збирка задатака или практикум из области 
за коју се бира или мултимедијални садржаји  намењени 
студентима са рецензијом

- више радова 
саопштених на 
међународним или 
домаћим научним 
скуповима.

- Најмање три рада саопштена на међународним или 
домаћим научним скуповима

-Учешће у научним и стручним семинарима, учешће 
у научним и стручним конференцијама, чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова

Редовни професор
Услови предвиђени 

законом Ближи критеријуми
- поред услова 
за ванредног 
професора и:

поред услова за ванредног професора и:

- већи број научних 
радова који утичу 
на развој научне 
мисли у ужој 
области објављених 
у међународним или 
водећим домаћим 
часописима, са 
рецензијама, 

- Најмање два рада објављена после избора у звање 
ванредног професора у научним часописима са SCI 
листе, односно у часописима са SSCI или АНCI  листе и  
- Најмање један рад објављен након избора у звање 
ванредног професора у домаћим научним односно 
стручним часописима 

- већи број научних 
радова и саопштења 
изнетих на 
међународним или 
домаћим научним 
скуповима, 

Најмање пет научних радова и саопштења изнетих на 
међународним или домаћим научним скуповима
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- објављен уџбеник, 
монографија или 
оригинално стручно 
остварење, 

Објављен уџбеник или научна монографија или 
оригинално стручно остварење

- остварени 
резултати у развоју 
научно-наставног 
подмлатка на 
факултету,

Менторство односно чланство у комисијама

- учешће у завршним 
радовима на 
специјалистичким 
и дипломским 
академским 
студијама.

Менторство односно чланство у комисијама

Чланство у уређивачким одборима домаћих часописа, 
чланство и функције у међународним и домаћим 
научним и струковним организацијама

В) ГРУПАцИјА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Доцент
Услови предвиђени 

законом Ближи критеријуми
- Докторат наука, -  Научни степен доктора наука 
- Способност за 
наставни рад,

- Позитивна оцена педагошког рада добијена у 
студентској анкети;
-Позитивна оцена приступног предавања (за кандидате 
који немају педагошког искуства)

- Научни, односно 
стручни радови 
објављени у 
научним часописима 
или зборницима, са 
рецензијама.

- Најмање један рад објављен у научном часопису са SCI 
листе, односно у часопису са SSCI или АНCI  листе и
-  Најмање један рад објављен у домаћeм научном 
односно стручном часопису и
- Учешће у научним и стручним семинарима, учешће 
на научним и стручним конференцијама,  чланство у 
организационим одборима научних и стручних скупова

Ванредни професор
Услови предвиђени 

законом Ближи критеријуми
Поред услова за 
доцента и: 

поред услова за доцента и:
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- Више научних 
радова од значаја 
за развој науке, 
односно уметности 
у ужој научној, 
односно уметничкој 
области објављених 
у међународним или 
водећим домаћим 
часописима, са 
рецензијама, 

- Најмање два рада објављена после избора у звање 
доцента у научним часописима са SCI листе, односно у 
часописима са SSCI или АНCI  листе  и
- Најмање један рад објављен након избора у звање 
доцента у домаћим научним односно стручним 
часописима 

- Оригинално 
стручно остварење 
(пројекат, студија, 
патент, оригинални 
метод, нова сорта 
и сл.), односно 
руковођење или 
учешће у научним 
пројектима, 

- Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, 
патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), односно 
руковођење или учешће у научним пројектима

- Објављен уџбеник, 
монографија, 
практикум или 
збирка задатака за 
ужу научну, односно 
уметничку област за 
коју се бира,

- Објављена збирка задатака или практикум из области 
за коју се бира или  мултимедијални садржаји  намењени 
студентима са рецензијом

- Више радова 
саопштених на 
међународним или 
домаћим научним 
скуповима.

- Најмање три рада саопштена на међународним или 
домаћим научним скуповима

- Чланство у уређивачким одборима  домаћих часописа,  
чланство и функције у међународним и домаћим 
научним и струковним организацијама

Редовни професор
Услови предвиђени 

законом Ближи критеријуми
- Поред услова за 
ванредног професора 
и:
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- Већи број научних 
радова који утичу 
на развој научне 
мисли у ужој 
области објављених 
у међународним или 
водећим домаћим 
часописима, са 
рецензијама, 

- Најмање два рада објављена после избора у звање 
ванредног професора у научним часописима са SCI 
листе, односно у часописима са SSCI или АНCI  листе и
- Најмање један рад објављен након избора у звање 
ванредног професора у домаћим научним односно 
стручним часописима 

- Већи број научних 
радова и саопштења 
изнетих на 
међународним или 
домаћим научним 
скуповима, 

Најмање пет научних радова и саопштења изнетих на 
међународним или домаћим научним скуповима
 

- Објављен уџбеник, 
монографија или 
оригинално стручно 
остварење, 

Објављен уџбеник или научна монографија или 
оригинално стручно остварење

- Остварени 
резултати у развоју 
научно-наставног 
подмлатка на 
факултету,

Менторство односно чланство у комисијама

- Учешће у 
завршним радовима 
на специјалистичким 
и дипломским 
академским 
студијама.

Менторство односно чланство у комисијама

Г) ГРУПАцИјА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Доцент
Услови предвиђени 

законом
Ближи критеријуми

- Докторат наука, -  Научни степен доктора наука 
- способност за 
наставни рад,

- Позитивна оцена педагошког рада добијена у 
студентској анкети;
-Позитивна оцена приступног предавања (за кандидате 
који немају педагошког искуства)
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- научни, односно 
стручни радови 
објављени у научним 
часописима или 
зборницима, са 
рецензијама.

- Квантитативно исказивање научних резултата дато је у 
табеларном делу који је саставни део ових критеријума 
– Табела 1 и Табела 2

Ванредни професор
Услови предвиђени 

законом Ближи критеријуми
поред услова за 
доцента и: 

поред услова за доцента и:

- више научних 
радова од значаја 
за развој науке, 
односно уметности 
у ужој научној, 
односно уметничкој 
области објављених 
у међународним или 
водећим домаћим 
часописима, са 
рецензијама, 

- Квантитативно исказивање научних резултата дато је у 
табеларном делу који је саставни део ових критеријума 
– Табела 1 и Табела 2

- оригинално 
стручно остварење 
(пројекат, студија, 
патент, оригинални 
метод, нова сорта 
и сл.), односно 
руковођење или 
учешће у научним 
пројектима, 

- Оригинално стручно остварење (пројекат, студија, 
патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), односно 
руковођење или учешће у научним пројектима

- објављен уџбеник, 
монографија, 
практикум или 
збирка задатака за 
ужу научну, односно 
уметничку област за 
коју се бира,

- Објављен уџбеник, монографија, хрестоматија, збирка 
задатака или практикум из области за коју се бира 

- више радова 
саопштених на 
међународним или 
домаћим научним 
скуповима.

- Квантитативно исказивање научних резултата дато је у 
табеларном делу који је саставни део ових критеријума 
– Табела 1 и Табела 2
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- Чланство у уређивачким одборима  домаћих часописа,  
чланство и функције у међународним и домаћим 
научним и струковним организацијама

Редовни професор
Услови предвиђени 

законом Ближи критеријуми
- поред услова 
за ванредног 
професора и:

- поред услова за ванредног професора и:

- већи број научних 
радова који утичу 
на развој научне 
мисли у ужој 
области објављених 
у међународним или 
водећим домаћим 
часописима, са 
рецензијама, 

- Квантитативно исказивање научних резултата дато је у 
табеларном делу који је саставни део ових критеријума 
– Табела 1 и Табела 2

 - већи број научних 
радова и саопштења 
изнетих на 
међународним или 
домаћим научним 
скуповима, 

- Квантитативно исказивање научних резултата дато је у 
табеларном делу који је саставни део ових критеријума 
– Табела 1 и Табела 2

- објављен уџбеник, 
монографија или 
оригинално стручно 
остварење, 

Објављен уџбеник или научна монографија, 
хрестоматија или оригинално стручно остварење

- остварени 
резултати у развоју 
научно-наставног 
подмлатка на 
факултету,

Менторство односно чланство у комисијама

- учешће у 
завршним 
радовима на 
специјалистичким 
и дипломским 
академским 
студијама.

Менторство односно чланство у комисијама
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Члан 5. 

Факултет може да у складу са особеностима области за коју 
обавља наставу уведе и додатне, строжије критеријуме који не могу да 
замене или битно измене критеријуме из члана 4.

Члан 6.

За избор у звање наставника на Архитектонском факултету 
у пољу уметности, односно у ужој уметничкој области, радови 
објављени у часописима са SCI, SSCI, или АНСI листе могу да буду 
замењени следећим достигнућима: изведени објекат међународног 
значаја, објављен или приказан; награда на међународном конкурсу; 
учешће на међународној изложби (са међународном селекцијом 
и каталогом штампаним на једном од светских језика); учешће у 
жирију међународног конкурса; награда за дело у међународној или 
националној селкцији.

III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Наставници који су, на дан ступања на снагу ових критеријума,  
у звању доцента или ванредног професора, испуњавају услове за 
поновни избор у исто звање.

Приликом избора у више звање, када је у питању вредновање 
научних резултата, потребно је да наставник из става 1. овог члана 
објави најмање два рада у часописима са SCI, SSCI или АНСI листе у 
периоду од последњег избора у звање. 

Наставник у пољу друштвено-хуманистичких наука, приликом 
избора у више звање,  потребно је да оствари минимум квантитативно 
исказаних резултата за звање за које се бира који је наведен у Табели 1.

Члан 8.

Ови критеријуми ће се примењивати од 1. октобра 2008. године. 
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Члан 9. 

Критеријуми ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Гласнику Универзитета у Београду“.

(Београд, 20. 02. 2008. године; Број: 612-608/1/08)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић
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Табела 1.

МИНИМУМ КВАНТИТАТИВНО ИСКАЗАНИХ НАУЧНИХ 
РЕЗУЛТАТА ЗА СТИцАњЕ ЗВАњА НАСТАВНИКА 

У ПОЉУ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

ДОцЕНТ

Врста научног резултата Минимална вредност коефицијента 
компетентности

Р10+Р20+Р50+Р61+Р62 4,67
и
Р63-66+Р70 2,33   

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Врста научног резултата Минимална вредност коефицијента 
компетентности

Р10+Р20+Р50+Р61+Р62 16,67 
од тога
Р10+Р20+Р50+Р61 10 
и 
Р63-66+Р70 3,33 

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР
Врста научног резултата Минимална вредност коефицијента 

компетентности
Р10+Р20+Р30+Р50+Р61+Р62 26,67 
од тога
Р10+Р20+Р50+Р61 13,33 
и 
Р63-66+Р70 4,67 

Минимум квантитативно исказаних резултата подразумева збир 
поена постигнутих након избора у претходно звање

Категоризација научних часописа врши се на основу листе коју 
објављује Министарство за науку Републике Србије. Веће групације 
друштвено-хуманистичких наука доставља Министарству науке 
предлог за категоризацију часописа.

При избору у наставничка звања у подручју тзв. „националних 
наука“ примењује се само норма која се односи на укупан коефицијент 
компетентности, а не и норма упогледу његове унутрашње структуре.
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Табела 2.

ВРСТЕ И ВРЕДНОСТИ 
НАУЧНОИСТРАжИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА

Назив 
групе 

Ознака 
групе Врста резултата Р вредност 

Научне 
књиге 

монографије 

Р10 Истакнута научна књига и 
монографија међународног 
значаја.

Р11 10

Научна књига и монографија 
међународног значаја 

Р12 7

Научна књига и монографија 
националног значаја 

Р13 5

Поглавља у 
књигама и 
прегледни 
чланци 

Р20 Поглавље у књизи; прегледни 
чланак у водећем часопису, у 
тематском зборнику радова, у 
монографији, или у едицији 
посвећеној одређеним 
научним областима 
(категорије Р51) 

Р21 4

Поглавље у књизи, прегледни 
чланак у часопису, у 
тематском зборнику радова, у 
монографији, или у едицији 
посвећеној одређеној научној 
области.(категор. Р52) 

Р22 2

Поглавље у књизи, прегледни 
чланак у часопису, у 
тематском зборнику радова, у 
монографији, или у едицији 
посвећеној одређеној научној 
области (категор. Р61) 

Р23 1
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Техничка 
решења 

Р30 Нови производ или 
технологија уведени у
производњу, признати 
програмски систем, 
нове генске пробе на 
међународном нивоу(уз 
доказ)
Ново решење 
макроекономског проблема, 
рецензовано и прихваћено 
на међународном нивоу (уз 
доказ).

Р31 4

Битно побољшани постојећи 
производ и технологија 
(уз доказ), достигнуће у 
техничким наукама у земљи 
(уз доказ),Ново решење 
микроекономског проблема, 
рецензовано и прихваћено на 
националном нивоу (уз доказ)

Р32 3

Прототип, нова метода; 
софтвер, инструмент, 
нова генска проба, 
микроорганизми (уз доказ) 

Р33 -

Уређивање колективне 
монографије, ауторска 
изложба музеја и архива, 
уређивање часописа 
међународног значаја и 
водећих националних 
часописа, на годишњем нивоу 
(уз доказе).

Р34 2

Патенти Р40 Реализовани патент, сој, 
сорта и раса на међународном 
нивоу 

Р41 -

Реализовани патент, сој, 
сорта и раса. 

Р42 -
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Објављени 
радови 
међу-
народног 
значаја 

Р50 Рад у водећем часопису 
међународног значаја I

Р51 
-а 

8

Рад у водећем часопису 
међународног значаја II

Р51 
-б 

5

Рад у часопису међународног 
значаја 

Р52 3

Пленарно предавање 
по позиву на скупу 
међународног значаја 
штампано у целини(доказ 
– оригинални позив)

Р53 3

Рад саопштен на скупу 
међународног значаја 
штампан у целини.

Р54 1

Објављени 
радови 
националног 
значаја 

Р60 Рад у водећем 
часопису националног 
значаја. 

Р61 2

Рад у часопису националног 
значаја 

Р62 1,5

Научна критика, полемика и 
научни интервју објављен у 
научном часопису

Р63 1

Уводно предавање на 
скупу националног значаја 
штампано у целини

Р64 1,5

Рад саопштен на скупу 
националног значаја штампан 
у целини

Р65 0,5

Ауторски табак 
лексикографске обраде 
научног издања речника или 
енциклопедије

Р66 1

Радови 
објављени у 
изводима 

Р70 Пленарно предавање на 
скупу међународног значаја 
штампано у изводу

Р71 1,5

Рад саопштен на скупу 
међународног значаја 
штампан у изводу

Р72 0,5

Рад саопштен на скупу 
националног значаја штампан 
у изводу.

Р73 0,2
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На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању 
(‘’Службени гласник РС’, број 76/05) и члана 41. став 1. тачка 21. Статута 
Универзитета у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, бр. 
131/06, 140/08 и 143/08), Сенат Универзитетета, на седници одржаној  
9. јула 2008. године, донео је

О  Д  Л  У  К  У

о иЗмеНи и допУНи 
КРитеРијУма За Стицање Звања НаСтавНиКа 

На УНивеРЗитетУ У БеоГРадУ

Члан 1.

У Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број  140/08), у члану  
4. у делу ‘’Г) Групација друштвено-хуманистичких наука’’, у ближим 
критеријумима за избор ванредног професора, у алинеји 4. брише се 
реч ‘’хрестоматија’’. 

Члан 2.

У табели 1. после става 1. додаје се став која гласи: ‘’Кандидати 
који су у претходно звање бирани у више изборних периода треба да 
остваре најмање две трећине минимума квантитативно исказаних 
резултата у периоду од последњег избора (у последњих пет година).’’

досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и  4.

Члан 3.

ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  
‘’Гласнику Универзитета у Београду’’.

 пРедСедНиК СеНата 
 Р е к т о р

 проф. др Бранко Ковачевић
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На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању 
(‘’Службени гласник РС’, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10) и члана 41. став 1. тачка 21. Статута Универзитета у 
Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, бр. 131/06, 140/08, 
143/08 и 150/09), Сенат Универзитетета, на седници одржаној 13. 
априла 2011. године, донео је

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗМЕНАМА КРИТЕРИЈУМА ЗА СТИЦАњЕ ЗВАњА 

НАСТАВНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1.

У Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број 140/08 и 144/08), 
табела 1. мења се и гласи:

‘’Табела 1.

МИНИМУМ КВАНТИТАТИВНО ИСКАЗАНИХ НАУЧНИХ 
РЕЗУЛТАТА ЗА СТИЦАњЕ ЗВАњА НАСТАВНИКА У ПОЉУ 

ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

ДОЦЕНТ

Врста научног резултата

Минимална 
вредност 

коефицијента 
компетентности

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44+M45
+M51+M52+М60

10,67

од тога
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44+M45
+M51+M52

6,67

и



Гласник универзитета у београду128

M11+M12+M21+M22+M23+M24+M41+M42+M43+M51
+M52

4,67

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Врста научног резултата

Минимална 
вредност 

коефицијента 
компетентности

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44+M45
+M51+M52+М60 32

од тога
M11+M12+M21+M22+M23+M24+M41+M42+M43 
+M51+M52 25,33

и
M10+M20+ M41+M42+M51 18,67

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Врста научног резултата

Минимална 
вредност 

коефицијента 
компетентности

M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44 
+M45+M50+М60 46,67

од тога
M11+M12+M21+M22+M23+M24+M41+M42+M43+M50 36
и
M10+M20+ M41+M42+M51 26,67

Минимум квантитативно исказаних резултата подразумева збир 
поена постигнутих након избора у претходно звање.

Кандидати који су у претходно звање бирани у више изборних 
периода треба да остваре најмање две трећине минимума квантитативно 
исказаних резултата у периоду од последњег избора (у последњих пет 
година).
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Категоризација научних часописа врши се на основу листе коју 
објављује Министарство за науку Републике Србије. Веће групације 
друштвено хуманистичких наука доставља Министарству науке 
предлог за категоризацију часописа.

При избору у наставничка звања у подручју тзв. „националних 
наука’’ примењује се само норма која се односи на укупан коефицијент 
компетентности, а не и норма у погледу његове унутрашње 
структуре.’’

                                                                                   

Члан 2.

Табела 2. мења се и гласи:
‘’Табела 2.

ВРСТА И КВАНТИФИКАЦИЈА ИНДИВИДУАЛНИХ 
НАУЧНОИСТРАжИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА

Напомена - науке су 
разврстане на следећи 
начин: 

(1) природно-математичке и 
медицинске

(2) техничко-технолошке и 
биотехничке 

(3) друштвене и хуманистичке.

 
Назив 
групе

резултата

Ознака
групе

резултата

Врста резултата М Вредност
резултата

(1) (2) (3)
1 2 3 4 5 6 7

Монографије, 
монографске 
студије, 
тематски 
зборници, 
лескикографске 
и картографске 
публикације 
међународног 
значаја

М10 Истакнута 
монографија 
међународног 
значаја 

М11 15 15 15
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Монографија 
међународног 
значаја 

М12 10 10 10

Монографска 
студија/поглавље 
у књизи М11 или 
рад у тематском 
зборнику водећег 
међународног 
значаја 

М13 6 6 6

Монографска 
студија/поглавље 
у књизи М12 или 
рад у тематском 
зборнику 
међународног 
значаја 

М14 4 4 4

Лексикографска 
јединица или 
карта у научној 
публикацији 
водећег 
међународног 
значаја

М15 3 3 3

Лексикографска 
јединица 
или карта у 
публикацији 
међународног 
значаја 

М16 2 2 2 

Уређивање научне 
монографије 
или тематског 
зборника водећег 
међународног 
значаја 

М17 3 3 3 
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Уређивање научне 
монографије, 
тематског 
зборника, 
лексикографске 
или картографске 
публикације 
међународног 
значаја 

М18 2 2 2 

Радови 
објављени 
у научним 
часописима 
међународног 
значаја 

М20 Рад у врхунском 
међународном 
часопису 

М21 8 8 8 

Рад у истакнутом 
међународном 
часопису

М22 5 5 5

Рад у 
међународном 
часопису 

М23 3 3 4

Рад у часопису 
међународног 
значаја 
верификованог 
посебном 
одлуком 

М24 3 3 4 

Научна критика 
и полемика у 
истакнутом 
међународном 
часопису 

М25 1,5 1,5 1,5 

Научна критика 
и полемика у 
међународном 
часопису 

М26 1 1 1 
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Уређивање 
истакнутог 
међународног 
научног часописа 
на год. нивоу 
(гост уредник) 

М27 3 3 3 

Уређивање 
међународног 
научног часописа 

М28 2 2 2 

Зборници 
међународних 
научних 
скупова 

М30 Предавање 
по позиву са 
међународног 
скупа штампано 
у целини 
(неопходно 
позивно писмо) 

М31 3 3 3 

Предавање 
по позиву са 
међународног 
скупа штампано у 
изводу 

М32 1,5 1,5 1,5 

Саопштење са 
међународног 
скупа штампано у 
целини 

М33 1 1 1 

Саопштење са 
међународног 
скупа штампано у 
изводу 

М34 0,5 0,5 0,5 

Ауторизована 
дискусија са 
међународног 
скупа 

М35 0,3 0,3 0,3 
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Уређивање 
зборника 
саопштења 
међународног 
научног скупа 

М36 1 1 1 

Националне 
монографије, 
тематски 
зборници, 
лексикографске 
и картографске 
публикације 
националног 
значаја; научни 
преводи и 
критичка 
издања грађе, 
библиографске 
публикације 

М40 Истакнута 
монографија 
националног 
значаја 

М41 7 7 7

Монографија 
националног 
значаја, 
монографско 
издање грађе, 
превод изворног 
текста у облику 
монографије 
(само за старе 
језике) 

М42 5 5 5

Монографска 
библиографска 
публикација

М43 3 3 3
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Поглавље у 
књизи М41 или 
рад у истакнутом 
тематском 
зборнику водећег 
националног 
значаја, превод 
изворног текста 
у облику студије, 
поглавља или 
чланка, превод 
или стручна 
редакција 
превода научне 
монографске 
књиге (само за 
старе језике)

М44 2 2 2

Поглавље у 
књизи М42 или 
рад у тематском 
зборнику 
националног 
значаја 

М45 1,5 1,5 1,5

Лексикографска 
јединица 
у научној 
публикацији 
водећег 
националног 
значаја, карта 
у научној 
публикацији 
националног 
значаја, издање 
грађе у научној 
публикацији, 

М46 1 1 1
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Лексикографска 
јединица 
у научној 
публикацији 
националног 
значаја 

М47 0,5 0,5 0,5 

Уређивање научне 
монографије, 
тематског 
зборника, 
лексикографске 
или картографске 
публикације 
водећег 
националног 
значаја 

М48 2 2 2 

Уређивање научне 
монографије, 
тематског 
зборника, 
лексикографске 
или картографске 
публикације 
националног 
значаја 

М49 1 1 1 

Часописи 
националног 
значаја 

М50 Рад у водећем 
часопису 
националног 
значаја 

М51 2 2 3 

Рад у часопису 
националног 
значаја

М52 1,5 1,5 2

Рад у научном 
часопису 

М53 1 1 1
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Уређивање 
водећег научног 
часописа 
националног 
значаја (на 
годишњем нивоу) 

М55 2 2 2 

Уређивање 
научног часописа 
националног 
значаја (на 
годишњем нивоу) 

М56 1 1 1 

Зборници 
скупова 
националног 
значаја 

М60 Предавање по 
позиву са скупа 
националног 
значаја штампано 
у целини 

М61 1,5 1,5 2 

Предавање по 
позиву са скупа 
националног 
значаја штампано 
у изводу 

М62 1 1 1 

Саопштење 
са скупа 
националног 
значаја штампано 
у целини 

М63 0,5 0,5 1 

Саопштење 
са скупа 
националног 
значаја штампано 
у изводу 

М64 0,2 0,2 0,5 

Ауторизована 
дискусија са 
националног 
скупа 

М65   0,2 
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Уређивање 
зборника 
саопштења скупа 
националног 
значаја 

М66 1 1 1 

Магистарске и 
докторске тезе

М70 Одбрањена 
докторска 
дисертација

М71 6 6 6

Одбрањен 
магистарски рад 

М72 3 3 3 

Техничка 
и развојна 
решења 

М80 Нови производ 
или технологија 
уведени у 
производњу, 
признат 
програмски 
систем, признате 
нове генетске 
пробе на 
међународном 
нивоу (уз доказ), 
ново прихваћено 
решење проблема 
у области 
макроекономског, 
социјалног 
и проблема 
одрживог 
просторног 
развоја 
рецензовано и 
прихваћено на 
међународном 
нивоу (уз доказ) 

М81 8 8 9 
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Нова производна 
линија, нови 
материјал, 
индустријски 
прототип, ново 
прихваћено 
решење проблема 
у области 
макроекономског, 
социјалног 
и проблема 
одрживог 
просторног 
развоја уведени 
у производњу (уз 
доказ) 

М82 6 6 6 

Ново 
лабораторијско 
постројење, ново 
експериментално 
постројење, нови 
технолошки 
поступак (уз 
доказ) 

М83 4 4 4
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Битно побољшан 
постојећи 
производ или 
технологија 
(уз доказ) ново 
решење проблема 
у области 
микроекономског, 
социјалног 
и проблема 
одрживог 
просторног 
развоја 
рецензовано и 
прихваћено на 
националном 
нивоу (уз доказ) 

М84 3 3 3 

Прототип, нова 
метода, софтвер, 
стандардизован 
или атестиран 
инструмент, нова 
генска проба, 
микроорганизми 
(уз доказ)

М85 2 2 2

Критичка 
евалуација 
података, база 
података, 
приказани 
детаљно као део 
међународних 
пројеката, 
публиковани 
као интерне 
публикације или 
приказани на 
Интернету 

М86 2 2 2 
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Патенти, 
ауторске 
изложбе, 
тестови 

М90 Реализовани 
патент, сој, 
сорта или раса, 
архитектонско, 
грађевинско или 
урбанистичко 
ауторско дело на 
међународном 
нивоу 

М91 10 10 10

Реализовани 
патент, сој, 
сорта или раса, 
архитектонско, 
грађевинско или 
урбанистичко 
ауторско дело

М92 8 8 3

Ауторска изложба 
са каталогом уз 
научну рецензију

М93 3 3 3

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  
‘’Гласнику Универзитета у Београду’’.

(Београд, 13. април 2011. године; Број: 3222/XX-13)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р Е К Т О Р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС’, број 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10) и члана 41. став 1. тачка 21. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, бр. 131/06, 140/08, 
143/08, 150/09 и 160/11), Сенат Универзитетета, на седници одржаној 
29. јуна 2011. године, донео је

О Д Л У К У
о допуни Одлуке о изменама Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду

Члан 1.

У Одлуци о изменама Критеријума за стицање звања наставника 
на Универзитету у Београду („Гласник Универзитета у Београду’’, 
број 160/11), у члану 3. тачка се замењује запетом и додају се речи: „а 
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.’’

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Гласнику Универзитета у Београду’’.

Београд, 29. јун 2011. године; Број: 3222/ХХII-8

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА 
 Р е к т о р

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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На основу члана 64. став 11. Закона о високом образовању 
(‘’Службени гласник РС’, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10) и члана 42. став 1. тачка 21. Статута Универзитета у 
Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, бр. 162/11), Сенат 
Универзитетета, на седници одржаној 14.12.2011. године, донео је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КРИТЕРИЈУМА ЗА СТИЦАЊЕ 
ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

Члан 1.

У Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду’’, број  140/08, 144/08, 
160/11 и 161/11), у члану 4. тачка Г) мења се и гласи:
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‘’Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Доцент

Услови утврђени 
законом

Ближи критеријуми

- Докторат наука,
- способност за 
наставни рад,
- научни, односно 
стручни радови 
објављени у научним 
часописима или 
зборницима, са 
рецензијама.

-  Научни степен доктора наука 
- Позитивна оцена педагошког рада добијена у 
студентској анкети;
-Позитивна оцена приступног предавања (за кандидате 
који немају педагошко искуство)
- Најмање један рад објављен у научном часопису са 
SCI листе, односно у часописима са SSCI, AHCI, ERIH 
или листе престижних светских часописа за поједине 
научне области коју утврђује Универзитет на предлог 
факултета, или најмање два рада објављена у часопису 
међународног значаја верификованог посебном одлуком 
- Најмање један рад објављен у часопису водећег 
националног значаја, или поглавље у научној књизи/
монографији, или рад у тематском зборнику са 
рацензијом, или превод изворног текста у облику 
студије, поглавља или чланка, односно превод или 
стручна редакција превода научне монографије/књиге 
или методичка публикација у области образовања и 
наставе. 
- Један рад са научног скупа објављен у целини.
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Ванредни професор

Услови предвиђени 
законом Ближи критеријуми

- поред услова за 
доцента и:
- Више научних 
радова од значаја 
за развој науке, 
односно уметности 
у ужој научној, 
односно уметничкој 
области објављених 
у међународним или 
водећим домаћим 
часописима, са 
рецензијама, 
- Оригинално 
стручно остварење 
(пројекат, студија, 
патент, оригинални 
метод, нова сорта 
и сл.), односно 
руковођење или 
учешће у научним 
пројектима, 
- Објављен уџбеник, 
монографија, 
практикум или 
збирка задатака за 
ужу научну, односно 
уметничку област за 
коју се бира,
- Више радова 
саопштених на 
међународним или 
домаћим научним 
скуповима.

- Поред услова за доцента и:
- Најмање два рада објављена после избора у звање 
доцента у научним часописима са SCI листе, односно у 
часописима са SSCI, AHCI, ERIH или листе престижних 
светских часописа за поједине научне области коју 
утврђује Универзитет на предлог факултета, или 
научна монографија/књига односно уџбеник из научне 
области за коју се кандидат бира, или најмање три 
рада објављена у часопису међународног значаја 
верификованог посебном одлуком. Кандидат је такође 
испунио овај услов ако је објавио један рад у часопису са 
SCI листе, односно у часопису са SSCI, AHCI, ERIH или 
листе престижних светских часописа за поједине научне 
области коју утврђује Универзитет на предлог факултета 
и два рада објављена у часопису међународног значаја 
верификованог посебном одлуком.
-  Најмање један рад објављен након избора у звање 
доцента у водећем часопису националног значаја у 
одређеној научној области, или најмање два поглавља 
у научној књизи/монографији односно критичкој 
монографској публикацији из научне области за коју 
се кандидат бира, или два рада у тематском зборнику 
са рецензијом, или превод изворног текста у облику 
студије, поглавља или чланка, односно превод или 
стручна редакција превода научне монографије/књиге из 
научне области за коју се кандидат бира или методичка 
публикација у области образовања и наставе.
- Најмање један рад са међународног научног скупа 
објављен у целини
- Најмање један рад са научног скупа националног 
значаја објављен у целини
- Менторство односно чланство у комисијама за израду 
завршног рада на специјалистичким и дипломским 
академским студијама
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Редовни професор

Услови предвиђени 
законом Ближи критеријуми

- поред услова 
за ванредног 
професора и:
- Већи број научних 
радова који утичу 
на развој научне 
мисли у ужој 
области објављених 
у међународним или 
водећим домаћим 
часописима, са 
рецензијама, 
- Већи број научних 
радова и саопштења 
изнетих на 
међународним или 
домаћим научним 
скуповима, 
- Објављен уџбеник, 
монографија или 
оригинално стручно 
остварење, 
- Остварени 
резултати у развоју 
научно-наставног 
подмлатка на 
факултету,
- Учешће у 
завршним 
радовима на 
специјалистичким 
и дипломским 
академским 
студијама.

- Поред услова за ванредног професора и : 
- Најмање два рада објављена после избора у звање 
ванредног професора у научним часописима са SCI, 
AHCI, ERIH или листе престижних светских часописа 
за поједине научне области коју утврђује Универзитет 
на предлог факултета, или најмање три рада објављена 
у часопису међународног значаја верификованог 
посебном одлуком. Кандидат је такође испунио овај 
услов ако је објавио један рад у часопису са SCI листе, 
односно у часопису са SSCI, AHCI, ERIH или листе 
престижних светских часописа за поједине научне 
области коју утврђује Универзитет на предлог факултета 
и два рада објављена у часопису међународног значаја 
верификованог посебном одлуком.  
- Научна монографија/књига односно уџбеник или 
критичка монографска публикација.
- Најмање два рада објављена након избора у звање 
ванредног професора у водећем часопису националног 
значаја у одређеној научној области,
- Најмање два рада са међународног научног скупа 
објављена у целини
- Најмање два рада са научног скупа националног 
значаја објављена у целини, или један рад са научног 
скупа националног значаја објављена у целини и 
уређивање тематског зборника радова односно часописа.
- Уређивање тематских зборника радова/часописа
- Чланство у уређивачким одборима домаћих и 
међународних часописа, скупова и струковних 
удружења, или предавање по позиву на универзитетима 
у иностранству,
- Менторство односно чланство у комисијама за израду 
докторског рада
- Менторство односно чланство у комисијама за израду 
завршног рада на специјалистичким и дипломским 
академским студијама’’
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Члан 2.

Одлука о изменама Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду од 13.04.2011. године (‘’Гласник Универзитета 
у Београду, број 160/11) престаје да важи 31.децембра 2011. године.

Члан 3.

На конкурсе објављене закључно са 30. јуном 2012. године 
примењују се Критеријуми за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (‘’Гласник Универзитета у Београду, број 
140/08 и 144/08).

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Гласнику Универзитета у Београду’’, а примењује се  на конкурсе за 
избор у звање наставника објављене од 1. јула 2012. године.

(Београд, 14.12.2011. Београд; Број: 3222/XXVI-12)

 ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА

 РЕКТОР

 Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.
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