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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.


