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По указаној потреби, Одбор за статутарна питања, на седници 
одржаној 26.1.2015. године, утврдио је пречишћени текст Критеријума 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду.

Пречишћени текст садржи основни текст Критеријума за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, као и измене и 
допуне Критеријума („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 140/08, 
144/08, 160/11, 161/11, 165/11, 179/14 – званично тумачење и одлука 
број 06-1803/11-14 од 16.4.2014. године).

КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА 
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ

(Пречишћени текст)

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

 Услови утврђени законом Ближи критеријуми

Д
оц

ен
т

– Докторат наука, 
– способност за наставни рад,

– Научни степен доктора наука
– 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 или AHCI листе и
– Најмање један рад објављен у домаћем 
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.

В
ан

ре
дн

и 
пр

оф
ес

ор

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 AHCI 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 
ил 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 уметни– чку 
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 домаћима 
јавним скуповима.

– Најмање три рада сопштена на 
међународним или домаћим научним 
скуповима
– Чланство у уређивачким одборима 
домаћих часописа, чланство и функције 
у међународним и домаћим научним и 
струковним организацијама
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– 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 SSCI или AHCI 
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 
сопштења 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

Б) ГРУПАЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
Услови утврђени законом Ближи критеријуми

Д
оц

ен
т

– 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 и 
научном часопису са SCI листе, односно 
у часопису са SSCI или AHCI листе и 
– Најмање један рад објављен у 
домаћем односно стручном часопису 
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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 науним 
часописима са SCI листе, односно у 
часописима са SSCI или AHCI листе и 
– Најмање један рад објављен 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 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 
опрганизационим одборима научних 
стручних скупова

Ре
до

вн
и 

пр
оф

ес
ор

– поред услова за ванредног 
професора и:

– поред услова за ванредног професора 
и:

– већи број научних радова који 
утичу на развој научне мислиу 
ужој научној области објављених 
у међународним или водећим 
домаћима 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 
AHCI 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 завршнимрадовима 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

Услови утврђени законом Ближи критеријуми

Д
оц

ен
т

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

В
ан

ре
дн

и 
пр

оф
ес

ор

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 науним 
часописима са SCI листе, односно у 
часописима са SSCI или AHCI листе и 
– Најмање један рад објављен 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, моно-
графија, практикум или збирка 
задатака за ужу научну, односно 
уметничку област за коју се бира

– Објављена збирка задатака 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 међународними домаћим научним и 
струковним организацијама

Ре
до

вн
и 

пр
оф

ес
ор

– Поред услова за ванредног 
професора и:
– Већи број научних радова 
који утичу на развој научне 
мисли у ужој научној 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 
AHCI 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 студијама.

Менторство односно чланство у 
комисијама
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Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
Услови предвиђени законом Ближи критеријуми

Д
оц

ен
т

– 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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Услови предвиђени 
законом

Ближи критеријуми

В
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– 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 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 
из научне области за коју се кандидат бира.
– 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



Година LIII, број 183, 12. фебруар 2015. 9

Услови предвиђени 
законом

Ближи критеријуми
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и 
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– 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 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 сле-
дећим достигнућима: изведени објекат међународног значаја, објављен 
или приказан; награда на међународном конкурсу; учешће на међуна-
родној 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.

Овај пречишћени текст Критеријума примењује се од дана 
објављивања у „Гласнику Универзитета у Београду“.

ОДРЕДБЕ КРИТЕРИЈУМА КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ  
У ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ

Члан 7.

Члан	је	престао	да	важи	истеком	времена,	а	гласио	је:

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

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

Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 19.3.2014. 
године, донео је 

Званично тумачење одредаба члана 7. Критеријума за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду 

Одредбе члана 7. Критеријума за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду гласе:

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

Приликом избора у више звање, када је у питању вредновање на-
учних резултата, потребно је да наставник из става 1 овог члана објави 
најмање два рада у часописима са SCI, SSCI или АНСI листе у перио-
ду 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.“

Ове одредбе треба разумети тако да су се примењивале на 
наставнике који су 5. априла 2008. године, као дана ступања на снагу 
ових критеријума, били у звању доцента или ванредног професора 
и могли су након тога ово право користити само једном, било да су 
поново бирани у исто звање или су бирани у више звање. 

Примена критеријума одложена је за 6 месеци да би се 
универзитетска јавност упознала са новим условима за избор у звања 
наставника, а прелазне одредбе члана 7. донете су да би се заштитили 
наставници који су се затекли у звању доцента или ванредног професора 
на дан ступања на снагу ових критеријума и да би имали времена да 
испуне нове услове за избор у звања наставника који нису важили у 
моменту када су бирани у затечено звање. С обзиром на то да изборни 
период траје 5 година, ови наставници приликом следећег избора у 
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звање треба да испуне ближе услове прописане Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду.

Ово званично тумачење објавити у „Гласнику Универзитета у 
Београду“.

Члан 8.

Члан	није	унет	у	пречишћени	текст	јер	је	временски	превазиђен,	
а	гласио	је:	

„Ови критеријуми ће се примењивати од 1. октобра 2008. године.“

Напомена:
Табела 1. и Табела 2. престале су да важе 1. јула 2012. године, 

даном почетка примене Одлуке о изменама и допунама Критеријума 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
Универзитета“, број 165/11).

(26. јануар 2015. године; Број: 06230/4-15)

 ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 
 ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА

 Проф. др Зоран Мирковић, с.р.


