
 
    
 
 
 
 
 

 
 
На основу члана 60. став 1. тачка 4. Статута Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду, а на предлог Комисије за докторске студије, Наставно 
- научно веће Грађевинског факултета Универзитета у Београду, на седници 
одржаној дана 30.06.2022. године, донело је 

ОДЛУКУ 

о критеријумима за бодовање рада студената докторских академских 
студија на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 

Усвајају се критеријуми за бодовање научноистраживачког рада студената 
докторских академских студија на Грађевинском факултету Универзитета у 
Београду, према следећим табелама: 
 
Студијски програми: ГРАЂЕВИНАРСТВО 
    ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКА 

I година 

Шифра Предмет/Рад Број 
ЕСПБ по 
предмету 

Укупно 
ЕСПБ 

 Изборни предмети 6 8 48 
Д3О2ПР 

ДРГ1С1 
 

Израда и публиковање рада 1 
Поени се могу стећи објављивањем радова у 
часописима или њиховим излагањем на 
научним скуповима, према овој табели. 
Признавање поена врши се на Обрасцу који је 
саставни део ове одлуке (Прилог 1). 

 

12 12 

Рад Категорија ЕСПБ 
Рад у часопису 
националног значаја 

M24, М51, 
М52, М53 

12 1 

Рад на научном скупу 
међународног значаја 
штампан у целини 

М33 12 1 

Рад на научном скупу 
националног значаја 
штампан у целини 

М63 6 2 

Израда и јавно излагање 
истраживачког рада1  6 2 

УКУПНО 60 
 

 
 

2 U N I V E R S I TY  OF BELGRADE 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 Булевар краља Александра 73 
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Телефон:   (011) 3218 606, 3370 102 
Телефакс: (011) 3370 223 
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Управа за трезор подрачун сопствених 
прихода: 840-1437666-41 
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P.O.B. 35-42 
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Tax Id. No: 100251144, Reg. No 07006454  
Serbian National Treasury Account No: 
840-1437666-41 
Email: dekanat@grf.bg.ac.rs 
www.grf.bg.ac.rs 



II година 

Шифра Предмет/Рад Број 
ЕСПБ по 
предмету 

Укупно 
ЕСПБ 

 Изборни предмети 2 8 16 
Д3О3ПР 
Д3Г3ПР 

Израда и публиковање рада 2 
Поени се могу стећи објављивањем радова у часопи-
сима или њиховим излагањем на научним скуповима, 
према овој табели. Признавање поена врши се на 
Обрасцу који је саставни део ове одлуке (Прилог 1). 

 

12 12 

Рад Категорија ЕСПБ 
Рад у часопису 
националног значаја 

M24, М51, М52, 
М53 

12 1 

Рад на научном скупу 
међународног значаја 
штампан у целини 

М33 12 1 

Рад на научном скупу 
националног значаја 
штампан у целини 

М63 6 2 

Израда и јавно излагање 
истраживачког рада1 

 6 2 

Д3О4Д1 
Д3Г4Д1 

Докторска дисертација – лабораторијска 
испитивања 1 
Поени се могу стећи објављивањем радова у 
часописима или њиховим излагањем на научним 
скуповима, учешћем у летњим и зимским школама, 
или пријавом и јавном одбраном пријаве докторске 
дисертације, према следећој табели: 

 

32 32 

Рад Категорија ЕСПБ 
Рад у монографији или 
часопису међународног 
значаја на SCI листи 

М10, М21а, 
М21, М22, М23 

20  

Рад у часопису 
националног значаја 

М24, М51, М52, 
М53 

12  

Рад на научном скупу 
међународног значаја 
штампан у целини 

М33 12  

Рад на научном скупу 
националног значаја 
штампан у целини 

М63 6  

Учешће на летњој или 
зимској школи 

 
6  

Учешће у радионици без 
рада 

 
6  

Учешће у радионици са 
радом 

 
12  

Израда и јавно излагање 
истраживачког рада1  6  

Приступни рад - јавна 
одбрана предложене теме 
докторске дисертације на 
Већу катедре2 

 

20  

УКУПНО 60 



III година 

Шифра Предмет/Рад Број 
ЕСПБ по 
предмету 

Укупно 
ЕСПБ 

Д3О5Д2 
Д3Г5Д2 

Докторска дисертација – лабораторијска 
испитивања 2 
Поени се могу стећи објављивањем радова у 
часописима или њиховим излагањем на научним 
скуповима, учешћем у летњим и зимским 
школама, или пријавом и јавном одбраном 
пријаве докторске дисертације, према следећој 
табели: 

 

30 30 

Рад Категорија 
Број 
ЕСПБ 

Рад у часопису 
националног значаја 

M24, М51, 
М52, М53 

12  

Рад на научном скупу 
међународног значаја 
штампан у целини 

М33 12  

Рад на научном скупу 
националног значаја 
штампан у целини 

М63 6  

Учешће на летњој или 
зимској школи 

 
6  

Учешће у радионици без 
рада 

 
6  

Учешће у радионици са 
радом 

 
12  

Приступни рад - јавна од-
брана предложене теме 
докторске дисертације на 
Већу катедре2 

 

20  

Д3О6ДИ 
Д3Г6ДИ 

Докторска дисертација - израда и 
публиковање радова 
 
Поени се стичу објављивањем барем једног рада 
у часопису на SCI листи. 

1 20 20 

Д3О6ДД 
Д3Г6ДД 

Докторска  дисертација - израда и одбрана 
 10 10 

УКУПНО 60 
 

  



Напомене:  1 Рад се излаже на посебно организованом јавном скупу у организацији 
Грађевинског факултета, за који се поставља обавештење на огласним 
таблама факултета, на сајту факултета и шаље циркуларна порука 
електронском поштом свим запосленима на Грађевинском факултету и 
заинтересованим сарадницима са других институција. 

  Јавни скупови се по правилу организују у фебруару и септембру у текућој 
школској години, према правилима датим у Прилогу 2 ове одлуке. 

  Доказ: Потписана потврда о излагању рада на јавном скупу, према Прилогу 2 
ове одлуке. Потврду потписује трочлана Комисија, коју именује Комисија за 
докторске студије. Председник комисије је Продекан за науку (по функцији). 
Потврда се доставља Студентској служби и саставни је део Досијеа студента 

докторских академских студија. 

 2 Доказ је извод из записника са Већа катедре који је својеручно потписао Шеф 
катедре. Извод из записника доставља се Студентској служби и саставни је 
део Досијеа студента докторских студија.  

 

 

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ КРИТЕРИЈУМА 

 

Критеријуми из овог документа се примењују у потпуности за студенте који су у I 
годину докторских академских студија први пут уписани школске 2021/22. 
године. 

За студенте који су уписали докторске академске студије пре школске 2021/22. 
године, примењују се критеријуми усвојени на Наставно-научном већу 
Факултета од 12.9.2013. године. 

 

 

 

 

      

                                                    

Доставити: 

- шефовима катедара 

- продекану за науку 

- Студентској служби 

- архиви 

ДЕКАН ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Проф. др Владан Кузмановић, дипл.инж.грађ. 



Прилог 1 

Докторске студије 

Потврда о прикупљеним бодовима у оквиру  
ваннаставних активности у школској 202_/202_. години 

Студијски програм:  ☐ ГРАЂЕВИНАРСТВО 

    ☐ ГЕОДЕЗИЈА И ГЕОИНФОРМАТИКА 

Презиме и име студента:  

Број индекса:  

Шифра: 

Р.бр. Назив рада/активности1 
Категори-
зација2 

Број 
ЕСПБ3  

1    

2    

3    

…    

 

Напомене: 

1 Навести у одговарајућем формату назив рада објављеног у часопису или презентованог на 
научном скупу, или одговарајућу активност из листе активности обухваћених критеријумима 
(видети страну 2) 

2 У складу са категоризацијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије (видети страну 2), ако је применљиво. 

3 Критеријуми за бодовање рада студената докторских студија на Грађевинском факултету 
Универзитета у Београду, на основу Одлуке ННВ бр. 22/71 од 30.06.2022. 

 

Оверавају: 

Датум:_______________ Ментор: _____________________________ 

 Шеф катедре:_________________________ 



ШИФРА (према важећем Курикулуму докторских студија): 

Прва година:  Д3О2ПР / Д3Г1С1 – Израда и публиковање рада 1 

Друга година:  Д3О3ПР / Д3Г3ПР – Израда и публиковање рада 2 

  Д3О4Д1 / Д3Г4Д1 – Докторска дисертација – лабораторијска испитивања 1 

Трећа година:  Д3О5Д2 / Д3Г5Д2 – Докторска дисертација – лабораторијска испитивања 2 

Д3О6ДИ / Д3Г6ДИ – Докторска дисертација – израда и публиковање радова 

Формат за навођење рада у часопису или рада презентованог на научном скупу: 

Аутор(и), Назив рада, Нaзив часописа или зборника радова, број часописа (ако је 
применљиво), издaвaч, мeстo издaњa, гoдинa, стрaнa  

Активности које могу бити основ за прикупљање бодова: 

- Учешће на летњој или зимској школи (потребна потврда о учешћу коју издаје организатор 
школе) 

- Учешће у радионици са радом или без рада (потребна потврда о учешћу коју издаје 
организатор радионице) 

- Приступни рад - јавна одбрана предложене теме докторске дисертације на Већу Катедре – 
навести назив дисертације (потребан Извод из Записника са седнице Већа катедре) 

- Израда и јавно излагање истраживачког рада , на посебно организованом јавном 
предавању у организацији Грађевинског факултета, у складу са Одлуком ННВ бр. 22/71 од 
30.06.2022. (потребна потписана потврда о излагању рада на јавном скупу, од стране 
трочлане Комисије именоване од стране Комисије за докторске студије). 

 

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ, НАЧИНУ ВРЕДНОВАЊА И 
КВАНТИТАТИВНОМ ИСКАЗИВАЊУ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА 

ИСТРАЖИВАЧА (Сл.гласник РС бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017) 

Назив групе 
резултата 

Ознака Врста резултата Категор. 

Moнографије, моно-
графске студије, те-
матски зборници, лек-
сикографске и карто-
графске публикације 
међународног значаја 

М10 
Moнографије, монографске студије, тематски 
зборници, лексикографске и картографске 
публикације међународног значаја 

М10 

Радови објављени у 
научним часописима 
М20 међународног 
значаја 

М20 

Рад у међународном часопису изузетних вредности М21a 
Рад у врхунском међународном часопису M21 
Рад у истакнутом међународном часопису М22 
Рад у међународном часопису М23 
Рад у часопису међународног значаја верификованог 
посебном одлуком 

М24 

Зборници међународ-
них научних скупова 

М30 
Саопштење са међународног скупа штампано у 
целини 

М33 

Националне 
монографије 

М40 

Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом 
тематском зборнику националног значаја (признаје се 
као М51) 

М44 

Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику 
националног значаја (признаје се као М51) 

М45 

Часописи 
националног значаја 

М50 
Рад у водећем часопису националног значаја М51 
Рад у часопису научног значаја М52 
Рад у научном часопису М53 

Зборници 
националног значаја 

М60 
Саопштење са скупа националног значаја штампано у 
целини 

М63 

 



Прилог 2 

Правилник о организовању јавних скупова студената 
докторских академских студија на Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду   

Члан 1. 
Циљ организације јавног скупа је јавно презентовање радова студената свих студијских 
програма докторских академских студија (ДАС) на Грађевинском факултету. 

Успешна презентација рада на јавном скупу студенту ДАС доноси 6 ЕСПБ у оквиру 
одговарајуће шифре предмета у Курикулуму одговарајућег студијског програма ДАС. 

Члан 2. 
Јавни скуп организује се у просторијама Факултета, два пута годишње, по правилу у 
септембру и фебруару у текућој школској години. 

Обавештење о организацији јавног скупа поставља се најмање 4 недеље раније на 
огласним таблама факултета, сајту факултета и путем циркуларних порука 
електронском поштом свим запосленима на Грађевинском факултету и 
заинтересованим сарадницима са других институција. 

Одлуку о термину организовања скупа доноси Комисија за докторске студије. 

Члан 3. 
Пријављивање на скуп врши се слањем наслова и проширеног резимеа рада (укупно до 
800 речи) у PDF формату, Продекану за науку Грађевинског факултета. У пријави 
навести име и презиме кандидата, годину уписа на ДАС, тренутну годину студија и број 
индекса, као и име и презиме тутора/ментора. 

Проширени резиме, поред уводног дела, методологије и прелиминарног приказа 
остварених резултата, мора садржати и најмање 5 референци коришћених при изради 
рада. Референце морају бити наведене у складу са правилима академског писања. 

Последњи термин за пријаву је 2 недеље од дана одржавања јавног скупа. Након 
прикупљања пријава, објављује се распоред презентација радова на огласним таблама 
факултета, сајту факултета и путем циркуларних порука електронском поштом свим 
запосленима на Грађевинском факултету и заинтересованим сарадницима са других 
институција. 

Члан 4. 
На јавном скупу студент ДАС може презентовати само један рад. Максимално трајање 
презентације је 10 минута, уз 5 минута предвиђених за дискусију. Рад се презентује 
путем power-point презентације од највише 10 слајдова. 

На јавном скупу може се презентовати искључиво рад који представља резултате рада 
на докторској дисертацији, или у оквиру предмета на ДАС. 

Презентацији радова присуствује трочлана комисија коју именује Комисија за докторске 
студије. Председник комисије је Продекан за науку (по функцији). 

Задатак комисије је да оцени: 

- оригиналност рада, 

- напредак кандидата у смислу објављених резултата, у односу на претходну 
презентацију рада на јавном скупу, 



- повезаност рада са предметима на ДАС и докторском дисертацијом, 

- самосталност кандидата у изради рада, 

- потенцијал приказаних истраживања. 

Након презентације рада и дискусије, Комисија саопштава кандидату да ли је успешно 
или неуспешно презентовао резултате истраживања, и сачињава Записник, у складу са 
Чланом 5. овог Правилника. 

Радови се морају писати и презентовати уз поштовање свих принципа академске 
честитости. 

Члан 5. ОБРАЗАЦ ЗАПИСНИКА 

Грађевински факултет Универзитета у Београду 

ЗАПИСНИК 
са излагања радова студената докторских академских студија, на јавном скупу у 

организацији Грађевинског факултета Универзитета у Београду 

 

Име и презиме кандидата: ________________________ Број индекса:
 __________ 

На основу Правилника о организовању јавних скупова студената докторских 
академских студија на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, Комисија за 
докторске студије на састанку одржаном ___.___.20___. образовала је Комисију за 
оцену јавног излагања рада у следећем саставу: 

1.____________________________________, продекан за науку 

2.____________________________________, члан 

3.____________________________________, члан 

 

Кандидат се уписао на докторске академске студије Грађевинског факултета школске 
___________ године, и у предвиђеном року пријавио рад под насловом 

_________________________________________________________________________ 

 

Јавно излагање рада одржано је ___.___.20___. у просторијама Факултета. Након 
прегледа рада, усменог излагања кандидата и саслушаних одговора кандидата на 
постављена питања, Комисија констатује да је кандидат 
________________________________________ успешно / неуспешно презентовао рад 
и тиме стекао ________ ЕСПБ. 

 

Чланови комисије: 

1._________________________________, продекан за науку 

2._________________________________, члан 

3._________________________________, члан 

 

У Београду, ___.___.20___. године. 


