
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

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: (према Курикулуму, види страну 2) 

Р.бр. Назив рада/активности1 Категори-
зација2 

Број ЕСПБ према 
Критеријумима3  
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Напомене: 
1 Навести у одговарајућем формату назив рада објављеног у часопису или презентованог на научном 

скупу, или одговарајућу активност из листе активности обухваћених критеријумима (види страну 2) 
2 У складу са категоризацијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

(види страну 2), ако је применљиво. 
3 Критеријуми за бодовање рада студената докторских студија на Грађевинском факултету 

Универзитета у Београду, усвојени на седници ННВ 12.09.2013. године 

Оверавају: 

Датум:_______________ Ментор: _________________________________ 

 Шеф катедре:_____________________________ 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

2 
 

ШИФРА (према важећем Курикулуму докторских студија): 
Прва година:  ГРД1С1 / ГЕД1С1 – Израда и публиковање рада 
Друга година:  ГРД2С2 / ГЕД2С2 – Докторска дисертација – лабораторијска испитивања 1 
Трећа година:  ГРД3С3 / ГЕД3С3 – Докторска дисертација – лабораторијска испитивања 2 

ГРД3С4 / ГЕД3С4 – 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, мjeстo 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 седници Већа Катедре  или јавно предавање – 

навести назив рада - (потребан Извод из Записника са седнице Већа катедре или Извештај о јавном 
излагању рада трочлане Комисије именоване од стране Катедре) 

 

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ ВРЕДНОВАЊА, И КВАНТИТАТИВНОМ 
ИСКАЗИВАЊУ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЧА (Сл.гласник РС бр. 
38/2008) 

Назив групе резултата 
Ознака 
групе 

резултата 
Врста резултата Категоризација 

М 

Радови објављени у 
научним часописима 
М20 међународног 
значаја 

М20 

Рад у врхунском међународном часопису М21 
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 

 


