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Остварени научни резултати (ИСиКМ, МЕН и МЕНЗС, до 10 бодова) 

Научни резултати се оцењују на основу достављене листе научних радова и копија самих 
радова, а према Табели бодова за оцену остварених научних резултата. 
 
У разматрање се узимају објављени радови, као и радови прихваћени за објављивање што се 
доказује писмом потписаним од стране уредника часописа (у коме треба да буде наведено 
издање часописа у коме ће рад бити штампан) или писмо организационог одбора скупа на 
коме је рад прихваћен за објављивање. 
 
Укупан број бодова се остварује на основу збира бодова са највише 3 (три) рада, при чему 
сваки рад мора бити из различите групе резултата наведених у Табели. 
 

Табела бодова за оцену остварених научних резултата 

 
Назив групе резултата Врста резултата 

Категорија 
резултата 

Број 
бодова 

1. Часописи међународног 
значаја 

Рад у врхунском међународном 
часопису 

М21а 10 

Рад у врхунском међународном 
часопису 

М21 9 

Рад у истакнутом међународном 
часопису 

М22 8 

Рад у међународном часопису М23 6 

Рад у часопису међународног значаја 
верификованог посебном одлуком 

М24 5 

2. Зборници међународних 
научних скупова 

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

М31 6 

Предавање по позиву са 
међународног скупа штампано у 
изводу 

М32 3 

Саопштење са међународног скупа 
штампано у целини 

М33 2 

Саопштење са међународног скупа 
штампано у изводу 

М34 1 

3. Часописи националног 
значаја 

Рад у водећем часопису националног 
значаја 

М51 4 

Рад у часопису националног значаја М52 3 

Рад у научном часопису М53 2 

Домаћи новопокренути научни 
часопис 

М54 1 

4. Зборници скупова 
националног значаја 

Предавање по позиву са скупа 
националног значаја штампано у 
целини 

М61 3 

Предавање по позиву са скупа 
националног значаја штампано у 
изводу 

М62 2 

Саопштење са скупа националног 
значаја штампано у целини 

М63 1 
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