
Табела 6.3.  Збирни преглед научно-истраживачких резултата (публикација) у 
установи у претходној календарској години према критеријумима Министарства за 
науку  
 
 

Назив групе 
резултата 

Ознака 
групе 

резултата 
Врста резултата М Број 

резултата 

Монографије, 
монографске 

студије, 
тематски 
зборници, 

лескикографске 
и картографске 

публикације 
међународног 

значаја 

М10 

Истакнута монографија међународног 
значаја  М11 - 

Монографија међународног значаја   М12 - 
Монографска студија/поглавље у књизи 
М11 или рад у тематском зборнику 
водећег међународног значаја   

М13 - 

Монографска студија/поглавље у књизи 
М12 или рад у тематском зборнику 
међународног значаја   

М14 - 

Лексикографска јединица или карта у 
научној публикацији водећег 
међународног значаја   

М15 - 

Лексикографска јединица или карта у 
публикацији међународног значаја   М16 - 

Уређивање научне монографије или 
тематског зборника водећег 
међународног значаја   

М17 - 

Уређивање научне монографије, 
тематског зборника, лексикографске 
или картографске публикације 
међународног значаја   

М18 - 

Радови 
објављени у 

научним 
часописима 

међународног 
значаја 

М20 

Рад у врхунском међународном 
часопису   М21 8 

Рад у истакнутом међународном 
часопису   М22 4 

Рад у међународном часопису   М23 9 
Рад у часопису међународног значаја 
верификованог посебном одлуком   М24 2 

Научна критика и полемика у 
истакнутом међународном часопису   М25 - 

Научна критика и полемика у 
међународном часопису   М26 - 

Уређивање истакнутог међународног 
научног часописа на год. нивоу (гост 
уредник)   

М27 - 

 
Уређивање међународног научног 
часописа   
 

М28 - 



Зборници 
међународних 

научних скупова 
M30 

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

М31 - 

Предавање по позиву са међународног 
скупа штампано у изводу   М32 - 

Саопштење са међународног скупа 
штампано у целини   М33 47 

Саопштење са међународног скупа 
штампано у изводу   М34 2 

Ауторизована дискусија са 
међународног скупа   М35 - 

Уређивање зборника саопштења 
међународног научног скупа   М36 - 

Националне 
монографије, 

тематски 
зборници, 

лексикографске 
и картографске 

публикације 
националног 

значаја; научни 
преводи и 
критичка 

издања грађе, 
библиографске 

публикације 

M40 

Истакнута монографија националног 
значаја   М41 - 

Монографија националног значаја, 
монографско издање грађе, превод 
изворног текста у облику монографије 
(само за старе језике)   

М42 - 

Монографска библиографска 
публикација   М43 - 

Поглавље у књизи М41 или рад у 
истакнутом тематском зборнику 
водећег националног значаја, превод 
изворног текста у облику студије, 
поглавља или чланка, превод или 
стручна редакција превода научне 
монографске књиге (само за старе 
језике)   

М44 - 

Поглавље у књизи М42 или рад у 
тематском зборнику националног 
значаја   

М45 2 

Лексикографска јединица у   
научној публикацији   
водећег националног   
значаја, карта у научној   
публикацији националног   
значаја, издање грађе у   
научној публикацији,   

 
 
 

М46 
 
 
 

- 

Лексикографска јединица у научној 
публикацији националног значаја   М47 - 

Уређивање научне   
монографије, тематског   
зборника, лексикографске или 
картографске   
публикације водећег   
националног значаја   

 
 

М48 
 
 

- 

Уређивање научне монографије, 
тематског зборника, лексикографске 
или картографске публикације 
националног значаја  

М49 - 



Часописи 
националног 

значаја 
M50 

Рад у водећем часопису националног 
значаја   М51 2 

Рад у часопису националног значаја   М52 5 
Рад у научном часопису   М53 1 
Уређивање водећег научног часописа 
националног значаја (на годишњем 
нивоу)   

М55 - 

Уређивање научног часописа 
националног значаја (на годишњем 
нивоу)   

М56 - 

Зборници 
скупова 

националног 
значаја 

M60 

Предавање по позиву са скупа 
националног значаја штампано у 
целини   

М61 - 

Предавање по позиву са скупа 
националног значаја штампано у изводу   М62 - 

Саопштење са скупа националног 
значаја штампано у целини   М63 2 

Саопштење са скупа националног 
значаја штампано у изводу   М64 2 

Ауторизована дискусија са 
националног скупа   М65 - 

Уређивање зборника саопштења скупа 
националног значаја   М66 - 

Магистарске и 
докторске тезе M70 Одбрањена докторска дисертација   М71 2 

Одбрањен магистарски рад   М72 - 

Техничка и 
развојна решења M80 

Нови производ или    
технологија уведени у   
производњу, признат програмски 
систем, признате нове генетске   
пробе на међународном   
нивоу (уз доказ), ново прихваћено 
решење проблема у области   
макроекономског, социјалног и 
проблема   
одрживог просторног   
развоја рецензовано и   
прихваћено на   
међународном нивоу (уз доказ)   

М81 2 

Нова производна линија,   
нови материјал,   
индустријски прототип,   
ново прихваћено решење   
проблема у области макроекономског,   
социјалног и проблема   
одрживог просторног   
развоја уведени у   
производњу (уз доказ)   

М82 2 

Ново лабораторијско   
постројење, ново   
експериментално постројење, нови   

М83 1 



технолошки поступак (уз доказ)  

Битно побољшан постојећи производ 
или технологија (уз доказ) ново решење 
проблема у области микроекономског, 
социјалног и проблема одрживог 
просторног развоја рецензовано и 
прихваћено на националном нивоу (уз 
доказ)   

М84 1 

Прототип, нова метода,   
софтвер, стандардизован   
или атестиран инструмент,   
нова генска проба,   
микроорганизми (уз доказ)   

М85 - 

Критичка евалуација   
података, база података,   
приказани детаљно као део   
мођународних пројеката,   
публиковани као интерне   
публикације или приказани   
на Интернету   

 
 
 

М86 

- 

Патенти, 
ауторске 
изложбе, 
тестови 

M90 

Реализовани патент, сој, сорта или раса, 
архитектонско, грађевинско или 
урбанистичко ауторско дело на 
међународном нивоу 

М91 - 

Реализовани патент, сој, сорта или раса, 
архитектонско, грађевинско или 
урбанистичко ауторско дело  

М92 - 

Ауторска изложба са   
каталогом уз научну   
рецензију 

М93 - 

 
  
  
Табеларни преглед научно-истраживачких резултата (публикација) по групама 
 

Група Број резултата 

М10 0 
М20 23 
М30 49 
М40 2 
М50 8 
М60 4 
М70 2 
М80 7 
М90 0 

 



Графички приказ броја научно-истраживачких резултата (публикација) по групама 
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Графички приказ броја радова у часописима са SCI листе  
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Графички приказ броја радова у часописима националног значаја  
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