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УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА
Научно-наставно веће Универзитета у Крагујевцу на основу члана 106. тачка 9. Закона
о универзитету и члана 69. тачка 9. Статута Универзитета, на седници одржаној 30. јуна
2003. године донело је Правилник о условима и поступку за давање сагласности
стручних већа Универзитета на одлуке о избору наставника.
А
Избор доцента
Услови
1. За доцента може бити изабрано лице које има:
1.1. научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира;
1.2. научне, односно стручне радове објављене у научним часописима или
зборницима, са рецензијама;
1.3. способност за наставни рад;
1.4. за доцента лице се бира на 5 година. Декан доноси одлуку о објављивању
конкурса најкасније шест месеци пре истека времена за које је наставник
биран.
Сагласност Стручног већа Универзитета
1. Надлежно Стручно веће Универзитета даће сагласност на одлуку изборног већа
факултета под условом да је кандидат објавио у целини;
а) најмање 4 научна или најмање 4 стручна рада или најмање 4 научна и стручна
рада у научним часописима или зборницима
или
б) најмање 2 рада објављена у водећим домаћим часописима
или
в) најмање 1 рад у међународним часописима.
2. Резултати кандидата који превазилазе прописани минимум за избор у звање
доцента не преносе се у наредни изборни период.

Б
Избор ванредног професора
Услови
1. За ванредног професора може бити изабрано лице које, поред услова за избор у
звање доцента, има:
1.1. више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са рецензијама;
1.2. објављени уџбеник или монографију или практикум или збирку задатака за ужу
научну област за коју се бира;
1.3. више радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима;
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1.4. оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод,
нову сорту), односно руковођење или учешће у научним пројектима;
1.5. за ванредног професора лице се бира на 5 година. Декан доноси одлуку о
објављивању конкурса најкасније шест месеци пре истека времена за које је
наставник биран.
Сагласност Стручног већа Универзитета
1. Надлежно стручно веће Универзитета даће сагласност на одлуку изборног већа
факултета, ако кандидат за ванредног професора оствари минимални број бодова у
свакој групи наведеној у претходном члану (1.1. до 1.4), а у периоду од избора у
звање доцента.
2. Сагласност Стручног већа Универзитета даје се за одлуке о избору у којима се не
примењује институт избора наставника пре истека рока од 5 година и за одлуке
факултета у којима се примењује институт избора наставника пре истека рока од 5
година. О примени института избора наставника пре истека рока од 5 година
самостално одлучују факултети. Овај институт може се применити само на основу
резултата кандидата који се остварују у оквиру група 1.1. и 1.2. као једне целине,
или на основу резултата који се остварују у оквиру групе 1.4, при чему се они, у
оквиру ове групе сабирају.
3. Када факултет не примењује институт избора пре истека рока од 5 година,
кандидат мора у оквиру група 1.1. и 1.2, да оствари укупно 18 бодова. Не узимају се
у обзир бодови по основу времена проведеног у звању доцента. У оквиру групе 1.2.
мора остварити минимум од 9 бодова. У оквиру групе 1.1. минимум од 3 бода и то
по основу радова у којима је кандидат једини аутор или први аутор који се утврђује
према обичајима у одређеној области.
4. Када факултет примењује институт избора пре истека рока од 5 година, кандидат
мора у оквиру група 1.1. и 1.2, заједно са бодовима по основу времена проведеног
у звању доцента да оствари укупно 36 бодова. Истовремено у оквиру група 1.1 и 1.2
мора остварити укупан минималан износ од 18 бодова, а у оквиру групе 1.1. мора
остварити минимално 9 бодова и то по основу радова у којима је кандидат једини
аутор или први аутор и у оквиру групе 1.2. минимално 9 бодова, по основу
резултата у овом изборном периоду.
5. У случају да факултет примењује институт избора пре истека рока од 5 година,
кандидат мора у свим осталим групама да оствари број бодова који је за њих
прописан новим Правилником. У оквиру групе 1.3. 0,5 бодова. У оквиру групе 1.4. 2
бода.
6. Бодовање се обављана следећи начин:
• уџбеник - 9 бодова
• уџбеник који је искључиво или претежно намењен за специјалистичке или
последипломске студије - 11 бодова
• практикум - 6-9 бодова
• збирка задатака - 6-9 бодова
• уџбеници, збирке задатака и практикуми који имају међународни или истакнути
међународни значај бодују се као и одговарајуће монографије са 15 односно 18
бодова
• рад у водећем домаћем часопису - 1,5 бод
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рад у међународном часопису - 3 бода
рад у водећем часопису међународног значаја - 4 бода
монографије националног значаја - 9 бодова
монографије међународног значаја - 15 бодова
истакнуте монографије међународног значаја - 18 бодова
уредник, редактор, приређивач - 1 бод.

Комисија може радове кандидата вредновати и већим бројем бодова, када то
оправдава њихов научни значај, али и увећани обим који је директни израз
компактности и свеобухватности истраживања. У том случају је максималан број
бодова:
• рад у водећем домаћем часопису - 2 бода
• рад у међународном часопису - 4 бода
• рад у водећем часопису међународног значаја - 5 бодова
• монографије националног значаја - 12 бодова
• монографије међународног значаја - 17 бодова
• истакнуте монографије међународног значаја - 21 бода.
7. Када факултет примењује институт избора пре истека рока од 5 година тада се
свака година проведена у звању доцента до законског рока за расписивање
конкурса множи коефицијентом 4. Сваки месец множи се коефицијентом 0,33.
8. Када је чланак или монографија резултат теоријских истраживања и претходног
посебног експеримента број бодова за ове категорије увећава се за 20%.
9. Када је степен цитираности одређеног рада виши од уобичајеног за ту област број
бодова увећава се за 20%. Доказе о степену цитираности рада подноси кандидат.
10. У оквиру групе 1.3. кандидат мора остварити 0,5 бодова. За стицање ових бодова,
радови не морају бити посебно објављени.
10.1.

Бодовање се обавља на следећи начин;
• домаћи научни скуп - 0,25 бода
• међународни научни скуп - 0,50 бода.

10.2.

•
•

10.3.

Учешће на домаћем или међународном научном скупу вреднује се на исти
начин без обзира да ли је реч о раду само једног аутора или о раду више
аутора.

10.4.

Радови са скупова објављени у припреми скупа или после њега у неком
часопису или у посебној свесци часописа у облику чланка вреднују се као
чланак објављен у часопису под општим условима који су одређени овим
равилником.

Уводно предавање на међународном научном скупу - 1 бод
Уводно предавање на домаћем научном скупу - 0,5 бода.

11. У случају да факултет не примењује институт избора пре истека рока од 5 година,
кандидат мора у оквиру групе 1.4 остварити минимум од 2. бода
11.1.

Бодовање се обавља на следећи начин:
• учешће у домаћем научном пројекту - 1,5 бод
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учешће у међународном научном пројекту - 3 бода
руковођење у домаћем научном пројекту - 3 бода
руковођење у међународном научном пројекту - 6 бодова
проналазак поступка, производа или примене патентиран у Југославији
или иностранству, као и творевине које се по новости и стваралачком
доприносу могу изједначити са проналаском
на пример, нова сорта, нова раса, нови сој, компјутерски програм - 4,5
бода
проналазак који се примењује у иностранству - 6 бодова
творевине које се по новости и стваралачком доприносу не могу
изједначити с проналаском
на пример, побољшани производ, побољшани поступак, побољшана
сорта, побољшана раса, рационалнија употреба енергије, као и
проналасци који су само пријављени за патентирање - 2 бода.

12. У вишегодишњим пројектима свака година руковођења или учешћа вреднује се као
руковођење или учешће у појединачном пројекту. Једногодишњи пројекти су и они
у којима је број истраживачких месеци мањи од календарског броја месеци.
13. У случају да факултет примењује институт избора пре истека рока од 5 година,
кандидат мора по основу резултата у оквиру групе 1.4. и времена проведеног у
звању доцента да оствари укупно 20 бодова.
У оквиру свих других група кандидат мора да оствари број бодова који је за њих
предвиђен овим Правилником. У оквиру група 1.1. и 1.2. 18 бодова и то: минимално
9 бодова у оквиру групе 1.2. Минимално 3 бода, у оквиру тачке 1.1, по основу
радова у којима је кандидат једини аутор или први аутор. У оквиру групе 1.3. 0,5
бодова.
За примену института избора пре истека рока од 5 година по овом основу
кандидату се урачунава максимално 3 бода по основу учешћа у домаћем научном
пројекту и/или по основу руковођења у домаћем научном пројекту.
14. Бодови који прелазе износ утврђен овим Правилником за избор у звање ванредног
професора преносе се у наредни изборни период.
14.1.

У случају да факултет примени институт избора пре истека рока од 5 година,
узима се у обзир рад чијим је објављивањем остварен први пут вишак
бодова. Овај вишак бодова приписује се у наредном изборном периоду истој
врсти радова (чланак - чланак, монографија - монографија, уџбеник уџбеник итд.).

14.2.

У случају да факултет не примењује институт избора пре истека рока од 5
година тада се не узимају у обзир бодови који се остварују по основу
времена проведеног у звању. Укупан број бодова у оквиру ставки 1.1. и 1.2
је 18.
За преношење важе следећа правила:
• Ако кандидат у оквиру групе 1.1 оствари испод 9 бодова, тада се број
бодова од 18 до стварно оствареног броја бодова преноси у наредни
изборни период у групу "монографије и уџбеници", под условом да је тај
вишак остварен по основу бодовања монографија или уџбеника.
• Ако кандидат у оквиру групе 1.1 оствари преко 9 бодова, а по основу
монографија или/и уџбеника минимум од 9 бодова, тада се број бодова
од 18 до стварно оствареног броја бодова преноси у наредни изборни
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•

14.3.

период у групу "радови објављени у међународним или водећим домаћим
часописима".
Ако кандидат у оквиру групе 1.1 оствари преко 9 бодова, а по основу
уџбеника и/или монографије преко 9, тада се вишак од 9 до оствареног
броја бодова по основу чланака преноси у групу чланака, а вишак од 9
до оствареног броја бодова по основу уџбеника и/или монографија у
групу "уџбеници и монографије".

За преношење бодова остварених у оквиру групе 1.4. примењују се следећа
правила:
• Када факултет не примењује институт избора пре истека рока од пет
година преноси се вишак преко минимума од два бода.
• Када факултет примењује институт избора пре истека рока од пет година
преноси се вишак изнад 20 бодова, који је основа за превремене изборе.

15. У случају реизбора кандидата, због неиспуњености услова који су предвиђени овим
Правилником, у наредном периоду не урачунавају се бодови по основу времена
проведеног у звању.

Б1
Избор редовног професора
Услови
1. За редовног професора може бити изабрано лице које, поред услова за избор у
звање ванредног професора, има:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој области
објављених у међународним или водећим домаћим часописима, са
рецензијама;
објављени уџбеник или монографију;
већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или
домаћим научним скуповима;
оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод,
нову сорту и сл.), односно учествовање или руковођење у научним
пројектима;
остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка, а посебно кроз
менторство у магистарским или докторским дисертацијама, као и учешће у
комисијама за оцену или одбрану магистарских теза или докторских
дисертација.
Сагласност Стручног већа Универзитета

1. Надлежно стручно веће Универзитета даће сагласност на одлуку изборног већа
факултета, ако кандидат за редовног професора оствари минимални број бодова у
свакој групи наведеној у претходном члану (1.1. до 1.5), а у периоду од избора у
звање ванредног професора и/или пренетих бодова.
2. Када факултет не примењује институт избора пре истека рока од 5 година,
кандидат мора у оквиру група 1.1. и 1.2, да оствари укупно 18 бодова. Не узимају се
у обзир бодови по основу времена проведеног у звању ванредног професора. У
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оквиру групе 1.2. мора остварити минимум од 9 бодова, а у оквиру групе 1.1.
минимум од 3 бода и то по основу радова у којима је кандидат једини аутор или
први аутор. Урачунава се вишак бодова из претходног изборног периода.
3. Када факултет примењује институт избора пре истека рока од 5 година, кандидат
мора у оквиру група 1.1. и 1.2, заједно са бодовима по основу времена проведеног
у звању ванредног професора да оствари укупно 36 бодова. У оквиру група 1.1 и
1.2. кандидат укупно мора остварити минимални износ од 18 бодова. Истовремено у
оквиру групе 1.1. мора по основу резултата у овом изборном периоду, или/и по
основу пренетих бодова, остварити минимум од 9 бодова и то по основу радова у
којима је кандидат једини аутор или први аутор, а у оквиру групе 1.2, по основу
монографија или/и уџбеника, минимум од 9 бодова, по основу резултата у овом
изборном периоду или/и по основу пренетих бодова.
4. У оквиру групе 1.3. кандидат мора на основу резултата у овом изборном периоду
или/и пренетих бодова остварити минимално - 0,5 бода.
Бодовање се обавља на исти начин као и за ванредног професора.
5. У случају да факултет не примењује институт избора пре истека рока од 5 година
кандидат у оквиру групе 1.4. мора на основу резултата у овом изборном периоду
и/или пренетих бодова да оствари минимално 2 бода.
Бодовање се обавља на исти начин као и за ванредног професора.
У случају да факултет примењује институт избора пре истека рока од 5 година
примењују се правила која важе за избор у звање ванредног професора, уз бодове
који се остварују у оквиру групе 1.5. Узимају се у обзир бодови који су остварени у
овом изборном периоду и пренети бодови.
6. У оквиру групе 1.5. кандидат мора остварити минимално 2 бода, по основу
резултата у овом изборном периоду и/или пренетих бодова.
Бодовање се обавља на следећи начин:
• менторство за магистарски рад - 2 бода
• менторство за докторску дисертацију - 3 бода
• учешће у комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација - 1,25 бод
• учешће у комисијама за оцену и одбрану магистарског рада - 0,75 бод
• учешће у комисијама за писање извештаја о подобности теме за докторску
дисертацију - 0,40 бода
• учешће у комисијама за писање извештаја о подобности теме за магистарски
рад - 0,25 бода.
У случају "коменторства" број бодова за менторство за магистарски рад и докторску
дисертацију дели се бројем коментора.

В
Бодовање код радова са више аутора
1. Радови објављени у часописима:
За радове објављене у часописима који имају до четири аутора сваки аутор стиче
број бодова који је одређен за ту категорију радова.
Када је број аутора већи од четири писаним споразумом свих назначених аутора
одређује се њихово појединачно учешће, изражено у процентима, у настанку рада
као целине. Споразум се подноси Комисији за припрему реферата за избор
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наставника. Једном утврђено процентуално учешће важи за сваки избор у коме се
узима у обзир овај рад.
Уколико није могућ споразум свих назначених аутора узеће се да су доприноси
једнаки и бодови који су утврђени за рад поделиће се бројем аутора.
Када се, сходно обичајима у одређеној области, може утврдити први аутор, број
бодова за ауторе израчунаће се по формули А=К/(х+1,2), а за првог аутора по
формули А1=1,2*А. При томе х означава број аутора који нису први, а К број
бодова који припада за ту категорију рада.
2. Монографије:
За монографије које имају до четири аутора чији се доприноси не могу
идентификовати сваки аутор стиче број бодова који је одређен за ту монографију.
Када је број аутора већи од четири, а индивидуални доприноси аутора се не могу
идентификовати, писаним споразумом свих назначених аутора одређује се њихово
појединачно учешће, изражено у процентима, у настанку рада као целине.
Споразум се подноси Комисији за припрему реферата за избор наставника. Једном
утврђено процентуално учешће важи за сваки избор у коме се узима у обзир ова
монографија.
Уколико није могућ споразум свих назначених аутора, узеће се да су доприноси
једнаки и број бодова који је утврђен за ту монографију поделиће се бројем аутора.
Правило о израчунавању бодова за првог аутора примењује се на исти начин као и
код радова објављених у часописима.
Код монографија у којима се могу идентификовати индивидуални доприноси аутора
ти идентификовани доприноси могу бити вредновани као засебне монографије,
када то оправдава њихова садржина и обим. Њима припада број бодова који је
утврђен за одређену категорију монографије. Остали идентификовани
индивидуални доприноси аутора, који нису бодовани као засебне монографије
бодују се само делом бодова за монографију као целину, у зависности од њихове
садржине и квалитета.
Када ниједан идентификовани допринос аутора у монографијама није вреднован
као засебна монографија, Комисија ће одредити процентуално учешће сваког
аутора у настанку монографије као целине и сходно томе ауторима расподелити
бодове који су утврђени за ту монографију.
3. Уџбеници:
Примењују се иста правила која важе за монографију.
4. Збирка задатака:
За збирке задатака које имају до два аутора, сваки аутор стиче број бодова који је
утврђен за ту збирку. Бодови се расподељују према правилима за монографију.
5. Практикум:
За практикуме који имају до два аутора, сваки аутор стиче број бодова који је
утврђен за тај практикум. Бодови се расподељују према правилима за монографију.

Г
Дела која се уподобљавају оним изричито наведеним у Закону
1. Скрипта која испуњава све материјалне и формалне услове прописане за уџбеник
бодује се са 9 (девет) бодова.
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2. Коментари се бодују на исти начин као и уџбеници.
3. Речници се бодују на исти начин као и уџбеници.
4. Енциклопедије и лексикони код којих се не могу идентификовати ауторски
доприноси бодују се као уџбеници. Када се ауторски доприноси могу
идентификовати бодују се као "радови објављени у часописима", а у зависности од
ранга енциклопедије или лексикона. Овако стечени бодови урачунавају се у бодове
за "научне радове".

Д
Радови који су објављени више пута
1. Ауторски доприноси кандидата, који су већ вредновани по неком основу, када се
поново објаве у истоветном облику, самостално или у оквиру шире целине, не
бодују се.
2. Ауторски доприноси кандидата су у истоветном облику и онда када је реч само о
сажимању материје, другојачијем распореду и слично, као и када је реч о изменама
које су везане за промену прописа и примену нових шема или доктрина.
3. Ауторски доприноси кандидата, који су већ вредновани по неком основу, када се
први пут поново објаве у сличном облику, самостално или у оквиру шире целине
бодују се с једном трећином бодова за одговарајућу категорију радова. Када је реч
о радовима код којих је кандидат један од назначених аутора, та једна трећина
бодова се расподељује по општим правилима која су утврћена овим Правилником.
При бодовању за прво поновно објављивање у сличном облику не узимају се у
обзир бодови који су, сходно Правилнику, стечени по основу претходног посебног
експеримента.
4. Ауторски доприноси кандидата из претходног члана се не бодују када су други пут
поново објављени у сличном облику.

Ђ
Прелазне и завршне одредбе
1. Одредбе Правилника тумаче се полазећи од објективно установљеног интереса
кандидата.
2. Одредбе овог дела Правилника ступају на снагу 8 дана након дана објављивања на
сајту Универзитета у Крагујевцу. Примењују се на изборе по конкурсима који су
објављени после ступања на снагу Правилника.
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ПРАВИЛА ЗА РЕИЗБОР
А
РЕИЗБОР ДОЦЕНТА
1. Кандидат може само још два пута бити биран у звање доцента, под условом да у
претходна два изборна периода укупно оствари 9 бодова и то у оквиру група 1.1. и
1.2. као једне целине.
2. Правила о реизбору примењују се на лица која су по одредбама овог Правилника
први пут бирана у звање доцента.

Б
РЕИЗБОР ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА
1. Кандидат може бити неограничени број пута биран у звање ванредног професора,
под условом да у претходном изборном периоду оствари:
• у оквиру група 1.1. и 1.2. заједно минимално 3 бода, или
• у оквиру групе 1.3. минимално 3 бода, или
• у оквиру групе 1.4. минимално 3 бода, или
• у оквиру групе 1.5. услова предвиђених за избор у звање редовног професора
минимално 3 бода.
2. Правила о реизбору примењују се на лица која су по одредбама овог Правилника
први пут бирана у звање ванредног професора.
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ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ
А
Садржина извештаја о избору наставника
1. У извештају Комисије за избор наставника сваки услов за избор, који је предвиђен
овим Правилником, мора бити издвојено анализиран. Све активности кандидата
које су обављене у меродавном изборном периоду, на који се реферат односи,
морају бити груписане у једну целину и у њој обрађене. Активности кандидата из
претходних изборних периода се у реферату само наводе.
2. За сваки чланак мора бити наведен наслов, број и година часописа у коме је
објављен, почетна и последња страница чланка у часопису.
3. За монографију мора бити наведен наслов, место и година објављивања, издавач,
ISBN и CIP. За уџбеник, практикум и збирку задатака мора бити наведена година
објављивања, место објављивања и издавач. Мора бити наведена одлука
надлежног органа факултета којом се одобрава коришћење уџбеника, практикума
или збирке задатака у настави.
4. У реферату радови морају бити груписани у радове који су објављени у водећим
домаћим часописима, радове који су објављени у међународним часописима и
радове који су објављени у водећим међународним часописима. Све друге радове
само навести у оквиру посебне групе.
5. Посебно мора бити истакнуто зашто су радови кандидата од значаја за развој
науке, односно зашто радови кандидата утичу на развој научне мисли.
6. У реферату мора бити наведен и квалификован научни скуп на коме је рад
саопштен, као и место и време одржавања скупа.
7. У реферату мора бити наведен назив пројекта, одлука надлежног органа којом је
кандидат одређен за учесника или руководиоца пројекта. За проналазак и сличне
творевине мора бити наведено решење надлежног органа којим је проналазак
патентиран, или признат неки други облик заштите.
8. У реферату мора бити наведена одлука надлежног органа факултета којом је
кандидат одређен за ментора, као и наслов магистарског рада и докторске
дисертације. То исти важи и када је реч о учешћу у комисијама за писање реферата
о подобности теме или за оцену и одбрану рада.
9. Посебно мора бити констатован вишак бодова, који је утврђен по одредбама овог
Правилника, у свакој групи у којој се он јавља.
10. У потпису реферата, поред имена, презимена и звања наставника, мора бити
наведен и наставни предмет потписника.
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Б
Поступак пред стручних већима
1. Председник стручног већа може одредити члана већа за известиоца за један или
више извештаја о којима се одлучује на седници стручног већа. Председник
стручног већа може позвати и неког од потписника извештаја да пред већем усмено
образложи наводе у извештају и мишљење Комисије.
2. После разматрања извештаја стручно веће може:
• Дати сагласност на одлуку о избору наставника
• Вратити одлуку о избору факултету на допуну и поновно одлучивање
• Ускратити сагласност на одлуку о избору наставника.
3. Стручно веће ће одлуку о избору вратити факултету на допуну и поновно
одлучивање када садржина извештаја не одговара оној која је утврћена овим
Правилником или када постоје нејасноће у извештају које онемогућавају доношење
одлуке. У поновљеном поступку стручно веће може само дати сагласност или
ускратити сагласност.
4. Стручно веће ће ускратити сагласност на одлуку о избору када нису испуњени
услови за избор наставника утврђени Законом и овим Правилником.
5. Кандитат може Научно-наставном већу Универзитета уложити жалбу на одлуку
стручног већа којом је ускраћена сагласност у року од 15 дана од дана њеног
достављања. Научно-наставно веће одлучује по жалби на првој наредној седници.
6. Научно-наставно веће може:
• Потврдити одлуку стручног већа
• Усвојити жалбу и дати сагласност на одлуку о избору наставника.
7. Одлука Научно-наставног већа је коначна.
8. Одредбе овог дела Правилника ступају на снагу осам дана након дана објављивања
на сајту Универзитета у Крагујевцу. Примењују се на изборе по конкурсима који су
објављени после ступања на снагу Правилника.
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ОДРЕЂИВАЊЕ НЕКИХ КЉУЧНИХ ПОЈМОВА ИЗ
ПРАВИЛНИКА
За потребе примене овог Правилника стручна већа ће уважавати квалификације
садржане у извештају о избору наставника, полазећи од следећих општих критеријума:
Научним часописом се сматра часопис који испуњава следеће услове:
• да редакциони одбор сачињавају реномирани научноистраживачки радници;
• да уредник има звање доктора наука, односно да је изузетно признат као
научни радник;
• да се приспели радови рецензирају;
• да часопис излази периодично;
• да је часопис доступан широј научној јавности;
• да је издавач часописа научно друштво, реномирана издавачка организација
или научна организација.
Часопис националног значаја, поред напред наведених мора да испуњава и
следеће услове:
• да је регистрован;
• да садржи абстракте радова на једном од страних језика;
• да се размењује или продаје бар са једном или у једној страној земљи.
Часопис међународног значаја поред услова који се односе на све часописе и
часописе националног значаја, треба да испуњава и следеће услове:
• да је на основу међународних критеријума разврстан у ову категорију;
• да по квалитету радова, степену цитирања часописа у другим научним радовима
и другим специфичним параметрима за дату област, одговара међународним
критеријумима;
• да се радови штампају на неком од светских језика.
Изузетно, у категорију часописа међународног значаја може бити разврстан и часопис
који обрађује искључиво националну проблематику, ако по квалитету радова одговара
сличним часописима признатим као угледним у својој области.
Водећи часопис међународног значаја мора бити на листи Institute for Scientific
Information.
Када је, пак, реч, о научним скуповима, класификовање се врши, такође, по већ
утврђеним критеријумима.
Научни скуп међународног значаја је онај који се организује под покровитељством
угледног међународног удружења или институције, а чланови научног комитет су из
различитих земаља.
Научни скуп националног значаја је онај који се организује под покровитељством
националног удружења или институција.
Научни скуп националног значаја може бити разврстан у категорију научног скупа
међународног значаја, ако на њему учествују научници из других земаља и ако је
организатор научног скупа ренимирана научна институција или удружење.
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