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И С П Р А В К А 

У Правилнику о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, који је објављен у 
''Гласнику Универзитета у Београду'', број 192 од 1. јула 2016. 
године, у групацији природно-математичких наука у Табели А2 
код изборног услова ''1. Стручно-професионални допринос'', 
техничком омашком изостављене су ближе одреднице од тачке 3. 
до тачке 7.

У наставку следи Табела А2 у целини.

ТАБЕЛА А2

ИЗБОРНИ 
УСЛОВИ 
(минимално 2 
од 3 услова)

Ближе одреднице 
(најмање пo једна из 2 изборна услова)

1. Стручно-
професионални 
допринос

1. Председник или члан уређивачког одбора 
научних часописа или зборника радова у 
земљи или иностранству. 
2. Рецензент у водећим међународним 
научним часописима, или рецензент 
међународних  или националних научних 
пројеката. 
3. Председник или члан организационог 
или научног одбора на научним скуповима 
националног или међународног нивоа. 
4. Председник или члан комисија за израду 
завршних радова на академским основним, 
мастер или докторским студијама. 
5. Руководилац или сарадник на домаћим 
или међународним научним пројектима. 
6. Аутор/коаутор прихваћеног патента, 
техничког унапређења или иновације. 
7. Писма препоруке.
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2. Допринос 
академској и 
широј заједници

1. Чланство у страним или домаћим 
академијама наука,  или чланство у 
стручним или научним асоцијацијама у које 
се члан бира. 
2. Председник или члан органа управљања, 
стручног органа или комисија на факултету 
или универзитету у земљи или иностранству. 
3. Члан националног савета, стручног, 
законодавног или другог органа и комисије 
министарстава. 
4. Учешће у наставним активностима 
ван студијских програма високошколске 
установе (перманентно образовање, 
курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција, програми 
едукације наставника) или у активностима 
популаризације науке 
5. Домаће и  или међународне награде и 
признања у развоју образовања и науке. 
6. Социјалне вештине (поседовање 
комуникационих способности, способности 
за презентацију, способности за тимски рад и 
вођење тима). 
7. Способност писања пројектне 
документације и добијања домаћих и 
међународних научних и стручних пројеката.
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3. Сарадња са 
другим високо-
школским, 
научно-
истраживачким 
установама, 
односно 
установама 
културе или 
уметности 
у земљи и 
иностранству

1. Постдокторско усавршавања или студијски 
боравци у иностранству. 
2. Руковођење или учешће у међународним 
научним или стручним пројекатима или 
студијама. 
3. Радно ангажовање у настави или 
комисијама на другим високошколским или 
научноистраживачким установама у земљи 
или иностранству,  или звање гостујућег 
професора, или истраживача. 
4. Руковођење или чланство у органу 
професионалног удружења или организацији 
националног или међународног нивоа. 
5. Учешће у програмима размене наставника 
и студената. 
6. Учешће у изради и спровођењу 
заједничких студијских програма. 
7. Предавања по позиву на универзитетима у 
земљи или иностранству.


