


3) Испуњени услови за избор у звање доцента 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

Приступно предавање "Девизни 

систем земље" кандидат је одржао 

01.11.2021. године у 14х пред 

комисијом за писање реферата, које је 

оцењено просечном оценом 5 (пет). 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

4,02 - 4,57 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

2 године 

 

 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 

и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 

рада из категорије М51 из научне области за коју 

се бира. 

1 рад М22 

2 рада М24 

 

The World Economy (М22), Economic 

Annals (М24), The South East 

European Journal of Economics and 

Business (М24) 

8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 

у целини (М31, М33, М61, М63) 

2 рада М33 Bjelić, P., Popović Petrović, I. and 

Kastratović, R. (2020). Foreign Direct 

Investment Patterns in CEFTA 2006: 

Perspectives and Impact of COVID-19 

Pandemic. In: Bayar, Y. (ed.), 

Proceedings of 10th SCF International 

Conference on “The Institutional, 

Economic and the Social Impacts of 

Globalization and Liberalization”, 

Antalya: Usak University European 

Union Education, Research and 

Application Center, Antalya, 45-61, 

ISBN: 978-605-2077-13-9, 45-61. 

Bjelić, P. and Kastratović, R. (2019). 

International Trade and Global 

Production Chains. In: Bayar, Y. (ed.), 

Proceedings of 8th SCF International 

Conference on “The Economic and the 

Social Impacts of Globalization and 

Liberalization”, Antalya: Usak 

University European Union Education, 

Research and Application Center, 

Antalya, ISBN: 978-605-2077-09-2, 

394-305. 

 



ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним 

скуповима националног или међународног нивоа. 

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 

академским мастер или докторским студијама. 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 

пројектима. 

 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, 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 

(перманентно образовање, курсеви у организацији 

професионалних удружења и институција, програми едукације 

наставника) или у активностима популаризације науке. 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 

науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи или 

иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 

3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 

удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

Кратак опис заокружених одредница: 

2. Допринос академској и широј заједници 

Испуњена одредница 2 –  обављао функцију Секретара катедре за Међународне економске односе од 

септембра 2020. године. 

 

3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама културе или 

уметности у земљи и иностранству. 

Испуњена одредница 1 – учествовао је у два међународна научна пројекта. 

Испуњена одредница 5 - учествовао у извођењу наставе на заједничком програму Универзитета у Београду 

Економског факултета и University of London, London School of Economics на извођењу наставе на предмету 

International Economics у оквиру заједничког студијског програма Economics and Finance. 

 

 

 

 




	scan0051.pdf

