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1.

Увод

Факултет за менаџмент Зајечар je основан 1997. године, као прва приватна
високошколска установа у Источној Србији. Од самог оснивања до данас образује своје
студенте у области савремене економије, бизниса и менаџмента.
Факултет има својство правног лица и у саставу је Мегатренд универзитета Београд.
Оснивач Факултета је Мегатренд универзитет примењених наука Београд.
Факултет има у свом саставу високошколску јединицу без својства правног лица и ван
седишта, у оквиру поља друштвено хуманистичких наука и то: Високошколска јединица
Факултет за пословне студије Пожаревац, Лоле Рибара 31, Пожаревац.
Високошколска јединица Факултет за пословне студије Пожаревац, основана је
одлуком Савета Мегатренд универзитета и Савета Факултета за менаџмент Зајечар и
Решењем привредног суда у Зајечару 5- 17201,Фи 83/14 од 15.12.2014. године.
Факултет остварује делатност високог образовања реализацијом основних струковних
студија, основних академских студија, мастер академских студија, и докторских академских
студија, научно - истраживачког рада у области друштвено-хуманистичких наука и друге
делатности у циљу комерцијализације резултата научно-истраживачког рада Факултета, под
условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе.
Факултет организује и изводи студијске програме у складу са дозволом за рад
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на основу регистроване делатности
Факултета и одлуке Сената Мегатренд универзитета Београд.
Факултет има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним Законом и Статутом. Факултет обавља своје делатности средствима која
обезбеђује пружањем својих услуга и средствима оснивача.
Високошколска јединица Факултет за пословне студије Пожаревац, без својства
правног лица, ван седишта у оквиру Факултета за менаџмент Зајечар, обавља делатност под
називом Факултет за менаџмент Зајечар - ВШЈ ФПС Пожаревац.
Рад Факултета је јаван. Јавност рада Факултета се остварује: присуством
представника средстава јавног информисања седницама Савета, Већа и Студентског
парламента Факултета, саопштењима, изјавама и интервјуима овлашћених представника
Факултета, оглашавањем на интернет страницама Факултета, издавањем Информатора о
раду, као и других редовних и посебних публикација и поступањем у складу са законом,
којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

2.

Рад органа управљања, стручних органа и других органа и тела
2.1 Савет факултета

Савет Факултета за менаџмент Зајечар као највиши орган управљања има 17 чланова,
у следећем саставу: 13 представника Факултета који се именују из реда запослених
Факултета и Високошколске јединице, 2 представника студената из реда студената
Факултета и 2 представника оснивача које је именовао оснивач.
У току 2014. године Савет је одржао је 4 седнице и донео више одлука системске
природе које су значајне за рад Факултета и Универзитета.
У складу са Новим законом о високом образовању и статусним променама у 2014.
години, поводом припајања Високошколске јединице Пожаревац, на предлог Наставнонаучног већа, Савет је донео нови Статут Факултета, као и више општих аката.
Донешене су следеће значајне одлуке:
- усвајен је Финансијски извештај о пословању и Завршни рачун за 2013. годину;
- усвојен је Финансијски план за 2014. годину;
- донешен је План, Програм и Буџет Научно-истраживачког рада за 2014. годину;

- на предлог Наставно-научног већа донешена је Одлука о ценовнику услуга –
школарине;
- на предлог Наставно-научног већа усвајен је Извештај о раду Факултета за текућу
школску годину;
- на предлог Наставно-научног већа донешен Програм рада Факултета за наредну
школску годину;
- донете су Одлуке о организовању студијских програма
- донешена Одлука о усклађивању Информатора о раду.
2.2 Наставно научно веће
Наставно научно веће Факултета чине декан, продекани, наставници и сарадници,
запослени са пуним радним временом, који реализују студијске програме Факултета за
менаџмент и представници студената изабрани од стране Студентског парламента.
У току 2014. године одржано је 15 седница на којима су доношене одлуке које су у
надлежности Већа.
- донешене су одлуке о питањима од интереса за реализацију процеса наставе, као и
осигурања квалитета наставе;
- разматрани су и предлажени су Савету Факултета студијски програми као и измене
студијских програма;
- усвојен План и програм рада за текућу школску годину и усвојен Извештај научноистраживачке делатности за протеклу годину и План рада научно- истраживачке
делатности за следећу школску годину.
- вршен је избор у звање сарадника,
- образоване су комисије за писање реферата о кандидатима за избор у звање
наставника и сарадника;
- образоване су комисије за оцену подобности кандидата и научне заснованости теме
дипломских радова, мастер радова, магистарских теза, и докторских дисертација;
- образоване су комисије за оцену и одбрану дипломских радова, мастер радова,
магистарских теза, и докторских дисертација;
- утврђивани су предлози за избор у наставничка и сарадничка звања;
- уређени су услови и начин уписа кандидата на студијске програме;
- утврђен је број студената који се уписује на студијске програме.

2.3 Студентски парламенат
У 2014. години је одржано укупно 5 седница студентског парламента.
После априлских избора, изгласане су све функције у Парламенту и предложени
чланови за Савет Факултета и Савет универзитета. Организована је Бруцишијада, обилазак
Сајма књига у Београду, одржано је предавање од стране еминентног лекара о ХИВ-у и
Еболи, као и посета позоришној манифестацији „Дани Зорана Радмиловића“. До краја 2014.
године планира се још једна седница на којој ће се разговарати и евентуално донети Одлука
о извођењу апсолвентске екскурзије у Праг.

3. Настава
Нaстaвa нa Факултету зa мeнaџмeнт Зajeчaр oбaвљeнa je у лeтњeм и зимскoм пeриoду
и плaнирaни фoнд чaсoвa oствaрeн je у пoтпунoсти.
Испити су рeaлизoвaни у прeдвиђeним рoкoвимa.

3.1 Уписна политика
У шк. 2014/15. год. у складу са одлукама органа Факултета, расписан је Конкурс за
упис на прву годину студија и то:
- 50 студената на студијском програму Основних струковних студија бизниса и
менаџмента,
- 50 студената на студијском програму Основних академских студија бизниса и
менаџмента,
- 50 студената на студијском програму Основних академских студија економије,
- 25 студената на студијском програму Мастер акдемских студија економије и
- 5 студената на Докторским студијама менаџмента природних ресурса.
У јунском и септембарском уписном року уписана је квота која је била и предвиђена у
Конкурсу за све студијске програме, што је у складу са Дозволом за рад и стандардима који
су везани за просторне и кадровске капацитете.
Кандидати за упис на студијске програме Основних струковних и Основних
акдемских студија, полагали су тестове мотивације и склоности ка економији, бизнису и
менаџменту.

3.2 Студије и студијски програми
У поступку редовне реакредитације установе и студијских програма Факултет за
менаџмент Зајечар је у јануару 2014. године поднео захтев и документацију Комисији за
акредитацију и проверу квалитета, за акредитацију установе и четири студијска програма и
то:
1. Студијски програм Основних струковних студија - бизнис и менаџмент је
иновирани студијски програм. У предходном циклусу акредитације, акредитован је као
студијски програм струковних студија менаџмента и бизниса на Високој школи за
менаџмент и бизнис – струковне студије, решењем Министарства просвете Републике Србије
бр.612-00-34949/2008-12 од 05.05.2008.год. Висока школа за менаџмент и бизнис – струковне
студије, припојена је Факултету за менаџмент, Уговором бр: 612-017 од 12.03.2013. год.,
тиме је Факултет преузео реализацију студијског програма.
Студијски програм траје три године (шест семестара, 180 ЕСПБ). Студијски програм
Основне струковне студије – Бизнис и менаџмент намењен је образовању менаџера за средње
и више управљачке функције у компанијама.
Овај студијски програм представља скуп обавезних и изборних студијских предмета
са обавезном стручном праксом, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и
вештине за стицање стручног назива струковни менаџер.
2. Студијски програм Основних академских студија - бизнис и менаџмент је
иновирани студијски програм. Претходни студијски програм Основне академске студије
менаџмента је акредитован по одлуци КАПК-а бр: 612-00-1207/2008-04 од 05.06.2009.
године.
Студијски програм траје четири године (осам семестара, 240 ЕСПБ) и намењен је
студентима који су заинтересовани да се у својој професионалној каријери баве сопственим
бизнисом и пословима: планирања, организовања, руковођења и контроле у деловима или у
компанијама у целини у циљу унапређења њихових перформанси и целокупног пословања.
Овај студијски програм представља скуп обавезних и изборних студијских предмета са

оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна академска знања и
пословне вештине за стицање стручног назива дипломирани менаџер.
Савладавањем студијског програма Основних академских студија - бизнис и
менаџмент, студент стиче опште способности за анализу, синтезу и предвиђање могућих
решења пословних проблема са одговарајућим последицама. Ове способности дају
компетенције дипломираним менаџерима на студијском програму бизниса и менаџмента да
сагледавају потребе компанија, како кроз краткорочно, тако и кроз дугорочно (стратегијско)
планирање развоја, као и решавање свакодневних практичних проблема и вођења процеса у
реалном времену, доношење одлука различитим методама одлучивања у условима
неизвесности као и вођење комплексних пројеката на принципима пројект менаџмента кроз
пројектовање, организовање и контроле производних процеса. Поред претходно наведеног,
студент стиче одличну основу за наставак студија на Мастер академским студијама бизниса,
менаџмента или економије.
3. Студијски програм основних академских студија - економија је нови
студијски програм који траје четири године (осам семестара, 240 ЕСПБ). Реч је о савременом
студијском програму који је креиран у складу са најновијим достигнућима економске науке,
савременом пословном праксом реномираних факултета у Европи и свету, као и потребама
наше привреде и друштва. У обзир су узети расположиви људски и материјални ресурси
Факултета, као својеврсна гаранција за његову успешну реализацију. Студијски програм
економија дефинисан је тако да буде целовит, свеобухватан, усаглашен али и довољно
различит са другим програмима Факултета. Овај студијски програм представља скуп
обавезних и изборних студијских предмета са оквирним садржајем, чијим се савладавањем
обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање стручног назива дипломирани
економиста.
Циљ студијског програма је образовање економских стручњака чије ће
компетенције бити општег карактера, са широким и свестраним увидом у академска знања и
практичне послове у оквиру економије и пословног управљања. Функционално гледано, циљ
студијског програма јесте да студентима понуди базична знања, концепције, стратегије и
вештине савременог истраживања, креирања, планирања, остваривања, праћења и контроле
eкономских и пословних феномена и проблема, како на организационој, тако и на јакој и
поузданој квантитативно – статистичкој основи. Овај генерални циљ и оријентација
програма би се постепено и хијерархијски остваривали, у зависности од изборних предмета и
нивоа образовања студената.
4. Студијски програм мастер академских студија – економија, траје годину
дана (два семестра) и носи 60 ЕСПБ, (укупно 300 ЕСПБ када су предходно остварени 240
ЕСПБ). Факултет за менаџмент је у предходној акредитацији имао акредитован студијски
програм другог нивоа студија и то: Дипломске академске студије менаџмента, по одлуци
КАПК-а бр:612-00-1207/2008-04 од 05.06.2009. године.
Нови програм мастер студија настао је као резултат досадашњих сопствених и других
искустава у високом образовању и креиран је у складу са савременим достигнућима
економске науке, добром праксом и искуством високо рангираних универзитета и факултета
у окружењу, Европи и свету. Студијски програм је целовит и свеобухватан, а усаглашен је са
научним пољем Економија, коме по матичности припада. Студијски програм Мастер
академске студије – економија, по завршетку студија и по успешној одбрани мастер рада
студенту даје стручни назив: Мастер економиста.
Циљ овог програма је и да студентима пружи потребне компетенције, знања и вештине
за обављање сложених и високо стручних и одговорних економских и управљачких послова
у компанијама, профитним и непрофитним организацијама, као и у државним и јавним
институцијама. Усвајањем програма студенти стичу потребна теоријска и практична знања
која им омогућавају да самостално анализирају и решавају пословне проблеме из области

коју су изучавали. Студенти ће бити оспособљени за самостално доношење одлука на макро
и микро нивоу, као и за генерисање и развијање сопственог бизниса.
Излазне компетенције будућих мастер економиста додатно су профилисане групом
изборних предмета који ће им омогућити основу за професионални развој и каријеру.
У поступку редовне реакредитације Факултет за менаџмент је у новембру месецу 2014.
године поднео захтеве и документацију за акредитацију Високошколске јединице Пожаревац
без својства правног лица, у саставу Факултета за менаџмент и акредитацију следећих
студијских програма:
1. Студијски програм основних академских студија - бизнис и менаџмент – студије
на даљину (DLS)
Студијски програм je намењен уписаним студентима да уз коришћење информационокомуникационих технологија и информатичке платформе успешно савладају студијски
програм.
Студијски програм је заснован на методама и технологијама образовања на даљину,
подржан је ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма. Факултет
организује студијски програм на даљину jeр се наставни садржај, подржан расположивим
ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и обезбедити исти ниво знања
дипломираних студената, исту ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у
случају традиционалног начина реализације студијског програма.
Структура и садржај студијског програма Основне академске студије – бизнис и
менаџмент - DLS је исти као код класичног начина студирања, као и компетенције
дипломираних студената.
2. Студијски програм Основних академских студија - економија - студије на
даљину (DLS).
Студијски програм je намењен уписаним студентима да уз коришћење информационокомуникационих технологија и информатичке платформе успешно савладају студијски
програм.
Студијски програм је заснован на методама и технологијама образовања на даљину,
подржан је ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма. Факултет
организује студијски програм на даљину jeр се наставни садржај, подржан расположивим
ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и обезбедити исти ниво знања
дипломираних студената, исту ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у
случају традиционалног начина реализације студијског програма.
Структура и садржај студијског програма Основне академске студије – економија,
DLS је исти као код класичног начина студирања, као и компетенције дипломираних
студената.
3.
Заједнички програм Докторских студија биофарминг и агроекономија
који се реализује по закљученом споразуму између Мегатренд универзитета Београд Факултета за биофарминг Бачка Топола, који је интегрисан у оквиру Центра за интегрисане
студије Мегатренд универзитета Београд у пољу техничко-технолошких наука, и Факултета
за менаџмент Зајечар, у друштвено хуманистичком пољу. Сврха заједничког студијског
програма Докторских студија (ИМТ) биофарминг и агроекономија је формирање стручњака
са највишим академским образовањем, који поседује значајно проширена и продубљена
знања у области пољопривреде и агроекономијe уз примену знања из претходног периода
студирања, као добре основе за даљи научноистраживачки рад у датим научним областима.
Пошто је студијски програм састављен од два модула, Факултет за менаџмент је носилац
модула 2 (агроекономија). Завршетком докторских студија модула 2 (агроекономија) стиче се
најмање 180 ЕСПБ бодова и добија се диплома са звањем доктор наука – агроекономије.

Факултет такође има и студијски програм Докторске студије менаџмента
природних ресурса, који траје три године. Акредитација овог студијског програма траје до
2015. године. Успешним завршетком стиче се најмање 180 ЕСПБ бодова и диплома са
звањем доктор наука - менаџмент и бизнис.

3.3 Наставници, сарадници и ненаставно особље
У сталном радном односу на Факултету и ВШЈ ФПС Пожаревац у 2014. години
учествовало је 45 наставника и сарадника и то: 4 редовна професора, 7 ванредних професора,
12 доцената, 3 предавача страног језика, 5 предавача на струковним студијама, 9 асистената
и 5 сарадника у настави.
У сталном радном односу у ненаставној јединици Факултета и ВШЈ ФПС Пожаревац
у 2014. години запослено је 27 извршиоца.

3.4 Научноистраживачки рад
Научноистраживачки рад наставника, сарадника и студената одвијао се у складу
са Програмом научноистраживачког рада Факултета за 2014. годину.
Посебно је стимулисано и подстицано:
- штампање научних радова у домаћим и међународним часописима,
- присуство са радовима на научно-стручним скуповима у земљи и иностранству,
- штампање научних монографија,
- сарадња са привредним и другим организацијама и установама и
- учешће у међународним пројектима и пројектима међуграничне сарадње.
Наставници и сарадници Факултета публиковали су у научно-стручним
часописима и на научно-стручним скуповима 51 рад. Категоризација и структура радова дата
је у следећој табели:
Категоризација

Број радова

Број бодова

М13

1

6

M14

0

0

M21

1

8

М22

1

5

M23

0

0

M24

4

16

M28

0

0

M31

0

0

M33

30

30

M36

1

1

M42

0

0

M44

0

0

M47

0

0

M51

3

9

M52

3

6

M53

0

0

M61

2

4

M63

3

3

M71

2

12

M82

0

0

Укупно:

51

100

На научним пројектима у 2014. години ангажовано је 3 наставника Факултета и
то:
Проф. др Џејн Паунковић на међународном пројекту докторских студија
економије природних ресурса у коме Факултет за менаџмент учествује, а носилац програма
је Универзитет ,,Лум“ Бари у Италији;
Проф.др Драгиша Станујкић, на пројекту МНТР РС ТР033 са Институтом за
рударство и металургију Бор;
Доц. др Иван Станимировић на пројекту МНТР РС бр. 174013 са Природно
математичким факултетом Ниша.
У мају месецу 2014. године Факултет је био организатор четвртог научног скупа
из области Природних ресурса на коме су узели учешће 54 домаћа и страна истраживача,
чији су радови штампани у Зборнику радова.
Факултет је поднео захтев и документацију за реакредитацију као научне
установе, који је одбијен од стране Комисије за акредитацију. На добијено решење уложена
је благовремена жалба Националном савету за науку и научно истраживачки рад. До сада
нисмо добили одговор.

4.

Унутрашње организационе јединице

Факултет у свом саставу има следеће унутрашње организационе јединице:
1. наставно-научну јединицу коју чини наставно особље и
2. ненаставну јединицу коју чини особље које обавља стручне, административне
и техничке послове;
Ненаставну јединицу чине стручне службе:
1. служба за опште и кадровске послове;
2. служба за библиотечку, информатичку и издавачку делатност;
3. служба за материјално - финансијске и рачуноводствене послове;
4. служба за комерцијалне послове;
5. студентска служба;
6. служба за послове обезбеђења и одржавања.
7. Центар за економију, консалтинг, менаџмент и маркетинг – ЦЕКОМ.
Факултет такође у свом саставу има високо образовну јединицу, високошколску
јединицу ван седишта институције и без својства правног лица.

Високошколска јединица ван седишта институције и без својства правног лица је
ВШЈ Факултет за пословне студије у Пожаревцу.
5.

Издавачка делатност

У току 2014. године Факултет је предвидео штампање 12 нових уџбеника, једне
збирке задатака и једног практикума, а штампано је 5 уџбеника, 1 практикум и једна збирка
задатака.
6.

Библиотечка делатност

Библиотека располаже са 3670 библиотечких јединица, од којих је 815 уџбеника и
2474 наслова стручне литературе, од чега је 678 у референтној збирци и претплаћена на 268
наслова релевaнтних за студије менаџмента и економије. Располаже са најмање пет
примерака сваког препорученог основног и допунског уџбеника.
У току 2014. године приновљена су 43 нова наслова књига и уџбеника, 21 наслов
научно стручних часописа и 6 наслова недељних и дневних новина.
7.

Финансијско-рачуноводствени послови

Факултет је у 2014. години на бази својих услуга приходовао од школарине и испита,
издавачке делатности (скриптарнице), пројеката Министарства науке и технолошког развоја,
Међународног пројекта прекограничне сарадње са Бугарском и НВО ,,Регионалана агенција
за развој Источне Србије“, повраћаја акцизе од Републичке управе прихода на име горива за
грејање.
У истом периоду Факултет је имао расходе за: зараде по основу сталног рада и
Уговора о раду, трошкова службеног путовања, материјалних трошкова, пренетих средстава
по уговорима са консултативно информативним центрима и остале услуге.
Биланс прихода и расхода као и Биланс успеха биће у законском року достављени
надлежним службама.
8.

Награде и признања

Факултет је у 2014. години приликом свечане доделе диплома наградио студенте са
највећом просечном оценом на струковним и академским студијама и поводом Дана
факултета наградио запослене за десет и петнаест година непрекидног рада у установи.

Декан
Проф. др Драган Михајловић

