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1. Увод 

Факултет за менаџмент Зајечар у 2015. години навршава осамнаест година рада и 
успешног образовања својих студената.  

Факултет и у 2015. години планира делатност високог образовања кроз реализацију 
Oсновних струковних студија, Oсновних академских студија, Mастер академских студија, и 
Докторских академских студија и Научно -  истраживачког рада у области друштвено-
хуманистичких наука. Такође се планирају и друге делатности у циљу комерцијализације 
резултата Научно-истраживачког рада, под условом да се тим пословима не угрожава 
квалитет наставе. 

Факултет ће организовати и изводити  студијске програме у складу са дозволом за рад 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на основу регистроване делатности и 
одлуке Сената Мегатренд универзитета Београд. 

 
 
2. Рад органа управљања, стручних органа и других органа и тела 

                  2.1 Савет Факултета 
 

Савет Факултета за менаџмент Зајечар као највиши орган управљања који има 17 
чланова, у следећем саставу: 13 представника Факултета који се именовани из реда 
запослених Факултета и високошколске јединице, 2 представника студената из реда 
студената Факултета и 2 представника оснивача које је именовао оснивач, састајаће се по 
потреби и доносити одлуке из своје надлежности. 

 
       2.2 Наставно научно веће 

 
Наставно - научно веће Факултета кога 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 разматраће у 2015. години следеће:  

- доносити одлуке о питањима од интереса за реализацију процеса наставе, као и 
осигурања квалитета наставе; 

- усвојиће план и програм рада за текућу школску годину и извештај Научно- 
истраживачке делатности за протеклу годину и план рада Научно- истраживачке делатности 
за следећу школску годину; 

- вршиће избор у звање наставника и сарадника; 
- образоваће комисије за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника 

и сарадника; 
- образоваће комисије за оцену подобности кандидата и научне заснованости теме 

дипломских радова, мастер радова, магистарских теза, и докторских дисертација; 
- образоваће комисије за оцену и одбрану дипломских радова, мастер радова, 

магистарских теза, и докторских дисертација; 
- утврђиваће предлоге за избор у наставничка и сарадничка звања; 
- утрдиће услове и начин уписа кандидата на студијске програме за наредну школску 

годину; 
- утврдиће број студената који се уписује на студијске програме у складу са дозволом 

за рад. 
2.3 Студентски парламенат 
 
У априлу месецу 2015. биће одржани редовни избори за Студентски парламент 

Факултета за менаџмент Зајечар, где ће бити укључени и студенти ВШЈ ФПС Пожаревац. 



Студентски парламент ће одржавати седнице у складу са Пословником о раду и Статутом 
Факултета. 

Планиран је обилазак предузећа и установа као и организовање едукативних 
предавања из области науке, културе, здравства, спорта и других области. 

 
3. Настава 

Нaстaвa нa Факултету зa мeнaџмeнт у Зajeчaру одржаће се у летњем и зимском 
семестру. 

Летњи семестар траје од 15. фебруара до 31. маја 2015. године. 
Зимски семестар почиње 1. октобра и траје до 31. децембра 2015. године. 

 Испити ће бити рeaлизoвaни у јануарском, априлском, јунском и септембарском року. 
Октобарски испитни рок може бити одржан по одобрењу Сената Мегатренд универзитета 
Београд.  

 
3.1 Уписна политика 
 
У шк. 2015/16. год. у складу са одлукама органа Факултета, а на након добијене 

акредитације  расписаће се 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, 
- 15 студената на студијском програму Основних струковних студија бизниса и 

менаџмента – учење на даљину (DLS),   
-  50 студената на студијском програму Основних академских студија економије,  
- 15 студената на студијском програму Основних струковних студија бизниса и 

менаџмента – учење на даљину (DLS),   
-  25 студената на студијском програму Мастер акдемских студија економије и 
-   5 студената на Докторским студијама агроекономије 
 
Кандидати за упис на студијске програме Основних струковних и Основних 

академских студија полагаће тестове мотивације и склоности ка економији, бизнису и 
менаџменту у складу са Статутом и Правилником о студијама на Факултету за менаџмент 
Зајечар. 

 
 
3.2 Студије и студијски пограми 
 
Факултет планира упис у школској 2015. години на следећим студијским програмима: 
 
1.Студијски програм Основних струковних студија - бизнис и менаџмент 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 струковног менаџера. 
 

2. Студијски програм Основних академских студија - бизнис и менаџмент траје 
четири године (осам семестара, 240 ЕСПБ). 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. 
            

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. 
                  

4. Студијски програм Мастер академских студија – економија,  је 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.    
 
       Такође планира се упис у школској 2015/16 години и на два студијска програма – студије 
на даљину (DLS). и то: 

1.Студијски програм Основних академских студија - бизнис и менаџмент – студије 
на даљину (DLS) 

Студијски програм je намењен уписаним студентима да уз коришћење информационо-
комуникационих технологија и информатичке платформе успешно савладају студијски 
програм. 

 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 информационо-
комуникационих технологија и информатичке платформе успешно савладају студијски 
програм. 

 Структура и садржај студијског програма Основне академске студије – економија, 
DLS је исти као код класичног начина студирања, као и компетенције дипломираних 
студената. 

 
Такође се планира да у наредној школској години након добијања акредитације 

Факултет уписује студенте на Заједнички програм докторских студија биофарминга и 
агроекономије 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. 

 Пошто је студијски програм састављен од два модула Факултет за менаџмент као 
носилац модула 2 (агроекономија) ће уписати 5 студената. Завршетком докторских студија 



модула 2 (агроекономија) стиче се најмање 180 ЕСПБ бодова и добија се диплома са звањем 
доктор наука – агроекономије. 

 
 
3.3 Наставници, сарадници и ненаставно особље 
 
У току 2014. године у сталном радном односу било је 45 наставника и сарадника у 

свим звањима. У 2015. години се не планира пријем наставног особља. 
Ненаставно особље броји 27 извршиоца и не планира се пријем у 2015. години. 
 

  3.4 Научноистраживачки рад 
 

Научноистраживачки рад наставника, сарадника и студената Факултета за менаџмент 
Зајечар у 2015. години одвијаће се у складу са Програмом научно-истраживачког рада 
Факултета за 2015. годину и Планираног буџета за научно истраживачки рад. 

 Основни циљеви научно-истраживачког рада у 2015. години биће: 
 
1. Континуиран научноистраживачки рад наставног особља и студената, као 

предпоставке за стицање квалитетног високоšколског образовања; 
2. Научноистраживачки пројекти као предуслов за одвијање Мастер академских 

студија и Докторских студија, као и развој научноистраживачког подмлатка – припрема за 
предстојећи пројектни циклус Министраства просвете, науке и технолошког развоја 2015 
год. 

3. Публиковање резултата научноистраживачког рада у домаћим и међународним 
научним часописима са СЦИ и ССЦИ листе и саопšтавање на домаћим и међународним 
научно-стручним скуповима; 

4. Промоција науке и струке, критичка оцена и усвајање нових знања и њихова 
уградња у Наставно-научни процес; 

5. Стварање услова и подстицање научно-истраживачког рада међу студентима, 
посебно на заврšним годинама студија; 

6. Оцена резултата научно-истраживачког и развојног рада у односу на основне 
задатке и циљеве Факултета, као и њихово вредновање у складу са националним и светским 
стандардима; 

7. Комерцијализација резултата научноистраживачког и развојног рада; 
8. Сарадња са високоšколским установама, институтима, предузећима и установама у 

земљи и иностранству на пројектима од заједничког интереса. 
 
Најзначајније научно-истраживачке активности као и национални и међународни 

пројекти на којима ће Факултет радити у 2015. години и за које ће определити средства су: 
 

1) У току је припрема за апликацију пројекта у оквиру  COST i ERAZMUS+ ПОЗИВА за 2015 :  
“Међународни истраживачки центар за Менаџмент природних ресурса“, у оквиру 
Међународног доктората  “International PhD in The Economics and Management of Natural 
Resources  LUM Jean Monnet” u saradnjisa LUM Jean Monnet, Bari, Italy China Three Gorges 
University (CTGU) - Kina, Louisiana Tech  University - USA and Saint Petersburg State Forest 
Technical University (SPbSFTU) – Руссиа. Седиште истраживачког центра ће бити на 
Факултету. Овај пројекат је окосница пројекта развоја Научног парка у Источној Србији; 

2) У току је припрема за апликацију пројекта за развој инфраструктуре у оквиру позива за 
прекограничну сарадњу 2015 I The Danube Region Research and Innovation Fund DRRIF za 
2015; 

 



3) Пројекат у оквиру позива Stretegic Partnerships (наследник Темпуса) у сарадњиса Technische 
Universität Dresden (TU Dresden), Dresden, Germany: Почетак реализације се предвиђа током 
2015. године. 

4) Организација 5. Међународног симпозијума о управљању природним ресурсима на 
Факултету, маја/јуна месеца 2015. године; 

5) Покретање научног чесописа Факултета из области економије, бизниса и менаџмента – први 
квартал 2015. године; 

 
Факултет ће посебно подстицати наставнике и сараднике у писању и објављивању 

научних радова у часописима са ССЦИ и СЦИ листа, као и презентовања радова на 
националниим и међународним научним конференцијама.  

У 2015. години је циљ да наставници и сарадници Факултета објаве  95 научних 
радова и остваре 185 бодова. Издвајамо следеће категоризације научних радова: 

 
М23 (Рад у међународном часопису) - 5 рада 
М24 (Рад у часопису међународног значаја, верификованом посебном одлуком) 
- 5 рада 
М42 (Монографија националног значаја) - 5 рада 
М51 (Рад у водећем часопису националног значаја) - 10 радова 
М52 (Рад у водећем часопису националног значаја) - 20 радова 
М33 (Саопштење са међународног скупа штампано у целини) - 50 радова 
 

 
4.    Унутрашње организационе јединице 

Факултет у складу са Статутом и унутрашњом организацијом и систематизацијом 
радних места у свом саставу имаће 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. 
 
У оквиру Факултета ће такође радити и високообразовна јединица, високошколска 

јединица ван седишта институције и без својства правног лица ВШЈ  Факултет за пословне 
студије Пожаревац. 

 
 

5. Издавачка делатност 

 

У току 2015. године Факултет планира штампање 9 нових уџбеника. 
 
 



6. Библиотечка делатност 

 

Библиотека располаже са  3703 библиотечке јединице, од којих је 827 уџбеника и 2485 
наслова стручне литературе, и биће претплаћена на 27 наслова релевaнтних за студије 
менаџмента и економије. Библиотека располаже са најмање по пет примерака сваког 
препорученог основног и допунског уџбеника. 

 
7. Финансијско-рачуноводствени послови 
 
Факултет у 2015. години планира приходе на бази својих услуга од школарине и 

испита, издавачке делатности (скриптарнице), пројеката Министарства науке и технолошког 
развоја и пројеката. 

Факултет планира 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. 
  

8. Награде и признања 
 

Факултет је у 2015. години планира обележавање јубилеја 18. година успешног рада и 
образовања.Тим поводом оформљен је одбор за прославу јубилеја који ће утврдити програм 
обележавања и предвидети средства за прославу, награде и признања, заслужним 
појединцима, установама и организацијама. 
 
 
 
 
 
                    Декан 
                      Проф. др Драган Михајловић 


