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А н е к с   I 
 

ИЗВЕШТАЈ  

О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ У 2017. ГОДИНИ 

са  

ОКВИРНИМ ПЛАНОМ ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

1. 
Назив установе – место 

 

Мегатренд универзитет  Београд 

Факултет за менаџмент Зајечар 
  

 

2. 
Руководиоци установе који су припремили Извештај и Оквирни план и одговарају за тачност 

 

1. Декан: проф. др Драган Михајловић, редовни професор 

 

2. Продекан за научноистраживачки рад: проф. др  Бојан Ђорђевић, редовни професор  

 

 

3. 
Резултати и активности планирани за 2017. годину 

 

Оквирним планом за 2017. годину било је предвиђено да наставници Факултета објаве 

укупно 101 рад у вредности од 194 бодова (по Правилнику 2017), и то: 

 

M23 (Рад у међународном часопису) 

5 рада 

Укупно бодова: 5 рада по 4 бода = 20 бодова  

M24 (Рад у часопису међународног значаја, верификованом посебном одлуком) 

5 рада 

Укупно бодова: 5 рада по  4 бода = 20 бодова  

M42 (Монографија националног значаја) 

2 рада 

Укупно бодова: 2 рада по 7 бодова = 14 бодова 

M51 (Рад у водећем часопису националног значаја) 

15 радова 

Укупно бодова: 15 радова по 3 бода = 45 бодова  

M52 (Рад у водећем часопису националног значаја) 

20 радова 

Укупно бодова: 20 радова по 1.5 бода = 30 бод  

M33 (Саопштење са међународног скупа штампано у целини) 

50 радова 

Укупно бодова: 50 рада по 1 бод = 50 бода 

М36 (Уређивање зборника саопштења са међународног научног скупа) – 2 рада (3 бода) 

М70 (Одбрањене докторске дисертације) – 2 рада (12 бодова) 
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4. 
Резултати и активности остварени у 2017. години 

Научни радови: 

 

План за 2017. је остварен:  

-  када је реч о укупном броју радова остварено је 4.40% више од планираниг 

- када је реч о укупном броју бодова остварено је 9.53 % више од планираног 

 

Конкретно: 

 Планирано Остварено 

Квалификација Број радова Број бодова Број радова Број бодова % 

M14   3 15  

M21      

M23 5  20 10 40 200 

M24 5 20 4 16 80 

M31      

M33 50 50 31 31 72 

M34   7 3.5  

M36 2 3 1 1.5 50 

M42 2 14 4 28 200 

M43      

M45   1 1.5  

M51 15 45 19 57 127 

M52 20 30 11 16.5 70 

M53   1 1  

M61      

M63   3 1.5  

M70 2 12 0 0  

Укупно: 91 194 95 212.5  

 

Планирано радова: 91           Остварено радова: 95             Процентуално: 104.40 % 

Планирано бодова: 194         Остварено бодова: 212.5           Процентуално: 109.53 % 
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5. 
 

Оцена (самовредновање) планираног и оствареног у 2017. години 

Евидентан је значајан квалитативни помак у смислу публиковања научних радова највиших 

категоризација М20. Такође, значајан је раст публиковања радова у водећим националним 

часописима М51.  

 

Факултет за менаџмент Зајечар је у мају месецу 2017. године успешно организовао 7. 

Међународни симпозијум о управљању природним ресурсима са партнерским 

институцијама из Пољске и Румуније. Симпозијум је био финансијски подржан од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Своје радове је 

представило 83 истраживача из земље и 27 истраживача из иностранства. Радови су 

штампани у целини у зборнику радова симпозијума категоризације М33. 

 

Током 2017. године Факултет за менаџмент Зајечар је био суорганизатор и парнер у 

организацији две научне конференције у иностранству и једне конференције у земљи, и то: 

 

Међународна научна конференција о економији и менаџменту – ЕМАН 2017 у 

Љубљани, Словенија (Удеком Балкан Београд, Србија. Факултет за менаџмент Копар, 

Словенија,  Доба факултет Словенија, Интегрисани пословни факултет Скопље, Македонија) 

Чланови научног одбора конференције са факултета су били: проф.др Драган Михајловић, 

проф.др Џејн Паунковић и проф.др Бојан Ђорђевић. 

 

Међународна научна конференција „Determinants of Regional Development“, 2017, Пила, 

Пољска (организатори Economic Institute of Stanistlaw Staszic university in Pila, Poland, ”1 

Decembrie 1918” University in Alba Iulia, Romania, John Naisbitt University Belgrade, Serbia). 

Чланови научног одбора конференције са факултета су били проф.др Драган Михајловић и 

проф.др Бојан Ђорђевић. 

 

Mеђународна научно-стручна конференција „Регионални развој и прекогранична 

сарадња“ у организацији града Пирота, Слободне зоне Пирот, Метрополитан универзитета 

Београд и Факултета за менаџмент Зајечар, децембар 2017. Чланови научног одбора са 

факултета су били проф.др Силвана Илић и проф. др Далибор Милетић. Члан 

организационог одбора је био проф.др Бојан Ђорђевић. 

 

Током 2017. године, Факултет за менаџмент Зајечар је потписао неколико уговора о 

пословној и научној сарадњи и то са: 

1. Факултетом за хотелијерство и туризам у Врњачкој бањи, Универзитета у Крагујевцу 

2. Удружењем економиста и менаџера Балкана (УДЕКОМ), Београд 

3. Слободном зоном Пирот а.д. Пирот 

 

Објављен је и први број научног часописа факултета „Мегабизнис“ (УДК 33+005; ИССН 

2560-4104). У првом броју објављено је 14 радова аутора из земље и иностранства. 

Планирано је да часопис излази два пута годишње, тако да је други број у припреми. 
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6. 
 

Евентуалне примедбе, образложења, објашњења у вези са Извештајем за 2017. годину 

  

 

 

7. 
 

Оквирни план за 2018. - резултати и активности планирани за 2018. годину 

 

У 2018. години је циљ да наставници и сарадници Факултета објаве  103 научна рада и 

остваре 202 бода.
1
 Категоризације научних радова су: 

 

М14 (Рад у тематском зборнику међународног значаја) – 3 рада (15 бодова) 

М23 (Рад у међународном часопису) - 5 рада (20 бодова) 

М24 (Рад у часопису међународног значаја, верификованом посебном одлуком) 

- 5 рада (20 бодова) 

М42 (Монографија националног значаја) - 2 рада (14 бодова) 

М51 (Рад у водећем часопису националног значаја) - 15 радова (45 бодова) 

М52 (Рад у водећем часопису националног значаја) - 20 радова (30 бодова) 

М33 (Саопштење са међународног скупа штампано у целини) - 50 радова (50 бодова) 

М36 (Уређивање зборника саопштења са међународног научног скупа) – 2 (3 бода) 

М70 (Одбрањене докторске дисертације) – 1 рад (6 бодова) 
 

 

8. 
 

Евентуалне примедбе, образложења, објашњења у вези са Оквирним планом за 2018. годину 

 

У 2018. години очекује се реализација планираног око 100%. 
 

 

 

 

Датум и место                                                  Декан 

01.02.2018. Зајечар                                   Проф. др Драган Михајловић, редовни професор                                                                                                                 

                                                                                                                      

      ____________________________________________ 

                                                 
1
 Бодовано према новом Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача из 2017. године. 


