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На основу чл. 36. Статута Факултета за менаџмент у Зајечару, Наставно-

научно веће Факултета је, на својој седници одржаној 09.02.2018. год., донело 

 

 

ПЛАН НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У 2018. ГОДИНИ 

 

 

Научноистраживачки рад наставника, сарадника и студената Факултета за 

менаџмент у Зајечару (у даљем тексту: Факултет) одвијаће се у складу са 

Програмом научно-истраживачког рада и Програмом развоја научно-

истраживачког подмлатка Факултета за период 2015-2020. год.  Основни циљеви 

научно-истраживачког рада су: 

 

1. Континуиран научноистраживачки рад наставног особља и студената, као 

предпоставке за стицање квалитетног високошколског образовања; 

2. Научноистраживачки пројекти као предуслов за одвијање мастер академских 

студија и докторских студија, као и развој научноистраживачког подмлатка – 

припрема за предстојећи циклус научних пројеката Министраства просвете, науке 

и технолошког развоја Републике Србије; 

3. Публиковање резултата научноистраживачког рада наставног особља и 

студената виших нивоа студија у домаћим и међународним научним часописима 

који се налазе на референтним листама (СЦИ, ССЦИ, СЦИмаго, ЕРИХ+) и 

саопштавање 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 мастер и докторским студијама; 

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 високошколским установама, институтима, компанијама и 

установама уземљи и иностранству на пројектима од заједничког интереса. 

 

Најзначајније научно-истраживачке активности на којима ће Факултет 

радити у 2018. години и за које ће определити финансијска средства су: 

 

1) Организација 8. Mеђународног симпозијума о управљању природним 

ресурсима на Факултету за менаџмент у Зајечару; 



2) Унапређење научне и пословне сарадње са домаћим и иностраним 

институцијама са којима Факултет има потписане уговоре о сарадњи као и 

потписивање нових уговора са научним и привредним организацијама; 

3) Аплицирање за европске научне пројекте као и пројекте прекограничне 

сарадње са Румунијом и Бугарском – ИПА; 

4) Укључивање талентованих студената мастер и докторских студија у научно-

истраживачки рад кроз укључивање на научне пројекте и писање научних 

радова; 

5) Пријава на Конкурс МПНТР РС за суфинансирање организације 

симпозијума и издавања научних монографија у 2018. години (у припреми је 

неколико рукописа аутора са Факултета); 

6) Унапређење рада на квалитету часописа факултета Мегабизнис; 

7) Набавка савремене домаће и иностране научне литературе и осталих 

научних публикација потребних за успешну реализацију научно-

истраживачког рада на факултету (сарадња са реномираним домаћим 

издавачким кућама Дата Статус и Мате Београд). 

 

Факултет ће посебно подстицати наставнике и сараднике у писању и помоћи 

у објављивању научних радова у часописима реферисаним на међународним 

листама, као и презентовању радова на националниим и међународним научним 

конференцијама.  

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

научна рада и остваре 202 бода. 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 рада (3 

бода) 

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

 

За реализацију претходно наведеног Факултет ће определити средства из 

буџета за научно-истраживачки рад за 2018. годину. 

 

 

 

Председник Наставно-научног већа 

 

  

                                                                                   Проф.др Драган Михајловић 


