
ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА У 2018, 2019, 2020, 2021. ГОДИНИ, 
ЗА ПОТРЕБЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ                                

ПОСЛОВНОГ И ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА, УНИВЕРЗИТЕТА „МБ“ 
 

Поштоване колегинице и колеге, 
 
Универзитет „МБ“ је у законској обавези, да до половине марта 2022. године, 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја Владе РС достави зхтев са 
документацијом за акредитацију и утврђивање услова за обављање научноистраживачке 
делатности Пословног и правног факултета, у штампаном и електронском облику 
(редовна реакредитација НИД, после 4 године). 

У циљу што ефикасније и квалитетније реализације овoг задатка, неопходно је да сви 
наставници, асистенти и сарадници у настави, као и студенти мастер и докторских 
академских студија, који су у последње четири године завршили студије, доставе списак 
објављених научних радова у 2018, 2019, 2020. и 2021. години. Списак објављених радова 
доставити продекану за науку ППФ, проф. др Александру Дамњановићу, на имејл: 
adm.tfc@gmail.com, најкасније до понедељка – 14. фебруара 2022. године у 12.00 
часова. 

Приликом приказа објављених радова потребно је придржавати се следећег упутства: 

1. Радове разврстатити у одговарајуће категорије М према Обрасцу бр. 1, у прилогу овог 
акта. Списак објављених радова који не буде достављен у складу са поменутим обрасцем и 
овде прецизираним захтевима, биће враћени на дораду, са последицама које из тога 
произилазе. 

2. Образац бр. 1 попуњавати искључиво у програму WORD, Font Times New Roman 12 (ne u 
PDF и сличном формату). 

3. Научне радове у обрасцу наводити користећи APA стил навођења референци, 
редоследом према опадајућим вредностима коефицијената M (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, i 120).  

4. Сваки рад, према категоријама радова, наводити према следећим примерима: 

4.1. Монографије и ауторске књиге: Danilović, N. (2015). Metod analize sadržaja 
dokumenata sa instrumentima.  Beograd: Zadužbina Andrejević, (ISSN 1452-242X ; 44), ISBN 
978-86-525-0244-8.  

4.2. Рад у научном часопису: Danilović, N. (2021). Application of the Document Analysis 
Method in the Social Sciences. Social Communications: Theory and Practice, Vol. 13(2), 13-27; 
eISSN 2522–9125, pISSN 2524–0471; DOI: 10.51423/2524-0471-2021-13-2-12, 
https://new.comteka.com.ua/index.php/journal/workflow/index/121 

4.3. Чланак из Online научног часописа: Stankov, S.V. (2006). Phylogenetic inference from 
homologous sequence data: minimum topological assumption, strict mutational compatibility 
consensus tree as the multimate solution. Biol Direct 1, 5 (2006). ISSN: 1745-6150, 
https://doi.org/10.1186/1745-6150-1-5 

4.4. Ако чланак нема DOI број можете искористити URL адресу, као нпр.:                        
Stankov, S. (2006). Phylogenetic inference from homologous sequence data: minimum 
topological assumption, strict мutational compatibility consensus tree as the ultimate 
solution. Biology Direct, 1, 5 (2006). ISSN: 1745-6150. Preuzeto sa http://www.biology-
direct.com/content/1/1/5 

4.5. Рад у тематском зборнику: Lazic, D., Danilovic, N. (2021). Human resorce 
management in tourism during Covid-19 pandemic. U: cvijanović, D. et. al (edited). Tourism 
chalenges amid covid-19 (pp. 214-231). Vrnjačka Banja, Serbia: University of Kragujevac, Faculty 
of hotel menagement and tourism, ISBN 978-86-89949-53-7, doi: 10.52370/TISC21214DL 
http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc (ако нема Doi, навести URL адресу) 

mailto:adm.tfc@gmail.com
https://new.comteka.com.ua/index.php/journal/workflow/index/121
https://doi.org/10.1186/1745-6150-1-5
http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc


4.6. Рад у зборницима са међународних и национлних конференција:                             
Lazic, D., Danilovic, N. (2021). Human resorce management in tourism during Covid-19 
pandemic. U: cvijanović, D. et. al (edited). Tourism chalenges amid cocid-19, Tematic 
proceedings/The 6th international scientific conference, 3-5 June 2021, pp. 214-231. Vrnjačka 
Banja, Serbia: University of Kragujevac, Faculty of hotel menagement and tourism, ISBN 978-86-
89949-53-7, doi: 10.52370/TISC21214DL 
http://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc,(ако нема Doi, навести URL адресу) 

Напомена: 

Према 6. издању упутства за АПА стил, кад год је могуће, треба уписивати DOI број и 
стављати га на крају описа без тачке. Ако DOI није доступан, користити URL, али не треба 
уписивати датум приступа сајту. 

5. Радове реално вредновати, према Правилнику о поступку, начину вредновања и 
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача ("сл. гласник 
рс", бр. 24/2016 и 21/2017), Прилог бр. 3. Када категоришете радове, добро проучите шта 
је нпр. међународна монографија и који су услови да би се рад тако вредновао; шта је рад 
у међународном тематском зборнику, шта је рад M21, M21a, M22 ili M23 итд.  Погледајте 
на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја категоризацију часописа у 
2018, 2019, 2020. и 2021. години и строго се придржавајте те категоризације. У случају 
сумње, спорни рад ће без изузетка бити вреднован мањим М коефицијент (са мање 
бодова) или ће, чак сасвим бити избрисан из списка. 

Молим вас да референце u Образац 1 уносите хронолошким редом по свакој категорији M, 
почев од 2018. до закључно са 2021. годином. 

На крају обрасца направите збирни преглед остварених резултата, према датој табели. 
Слика 1. Збирни преглед категорисаних радова по структури 

М коефицијент Број бодова по раду Број радова Укупно бодова 
М14    
М23    
М24    
М31    
М33    
М41    
М42    
М45    
М51    
М61    

    
    
    

СВЕГА    
 
За све нејасноће, можете се обратити проф. др Александру Дамњановићу, на мејл 
adm.tfc@gmail.com или телефон  060/0329-000.  
 

Прилог: 
1. Образац 1 
2. Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научно-

истраживачких резултата истраживача ("сл. гласник рс", бр. 24/2016 и 21/2017), у којем се 
Прилог бр. 2 налазе на странама 19-37, а прилог бр. 3, на странама 37-42. 

3. Помоћна упутства за навоđење референци АPA стилом. 
 
У Београду, 07.02.2020. године 

Пословни и правни факултет 
Продекан за науку 

Проф. др Александар М. Дамњановић 
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