
 

МЕЂУНАРОДНA НАУЧНA КОНФЕРЕНЦИЈA 
О ЕКОНОМСКОМ И ДРУШТВЕНОМ РАЗВОЈУ - „ЕРА 

ГЛОБАЛНИХ КРИЗА“. 
 

 

 

Агенција за развој и предузетништво из Вараждина и Универзитет Север 

У суорганизацији са: 

Универзитетом „МБ“ у Београду 
Факултетом за менаџмент Универзитета у Варшави 

Факултетом за право, економију и друштвене науке Сале -                                                                
Универзитета Мохамед В у Рабату,  

Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger -                                                                                
ENCGT/ Univerzitet Abdelmalek Essaadi  
Политехником Међимурје из Чаковца, 

 
 

Упућују Други позив 
за Међународну научну конференцију о економском и друштвеном развоју - 

„ЕРА ГЛОБАЛНИХ КРИЗА“. 
 

која ће се одржати 18-19. маја 2023. године у свечаној сали 
Универзитета „МБ“, Драјзерова 27, у Београду,                                                      

са почетком у 10.00 часова  
 

Конференција ће бити фокусирана, али не и ограничена, на актуелне глобалне изазове и њихове 
последице које остављају на националне економије, пословни, јавни, правни, безбедносни, 

еколошки, технолошки и друге секторе друштва, с тежиштем на следећим темама: 
 

Националне економије између либерализације и интервенције 
ИТ подршка током здравствених и економских превирања 
Савремене тенденције у привреди и менаџменту туризма 

Економски утицај на друштвени развој и демократију 
Правни оквир привредног и друштвеног развоја 
Изазови управљања у свету након пандемије 

Међународна и локална тржишта капитала 
Глобализација и изазови савременог света 

Савремена привреда и глобализација 
Предузеће у турбулентном окружењу 
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Образовање и управљање знањем 
Ка модерној економији благостања 

Изградња отпорне организације 
Економија модерног предузећа 

 
Улога малих и средњих предузећа у националним економијама 
Предузетништво ухваћено између креативности и бирократије 

Производња: стратегија, технологија и организација 
Планирање или предвиђање: концепти и модели 

ИКТ подршка пословним активностима 
МСП у глобалним ланцима вредности 

Управљање људским капиталом 
Правно окружење пословања 
Образовање за креативност 
Корпоративно управљање 
Рачуноводство и ревизија 
Корпоративне финансије 
Маркетинг Перспецтиве 
Континуитет пословања 

Регионални развој 
 
 

ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: 
 
Достављање сажетака на преглед: 31.03.2023 
Обавештење о прихватању апстракта: 5. април 2023 
Достављање комплетних/потпуних радова за зборник: 25.04.2023 
Обавештење о прихватању целог рада: 30. април 2023 
Рана регистрација: 06.05.2023 
Коначна регистрација: 16.05.2023 
Осмишљавање и финализација програма есд-конференције: 12.05.2023 
Сесије ЕСД конференције: 18-19. мај 2023. 
Програм конференције ће бити доступан до 10. маја 2023. 
 
 
Професори, асистенти и студенти докторских академских студија Универзитета „МБ“ 
не плаћају котизацију за учешће на конференцији. 
 
Будући да Универзитет „МБ“ плаћа котизацију учешћа на Конференцији за све професоре, а да су 
радови у Зборнику високо категорисани и да су на већини најугледнијих научних база података, 
радна је обавеза свих наставника, сарадника и студената ДАС да припреме ауторске и коауторске 
радове и да поштују утврђене рокове. 
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Пријаву апстракта и радова вршити лично електронским путем, упоредо на линк организатора: 
https://esd-conference.com/conference/102 и на е-маил прoдекана за науку ППФ: galena.mcl@gmail.com 
према моделу зa апстракт и рад у прилогу овог позивa. 
 
 
Остали учесници конференције изван универзитета „МБ“ плаћају котизацију, према 
следећем: 
Издавање Цео рад/сажетак + презентација: 450 ЕУР 
Презентација без објављивања: 350 ЕУР 
Пратећи коаутор: 250 ЕУР 
Само за слушаоце: 300 ЕУР 
САМО ОБЈАВЉИВАЊЕ: 
Објављивање целог рада, без присуства: 300 ЕУР 
СНИЖЕНЕ НАКНАДЕ: 
Рана регистрација (објављивање целог рада или сажетка + презентација): 400 ЕУР 
2. објављивање/презентација рада: 250 ЕУР 
Котизација укључује улаз на све сесије, конференцијски комплет (укључујући и 
Зборник радова на ЦД-у), улаз на ручак и/или вечеру, плус све паузе за кафу, према 
програму конференције. 
 
У Београду, 27.02.2023. 
 

Продекан за науку ППФ 
Проф. др Снежана Максимовић 
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