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УВОД
Универзитет „Џон Незбит“ (у даљем тексту Универзитет) је 2016. године ушао у 27.
годину постојања и континуираног рада. Декларисан као јавна, самостална и аутономна
високошколска установа чији је основни задатак да – обједињавањем образовних,
научноистраживачких и уметничких метода и поступака – тежи свеобухватној,
систематизованој и научно заснованој слици света и положаја човека у њему, Универзитет у
свим годинама свог постојања настоји да уважава, обогаћује и афирмише највише стандарде
наставе, учења, евалуације и примене знања и уметничких вештина.
Заметак садашње широке мреже институција Универзитета је Пословна школа
„Мегатренд“, основана 1989. године у Београду. Касније оснивани факултети и више школе
били су окренути пре свега примењеној економији и менаџменту, а потом су освајана друга
научна поља и уметничке области. У школској 2015/2016. години, у саставу Универзитета
било је дванаест факултета и 1 институт. У овој академској години на факултетима
Универзитета укупно је студирало 10.856 студената на основним струковним студијама, на
основним академским студијама, на мастер и докторским студијама на већем броју факултета,
на студијским програмима усаглашеним са условима прописаним стандардима за
акредитацију.
Да су у средишту свих напора током двадесетседмогодишњег развоја Универзитета
студенти, је више пута потврђено: између осталог, као први приватни универзитет у Србији
који је увео категорију студената који се финансирају из буџета Универзитета – што је пракса
која се остваривала до 2012. године. Високу друштвену одговорност Универзитет је, у веома
тешким друштвеним околностима ниског стандарда и немогућности да свршени
средњошколци упишу факултете, показао бесплатним уписом и без наплате школарине
студентима прве године на основним струковним студијама и основним академским
студијама од 2013. години на свим институцијама Универзитета.
Универзитет сарађује с најугледнијим домаћим и иностраним универзитетима и
научним институцијама, чиме је укључен у међународну академску мрежу и савремене токове
процеса научног истраживања и образовања. Универзитет настоји да перманентно усваја и
примењује најквалитетније и најсавременије образовне, педагошке и научне стандарде, у
складу са међународно признатим, с Болоњском декларацијом усклађеним образовним,
научним и уметничким програмима.
За 2016. годину било је посебно карактеристично:
-

примена и развој стандарда у образовном процесу,
завршен процес самовредновања и акредитација студијских програма и
институција,
завршен процес акредитације универзитета и факултета као
научноистраживачких организација,
осавремењавање и иновирање система квалитета.
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Образовни процес на Универзитету одвијао се плански и високо организовано, у
складу са постојећим Законом и стандардима који произлазе из њега, без обзира на учестале
Измене Закона о високом образовању и Закона о научноистраживачкој делатности.
Добри радни услови и квалитетна опремљеност на образовним институцијама
Универзитета обезбеђивали су значајан број студената на предавањима, вежбама, и високу
динамику полагања испита – предиспитних и испитних обавеза.
Крајем 2015. године и током 2016. године на Универзитету се интензивно радило на
самовредновању и оцени квалитета наставног процеса, са значајним учешћем студената у
оцењивању. Сви обимни и сложени послови припреме и предаје документације за Спољашњу
проверу квалитета су завршени и у роковима је документација стављена на увид јавности
сходно одлукама Националног савета за високо образовање и Комисије за акредитацију и
проверу квалитета (КАПК). Проверени су сви поступци система квалитета регулисаног
правилницима и стандардима квалитета Универзитета, у односу на стандарде и правилнике
КАПК-а и утврђена је њихова потпуна усаглашеност са условима студирања и студијским
програмима, квалитетом наставних процеса и то све по условима које је прописао
Национални савет за високо образовање, односно КАПК. У великом делу Система квалитета
Универзитета потврђен је већи степен примене стандарда и њихова прилагођеност захтевима
европских стандарда, што је сасвим разумљиво ако се има на уму да Универзитет редовно
врши контролу свог система ангажовањем најзначајнијих сертификационих кућа у Европи и
Америци.
У току 2016. године Универзитет је усвојио све неопходне статутарне измене сходно
Изменама Закона о високом образовању, као и сходно Одлукама Националног савета за
високо образовање у области Кодекса о академском интегритету на Универзитету и свих 7
факултета правних субјеката са свим припадајућим актима, Правилника о минималним
условима за стицање звања наставника на Универзитету и свих 7 факултета правних субјеката
са припадајућим актима, Правилника о студирању како за класично студирање, тако и за
студије на даљину.
Универзитет је у току 2016. године ефикасно и у законским роковима комплетирао и
доставио Министарству просвете, науке и технолошког развоја све податке за електронску
базу података о Универзитету и свим факултетима, за оба сектора министарства – Сектор за
науку и Сектор за високо образовање.
Према предвиђеном плану и потребама, у 2016. години остварена је већа активност у
научноистраживачкој делатности универзитета. За обављање научноистраживачке
делатности, заокружен је поступак и укупно су акредитовани Факултет за пословне студије
Београд, Геоекономски факулет, Интегрисани факултети - Факултет за биофарминг, Факултет
за компјутерске науке, Правни факултет и Факултет за менаџмент у Зајечару.
Универзитет „Џон Незбит“ је акредитован као научноистраживачка организација у три
образовно-научна поља и пољу уметности, 9 факултета је акредитовано за
научноистраживачки рад, у образовно-научним, односно образовно-уметничка поља, и то:
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I поље: Друштвено-хуманистичке науке – 6 факултета
1. Геоекономски факултет , Београд; акредитован, Одлука бр. 660-01-00002/27, od
01.11.2016.
2.Факултет за културу и медије Београд, акредитован; Одлука бр: 021-01-61/98, од
04.03.2014.године
3.Факултет за пословне студије, Београд; акредитован, Одлука бр. 660-01-00002/26, od
11.10.2016.
4. Правни факултет (Факултет за државну управу и администрацију), Београд;
акредитован, Одлукa од 21. 12. 2016. год.
5.Факултет за менаџмент, Зајечар, акредитован, Одлука бр. 660-01-00052/2015-14 од
24.11.2015. год.
6. Факултет за пословне студије, Вршац, акредитован као интегрисани факултет,
Одлука бр. 660-01-00029/2015-14, од 17.09.2015.год.
II поље: Природне науке - рачунарство и математика – 1 факултет
7.Факултет за компјутерске науке, Београд, акредитован као интегрисани факултет;
Одлука бр. 660-01-00029/2015-14, од 17.09.2015.год.
III поље: Техничко-технолошке науке – биотехнологија – 1 факултет
8.Факултет за биофарминг; Бачка Топола, акредитован као интегрисани факултет,
Одлука бр. 660-01-00029/2015-14, од 17.09.2015.год.
IV поље:Уметност – 1 факултет
9.Факултет за уметност и дизајн, Београд, акредитоване докторске студије, Одлука бр.
612-00-00514/2014-04, од 02.10.2015.године
Факултети испуњавају све услове за обављање научноистраживачке делатности од
општег интереса, у складу са Правилником о вредновању научноистраживачког рада и
поступку акредитације научноистраживачких организација („Службени гласник РС“, број
90/15) и у складу са Законом о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“,
број 110/05, 50/06 – исправка и 18/10, број 115/15).
На основу акредитационих процеса на универзитету и свим факултетима Универзитет
са три интегрисана факултета и сви Факултети правни субјекти, са или без високошколских
јединица без својства правног лица изван седишта, добили су дозволе за рад Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Према предвиђеном плану и потребама, у 2016. години остварена је већа активност у
научноистраживачкој делатности универзитета.

5

Мастер и докторске студије факултета у истом пољу конципиране су као заједничке, а
на Факултету за менаџмент Зајечар и Факултету за компјутерске науке докторске студије су
организоване као заједничке са Универзитетима из ЕУ – Италије и Словеније.
Универзитет је припремио Докторску школу у области економије (у оквиру „РОДОС“
Пројекта), интегришући све потенцијале више својих факултета, као и универзитета и
факултета из Европске уније, са којима има квалитетну међународну сарадњу и реализацију
докторских студија у области рачунарства и менаџмента природних ресурса.
Током 2016. године знатно су попуњени кадровски ресурси, нарочито водећи рачуна о
компетентности наставника, а у настојању да се обезбеде најкомпетентнији наставници у
највишим звањима, у што више научних области. Посебно се радило на мобилности
професора у оквиру Универзитета. Такође је остварено усклађивање ужих научних области у
складу са Одлуком о утврђивању ужих области за избор у звање наставника и сарадника.
Током 2016. године, реализован је обиман подухват – иновирање система квалитета:
почев од обуке интерних проверивача, до сертификације система менаџмента квалитета по
захтевима стандарда ISO 9001:2008. Извршене су интерне и екстерне провере система
квалитета у неколико фаза, обављена је доградња постојеће документације, усаглашавање
система по документацији, и коначно, централизован је систем квалитета по стандарду ISO
9001:2008, чиме је реализован поступак сертификације на нивоу целог Универзитета.
Систем квалитета Универзитет „Џон Незбит“ који обезбеђује квалитет рада у свим
основним делатностима по стандардима ISO9001.2001 и ISO9001.2008 у континуитету за
Универзитет и факултете добијао је сертификате америчке институције AQA, а у последњој
акредитацији 2014. године по стандардима ISO9001.2008. од WRG Inc. (Word Registar Group).
У 2016. години благовремено су започете припреме на имплементацији у Систем квалитета
Универзитета „Џон Незбит“ нових стандарда ISO CD 9001:2015.
Информациони систем који опслужује Универзитет и факултете, заједничке службе,
наставу, научни рад и библиотеке, потпуно је интегрисан у ФИС – Факултетски информатички
систем. Такође је интегрисана и издавачка делатност Универзитета којом се покривају потребе
свих факултета.
На овако стабилним основама Универзитета „Џон Незбит“ реализован је План
пословања за 2016. годину.
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2. РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА, СТРУЧНИХ ОРГАНА И ДРУГИХ ОРГАНА
И ТЕЛА
Универзитет је паралелне основне димензије својих образовних задатака остваривао на
основу дугорочних и краткорочних планова и програмских докумената које Сенат и Савет
Универзитета доносе и која важе за све институције Универзитета. На основу тога
Универзитет је деловао као интегрисани универзитет, у свим његовим основним функцијама.
То је обезбеђено тиме што су сви статути и нормативни акти факултета подређени
истоврсним актима Универзитета.
У интегрисаном делу Универзитета „Џон Незбит“, у Центру за интегрисане студије
три факултета (Факултет за биофарминг Бачка Топола, Факултет за компјутерске науке
Београд и Факултет за пословне студије Вршац), а у оквиру Факултета за менаџмент Зајечар
ВШЈ Факултет за пословне студије Пожаревац и у оквиру Геоекономског факултета ВШЈ
Факултет за пословну економију Ваљево, су све своје основне функције остваривали у
оквиру органа универзитета, Сената и Савета, Студентског парламента, Комисије за контролу
квалитета, НИР, односно матичних факултета.

2.1 САВЕТ УНИВЕРЗИТЕТА „Џон Незбит“
У академској 2015/16. години, САВЕТ Универзитета одржао је 21 седницу, на којима
су:
-

-

-

разматрани резултати уписа на институцијама Универзитета у школској
2015/16. години;
утврђени критеријуми за ослобађање студената од плаћања школарине;
усвојени предлози за стипендирање врхунских спортиста;
усвојене измене Статута Универзитета „Џон Незбит“;
именован саветник ректора за сарадњу са привредом и подручје перманентног
образовања;
именован је в.д. декана интегрисаног Факултета за компјутерске науке;
именован је декан Правног факултета; именован је декан Геоекономског
факултета; именован је в.д декана интегрисаног Факултета за пословне студије
у Вршцу; именован је в.д декана интегрисаног Факултета за биофарминг у
Бачкој Тополи; именован је декан Факултета за пословне студије Београд;
именован је декан Факултета за културу и медије; именован је в.д. декан
Факултета за цивилно ваздухопловство; именован је декан Факултета за
уметност и дизајн;
именовани су продекани за студије другог и трећег степена и науку на Правном
факултету, на Факултету за пословне студије Београд, на Факултету за културу
и медије, на Факултету за цивилно ваздухопловство, а за студије другог и трећег
степена и уметност на Факултету за уметност и дизајн;
именован је продекан за студије првог степена Правног факултета;
донете су одлуке о управљању имовином Универзитета – уступљен је пословни
простор Универзитета: Факултету за биофарминг у Бачкој Тополи, Факултету за
пословне студије у Београду, Факултету за културу и медије, Геоекономском
факултету, Факултету за компјутерске науке, Правном факултету, Факултету за

7

-

цивилно ваздухопловство и Факултету за уметност и дизајн (простор у Булевар
уметности 29 Нови Београд);
разматране су припреме за спровођење уписа за школску 2015/2016. годину;
разматран је бесплатан упис прве године и ценовник за школску 2015/16.
годину.

2.2 СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА „Џон Незбит“
СЕНАТ је стручни орган Универзитета чија је надлежност да:
- уређује општа питања која се односе на истраживање, научни и уметнички рад и
наставу на Универзитету;
- разматра стратегију развоја академских активности Универзитета, укључујући и
оснивање нових, измену или укидање постојећих студијских програма и давање
мишљења о тим питањима ректору и Савету Универзитета;
- утврђује предлоге студијских програма интердисциплинарног карактера или за
више факултета заједно и организује извођење тих програма на Универзитету
као целини;
- врши избор у наставна звања;
- усваја структуру и садржину студијских програма и предмета (курсева);
- доноси одлуке у процедури стицања академског назива магистра наука и
научног степена доктора наука;
- утврђује предлог кандидата за ректора, заједно са оснивачем;
- предлаже број студената за упис и утврђује критеријуме и поступак уписа на
студије, у складу са Законом;
- утврђује политику и поступке испитивања и оцењивања успеха студената;
- стара се о омогућавању учења и стицања знања током читавог живота;
- обезбеђује примену академских стандарда и утврђује правила студирања;
- утврђује и спроводи поступке оцене квалитета наставе;
- доноси критеријуме за изједначавање образовања и програма стеченог по
ранијим прописима са образовањем које се стиче у складу са Законом о високом
образовању;
- врши доделу почасних титула;
- доноси Морални кодекс наставника универзитета;
- одлучује о искључењу студента са Универзитета;
- разматра стратегију заштите интелектуалне својине Универзитета и њеног
коришћења;
- даје мишљења и предлоге о свим другим питањима на захтев ректора или
Савета Универзитета;
- обавља и друге послове прописане Законом, овим статутом или другим
прописом.
У својству стручног органа Универзитета, Сенат је у току 2016. године донео низ
одлука из делокруга свог рада.
Одржано је 18 седница на којима су донете следеће одлуке:
- Усвојенo je 9 извештаја о СПК.
- Усвојено 12 нових студијских програма.
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-

-

Донета је одлука о признавању звања наставника стечених на другим
високошколским установама ван Универзитета.
Донета је одлука о успостављању консултационих центара за студије на
даљину.
Изабрано је 15 наставника у звању редовног професора, 18 наставника у звању
ванредног професора, 29 наставник у звању доцента, 5 наставника страног
језика, 32 асистената и 76 сарадника у настави на факултетима у саставу
Универзитета.
Донете су процедуралне одлуке о образовању комисија за заснивање радног
односа и избора наставника и сарадника на високошколским установама у
саставу Универзитета

Сенат има четири стална одбора: Одбор за друштвено-хуманистичке науке, Одбор за
природно-математичке науке, Одбор за техничко-технолошке науке и Одбор за уметност.
Надлежност одбора састоји се у разматрању предлога наставно-научних односно наставноуметничких већа за избор у наставна звања и разматрање извештаја комисије о признавању
страних високошколских исправа.
Активности одбора Сената Универзитета у току 2016. године састојале су се у
разматрању страних високошколских исправа и избора наставног особља у звања:
- Одбор за друштвено-хуманистичке науке заседао је 36 пута,
- Одбор за природно-математичке науке заседао је 5 пута,
- Одбор за техничко-технолошке науке заседао је 3 пута,
- Одбор за уметност заседао је 3 пута.
Активности комисија Универзитета
Универзитет је образовао комисије чији је примарни задатак давање стручног
мишљења о поједином питањима.
Комисија за интерну акредитацију Универзитета је комисија Сената формирана са
циљем да у поступку усвајања нових студијских програма размотри и да стручно мишљење о
предлогу студијског програма, односно његове усклађености са законом и важећим
стандардима за акредитацију студијских програма.
Предлагач студијског програма у складу са Упутством за поступак разматрања и
усвајања нових студијских програма на Универзитету, доставља предлог студијског програма
са целокупном прописаном документацијом Комисији за контролу квалитета Универзитета.
Предметна Комисија за контролу квалитета Универзитета треба да прегледа документа и
утврди усаглашеност у односу на следеће:
- да ли је материјал комплетан и да ли обухвата све саставне делове, у
складу са Стандардима за акредитацију студијских програма које је прописао
Национални савет за високо образовање Србије, и
-

да ли материјал обухвата сва документа и прилоге који су предвиђени
стандардима за поступак разматрања и усвајања нових студијских програма на
Универзитету.
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Након утврђивања формалне усклађености предлога студијског програма, Комисија за
интерну акредитацију даје мишљење о предлогу студијског програма и предлаже Сенату
рецензенте. Комисија за интерну акредитацију испитује и усклађеност предлога студијског
програма са Законом, Статутом и другим релевантним правним актима, усвојеним на
националном или међународном плану, односно на Универзитету. Мишљење Комисије
за интерну акредитацију Универзитета доставља се предлагачу студијског програма.
Комисија за научноистраживачки рад Универзитета даје мишљење о томе да ли предложени
студијски програм задовољава критеријуме у погледу научних истраживања. То мишљење
упућује Комисији за интерну акредитацију и предлагачу студијског програма.
Предложени студијски програм допуњен односно измењен сагласно примедбама и
сугестијама рецензената и комисија Универзитета са образложењем допуна, предлагач је
дужан да достави Комисији за интерну акредитацију. Комисија за интерну акредитацију
Универзитета може да донесе одлуку да се допуњени предлог студијског програма
поново упути рецензентима на разматрање, а може и да, према свом нахођењу, упути
предлог студијског програма Сенату Универзитета на усвајање.
Ако су сва мишљења о предлогу студијског програма била „позитивна“, Комисија
за интерну акредитацију Универзитету даје предлог Сенату да усвоји предлог студијског
програма на начин и у поступку утврђеним Упутствима за поступак разматрања и усвајања
нових студијских програма на Универзитету.
Комисија је размотрила и предложила да се одобре мање промене студијских програма,
(наставници на предмету, допуне предметне структуре сходно потреби за иновирањем знања
и трендовима развоја науке, итд).
2.3. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ Универзитета“Џон Незбит“ се у 2016. години бавио
својим редовним активностима:
- Координација рада студентских парламената факултета у склопу Универзитета.
С обзиром на то да је студентски парламент већ развијени начин рада и учешће
студената на свим институцијама Универзитета и у систему високог образовања у Србији,
Студентски парламент Универзитета се својим радом залагао за општу координацију и
усаглашавање деловања студентских парламената образовних институција Универзитета,
затим општом едукацијом студената о улози студентског парламента у систему образовања,
као и његовом значају за студенте.
- Учествовање у раду седница универзитетских тела (Сената Универзитета и
Савета Универзитета) код расправа релевантних за студентска питања.
Студентски парламент Универзитета се поред својих редовних активности бави
студентским иницијативама као сто су:
- сарадња са привредним субјектима, што је резултирало запошљавањем студената у
предметним компанијама;
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- сарадња са Институтом за трансфузију крви, Београд, у виду реализације акције
добровољног давања крви у оквиру Универзитета, са забележеним видним порастом
одзива у односу на претходну годину (40%);
- сарадња са студентским организацијама на развоју пројекта Мегакаријера и развоју
новоформираног Центра за целоживотно учење и развој каријере .
Студентски парламент је успешно спровео изборе за нове чланове Студентског
парламента по свим факултетима у току априла 2016. године. Након конституисања новог
Студентског парламента извршени су избори представника у одговарајућим телима
Универзитета и свих факултета.
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3. НАСТАВА
3.1 Уписна политика
Сагласно својим задацима и расположивим ресурсима, Универзитет је утврдио услове
за упис студената, правовремено су објављивани конкурси за упис студената у текућу
школску годину, и на основу тога је вршен избор кандидата у 2016/17. години. При томе је
нарочита пажња посвећена обезбеђивању потребних услова студентима за успешно
савладавање студијских програма. У предстојећој табели 1. приказан је укупан број студената
Универзитета и њихова распоређеност по нивоима студија и факултета на којима студирају у
току 2016/17. године.
a. Студије и студијски програми
Табела 1: Приказ броја студената по институцијама закључно са 25.01.2017.
Институција

ФПС - Београд

Квота

Упис

Упис

Упис

Маст

I год.

II год

III
год

IV год

I

175

102

162

301

0

0

25

53

29

37

140

72

98

84

680

368

203

297

410

63

41

150
100
150

82
67
114
0
263
64
80
144
309

37
47
74
0
158
42
35
77
222

48
46
89
1
184
52
29
73
176
87
3
2
0
268
15
33
82

79
89
165

40

17

500

Упис

ФПС - КЦ
ФПС-струковне Бгд

180

ФПС-струк КЦ
ФПС УКУПНО
ФКМ - МКМ
ФКМ - Новинарство
ФКМ - Односи с јавносцу
ФКМ - КЦ
ФКМ УКУПНО
ГЕФ-Београд
ВШЈ-ФПЕ-Ваљево

ФМЕ УКУПНО
Правни ф . - Право

400
200
60
260
200

Правни ф. - Безбедност
Правни ф. - Јавна управа

180

Правни ф. – КЦ 1
Правни ф . – КЦ 2
Правни УКУПНО
ФУД - Београд
ФЦВ
ФМЗ - Бизнис и менаџмент

380
60
120
50

0
31
61
401
26
48
136

12
27
261
25
4
96

63

Др

Укупно

41

844
25
119
394
1382
303
249
442
1

333
98
118
216
230
101
8
42

40
3
5
8
30

17

995
259
267

0
13

526
980
188
23
102
61

381
34
6
238

30
8
5
31

13
4

1354
112
96

9

592
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ФМЗ - Економија
ФМЗ Струковне студије
Зајечар

50

124

83

113

320

50
50
200
60
80
75

33
25
237
17
17
88
8
130

40
22
118
6
17
53
3
79

138

59
297
35
37
46
14
132

8
39

17

19

567

1091

1034

1809

210

103

6226

ЦИС УКУПНО

215

65
30
355
35
27
128
0
190

Укупно:

2315

1795

ВШЈ-ФПС-Пожаревац

ФМЗ УКУПНО
ФПС - Вршац
Биофарминг - Бачка Топола
ФКН- Београд
ФКН - КЦ

144

9

1194
93

12
5

16
3

126
323
25

До почетка јануара било је уписано још 1013
апсолвената.
Закључно са Октобар 3 испитним роком стекло је право уписа у вишу годину
студија joш:
I год
63
Очекивани број
6443
II год
53
студената
III год

101

Укупно

217

Очекивани број студ. са апсолвентима

7454

Универзитет располаже двадесетшестогодишњом акумулацијом материјалних,
научних и кадровских ресурса неопходних за стално развијање својих наставних програма и
постизање квалитета наставе и студија. У складу с тим, током 2016. године студијски
програми који су реализовани на Универзитету су систематично и ефективно планирани,
спровођени, надгледани, вредновани (према утврђеним процедурама), са сталним
императивом да се унапређује квалитет студијских програма.
б) Акредитација
У току 2016. године реализовани су студијски програми: основних струковних студија,
основних академских студија, мастер академских студија и докторских академских студија,
према следећој табели 2:
Табела 2. Акредитовани студијски програми на интегрисаном делу универзитета

Високошколска установа

Број студиј.
*Ниво студија
програма

Поље

Акредитован број
студената за упис
у 1. годину
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Факултет за компјутерске науке
Београд

ОАС

1

ПМ

75

Факултет за компјутерске науке
Београд

МАС

1

ПМ

15

Факултет за компјутерске науке
Београд

ЗСП ДС

1

ПМ

5

ОАС

1

ДХ

60

ОАС

1

ТТ

80

МАС

1

ТТ

32

ДС

1

ТТ

5

ОАС 3
МАС 2
ДС 2

7

ТТ, ПМ и
ДХ

272

Факултет за пословне студије
Вршац
Факултет за биофарминг Бачка
Топола
Факултет за биофарминг Бачка
Топола
Факултет за биофарминг Бачка
Топола
Укупно

Напомена: ДХ – друштвенохуманистичко поље, ПМ – природноматематичко поље, ТТ – техничкотехнолошко
поље; ЗСП – Заједнички студијски програм Докторских студија са Универзитетом Копар, Факултет за
математику и рачунарство

Прилагођавајући се савременим захтевима и стандардима високошколског образовања,
имајући у виду људске, просторне, техничке, библиотечке, информатичке и друге ресурсе, у
табели 2. наведени су сви акредитовани студијски програми свих нивоа, који се изводе на
Универзитету (неинтегрисаном делу) као и број студената за који је сваки студијски програм
одобрен.
Табела 2. Број акредитованих студијских програма који се остварују на свакој ВШУ у саставу
Универзитета по нивоима студија са акредитованим бројем студената за упис у прву годину студија

1.

Факултет за пословне студије Београд

ЕСПБ

Одобрен број
студената
500
80
180
54

Поље

Основне академске студије
Основне академске - студије на даљину
Основне пословне струковне студије
ОСС – Студије на даљину за 30% студената

240
240
180

ДХ
ДХ
ДХ

Мастер академске пословне студије
Заједничке мастер академске студије, студијски
програм банкарство и финансије – БИФ
Специјалистичке академске студије –
менаџмент здравствених установа – САС

60

75

ДХ

60

50

ДХ

60

50

ДХ

14

Заједнички студијски програм докторских
студија економских наука
2.
Факултет за културу и медије
Београд
Менаџмент у култури и медијима - oсновне
академске студије
Новинарство- oсновне академске студије
Односи с јавношћу - oсновне академске студије
Управљање у култури, новинарство и односи с
јавношћу - мастер академске студије
Докторске студије – културе и медија
3.

Геоекономски факултет

Међународна економија и финансије - основне
академске студије
Геоекономске и регионалне студије - мастер
Заједничке мастер академске студије, студијски
програм банкарство и финансије – БИФ
Заједнички студијски програм докторских
студија економских наука
3.А. Геоекономски факултет
и ВШЈ ФМЕ Ваљево
Основне академске студије – Међународна
пословна економија
4. Правни факултет
Основне академске студије - Право и
безбедност
Основне академске студије - Јавна управа
ОАС – Студије на даљину за 30% студената
Мастер академске – Право, јавна управа и
безбедност
Докторске студије
5. Факултет за уметност и дизајн
Београд
Основне академске студије – примењена
уметност и дизајн
Мастер академске студије – примењена
уметност и дизајн
Докторске студије- примењена уметност и
дизајн

180

10

ДХ

ЕСПБ

Одобрен број
студената

Поље

240

150

ДХ

240
240

100
150

ДХ
ДХ

60

50

ДХ

180

9
Одобрен број
студената

ДХ

ЕСПБ

Поље

240

200

ДХ

60

10

ДХ

60

50

ДХ

180

10

ДХ

ЕСПБ

Одобрен број
студената

Поље

240

60

ДХ

ЕСПБ

Одобрен број
студената

Поље

240

200

ДХ

240

180
54

ДХ

60

50

ДХ

180

10
Одобрен број
студената

ДХ

ЕСПБ

Поље

240

60

Умет.

60

20

Умет.

180

5

Уметн.

15

6.

Факултет за менаџмент - Зајечар

Основне академске студије Бизнис и менаџмент
Основне академске студије Економије
Основне академске студије Економије – студије
на даљину
Основне академске студије Бизнис и
менаџмент- студије на даљину
Основне струковне студије Бизнис и менаџмент
Специјалистичке академске студије менаџмента
пословних информационих система
Мастер академске студије менаџмента
Мастер академске студије Економије
Докторске студије менаџмента природних
ресурса
6.А. Факултет за менаџмент - Зајечар
ВШЈ Пожаревац
Основне академске студије
Мастер академске студије
Факултет за цивилно ваздухопловство
Београд
Основне академске студије
Мастер академске студије
Мастер академске студије
7.

240
240

Одобрен број
студената
50
50

240

15

ДХ

240

15

ДХ

180

50

ДХ

60

20

ДХ

60
60

50
25

ДХ
ДХ

180

5

ДХ

ЕСПБ

ЕСПБ
240
60
ЕСПБ
240
60
60

Одобрен број
студената
60
10
Одобрен број
студената
120
60
60

Поље
ДХ
ДХ

Поље
ДХ
ДХ
Поље
ТТ
ТТ
ТТ

Напомена: ДХ – друштвенохуманистичко поље, ПМ – природноматематичко поље, ТТ –
техничкотехнолошко поље, УМ – Уметност.
Студијски програми свих институција су јавно доступни у Информатору за бруцоше и
на интернет страници сваког факултета на Универзитету „Џон Незбит“ : www.naisbitt.edu.rs.

3.2. Наставници, сарадници и ненаставно особље
Универзитет запошљава наставнике, истраживаче, сараднике, и ненаставно особље,
који својом научном, уметничком, наставном делатношћу и другим професионалним
компетенцијама омогућавају испуњење основних задатака и циљева установе.
НАСТАВНО ОСОБЉЕ компетентно остварује студијске програме и испуњава остале
додељене задатке.
За 2016. годину је карактеристично да се примењивао тренд повећања броја
наставника и сарадника, упоредо са повећањем броја наставних програма. Број наставника
се повећавао брже од броја студената – што је омогућавало виши квалитет студирања.
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Кадровски капацитети међу наставницима су током 2016. године употпуњени
значајним бројем оних у вишим звањима који су примљени са других домаћих и реномираних
иностраних универзитета. Такође, примерено потребама, стандардима и закону, ангажовани
су и студенти дипломских академских студија као сарадници у настави.
На факултетима у саставу Универзитета систематски је праћена и оцењивана (кроз
програме самоевалуације и друге методе) научноистраживачка, стручна и педагошка
активност наставног особља. Оцењено је да научне, уметничке и стручне квалификације
наставника одговарају образовно-научном односно образовно-уметничком пољу.
Квалификације су доказиване одговарајућим дипломама, објављеним радовима, уметничким
делима, као и евиденцијом о педагошким квалитетима и одговарајућем професионалном
искуству.
Квалитет наставног особља, њихова компетентност и све активности у, и изван
наставе, су посебно проверавани, посебно након 01.10.2016.године када је усвојен нови
ПРАВИЛНИК О МИНИМАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА
УНИВЕРЗИТЕТУ „ ЏОН НЕЗБИТ“ У БЕОГРАДУ, а на основу одлука и препорука
Националног савета за високо образовање – Минимални услови за стицање звања наставника.
Универзитет је прописао и усвојио одговарајући Правилник, са свим припадајућим подактима
22. септембра 2016. године, а обавезао је и контролисао извршење те обавезе и на свим
факултетима у саставу Универзитета.
Универзитет је у 2016. години припремио и донео Кодекс о академском интегритету,
ПРАВИЛНИК О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА,
ЕТИЧКИХ КОМИСИЈА И СТРУЧНИХ
КОМИСИЈА ФАКУЛТЕТА У САСТАВУ
УНИВЕРЗИТЕТА „ЏОН НЕЗБИТ“, формирао све неопходне одбор и комисије и донео
одговарајуће одлике о томе дана 16. децембра 2016. године. Универзитет је у року послао
своја усвојена документа Кодекса Националном савету за високо образовање на сагласност.
Универзитет је обавезао је и контролисао извршење те обавезе и на свим факултетима у
саставу Универзитета, а затим донео одлуку о сагласности Сената на та документа и иста
упутио Националном савету за високо образовање на сагласност.
Број наставника и сарадника запослених на факултетима у саставу Универзитета
довољан је за реализацију студијских програма. Наставник је остваривао просечно 180
часова активне наставе (предавања, консултације, вежбе, практичан рад и теренски рад)
годишње, односно 6 часова недељно на матичном факултету. Од укупног броја потребних
наставника, на свакој високошколској установи 70% је било у сталном радном односу са
пуним радним временом. Универзитет има потпуни ,,обједињен“ преглед оптерећености
својих наставника и сарадника, тј. наставници су били „мобилни“ и могли су да држе наставу
на другим факултетима Универзитета (поред свог матичног), што произилази из интегрисаних
главних функција овог универзитета, а све у нивоу до 240 часова активне наставе, сем за
наставнике који су ангажовани и на докторским студијама са прописаном толеранцијом
укупног ангажовања до просечно 12 часова недељне активне наставе.
На Универзитету у 2016. било је запослено 182 наставника, и то: са звањем доцента 82,
са звањем ванредног професора 46, са звањем редовног професора 37, и 17 наставника
страних језика.
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Број САРАДНИКА (136) одговара потребама остварења студијских програма. Укупан
број сарадника био је у 2016. довољан да покрије укупан број часова наставе на студијским
програмима које су факултети реализовали, и при томе сваки сарадник је остваривао 300
часова активне наставе годишње, односно просечно 10 часова активне наставе недељно.
На Универзитету током 2016. међу запосленим наставним особљем било је: чланова
САНУ, Универзитет је колективни члан Научног друштва економиста, има три члана Научног
друштва Србије, два члана Академије економских наука, редовног члана Балканске академије
наука за минералне технологије, редовног члана Југословенске инжењерске академије и
дописног члана Академије инжењерских наука СЦГ, члана Друштва инжењера рударства и
металургије Бугарске, јединог Жан Моне професора Европске Уније у Србији, члана
Мађарске академије наука – одељења Мађарска наука у иностранству, више чланова Друштва
генетичара Србије, члана Матице српске – Одељења за природне науке, члана Федерације
европских друштава за физиологију биљака (FESPB), Међународне уније физиолошких
друштава, Балканске научне асоцијације аграрне економије (BSAAE) и других међународних
и домаћих, научних и стручних удружења.
Универзитет је и током 2016. располагао НЕНАСТАВНИМ ОСОБЉЕМ које је својим
стручним и професионалним радом обезбеђивало услове за реализацију студијских програма
и других послова у надлежности Универзитета.
Ненаставно особље Универзитета чине лица која обављају административне, стручне и
техничке послове на универзитету. Укупно, на Универзитету и факултетима у његовом
саставу радило је 141 извршилац.
Ненаставно особље било је организовано у центре и секторе утврђене Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији Универзитета „Џон Незбит“, и то:
- Универзитетска библиотека
- Центар информационог система Универзитета
- Сектор за међународну сарадњу
- Сектор издавачке делатности
- Студентска служба
- Финансијско-рачуноводствени сектор
- Комерцијални сектор
- Правни сектор
- Сектор плана и анализе
- Сектор општих послова
- Кабинет ректора.
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3.3. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Извештај обухвата изводе из једногодишњих активности у оквир стратешке и
краткорочне оријентације НИР-а Универзитета ''Џон Незбит'', и њиме су обухваћени
следећи садржаји – учешће у домаћим и међународним научним пројектима, публиковање
научних радова у земљи и иностранству, уређивање тематских зборника, научних
монографија, лексикографских публикација и научних часописа, реализација нових научних
метода, софтвера, патената, сојева и сорти, организовање међународних конференција,
усавршавање сарадника у настави и асистената,
активности центра за управљање
пројектима, издавачка делатност и библиотека, међународна докторска школа, комисија за
контролу квалитета последипломских студија.
3.3.1. Учешће у домаћим и међународним научним пројектима
На Универзитету се реализују пројекти фундаменталних и развојних истраживања које
финансирају Министарство науке Републике Србије, Министарство културе Републике
Србије и Фонд САНУ, билатерални пројекти фундаменталних истраживања у оквиру
Међувладиног програма научно-технолошке сарадње, пројекат у оквиру Темпус пројекта
„РОДОС“ Докторских школа, пројекти примењених истраживања који се реализују на основу
непосредних уговора о сарадњи са Привредном комором Србије, Привредном комором
Београда, Регионалном привредом комором Ниш, Зрењанин, Сомбор, као и других
стратешких међународних пројеката које финансирају специјализоване међународне
организације и фондације.
Факултети Универзитета акредитовани су као научноистраживачке организације при
Министарству науке Републике Србије. Наставници и сарадници запослени на факултетима
Универзитета учествују у изради 5 пројеката фундаменталних истраживања које финансира
Министарство науке Републике Србије. Међу овим пројектима, 1 пројеката је из области
друштвено-хуманистичких наука, 2 пројеката је из области техничко-технолошких наука и
два пројекта су из области природно-математичких наука. У оквиру Међувладиног програма
научно-технолошке сарадње, реализује се један пројекат фундаменталних истраживања са
Италијом из области техничко-технолошких наука и по један пројекат фундаменталних
истраживања са Словенијом из области друштвено-хуманистичких наука и природноматематичких наука. Такође, на Универзитету се реализују и два пројекта из области културе
које финансира Министарство за културу Републике Србије.
Наставници и сарадници Универзитета учествују у реализацији два пројекта која
реализује Српска академија наука и уметности финансијским средствима из буџета Републике
Србије кроз Фонд САНУ. Један од ових пројеката је из области природно-математичких
наука, а други из области друштвено-хуманистичких наука.
На факултетима Универзитета реализује се 9 стратешких пројеката које финансирају
специјализоване међународне организације и фондације: Савет Европе, Европска агенција за
реконструкцију, Европска унија, Уједињене нације, Шведска национална научна фондација.
Наставници и сарадници Универзитета учествују у ТЕМПУС пројектима иновација у
студијама математике и државне управе и администрације, у EAR и CARDS пројектима из
области одрживог развоја, као и CEISAL и UNESCO регионалним пројектима.
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3.3.2. Публиковање научних радова у земљи и иностранству
У току 2016. године, наставници и сарадници запослени на факултетима Универзитета
објавили су 517 научних радова. Уколико се ови публиковани радови систематизују по
ознакама Министарства науке Републике Србије, добија се следећи преглед. Објављено је:
- две истакнуте монографије међународног значаја (М11),
- 7 монографских студија односно радова у тематским зборницима водећег
међународног значаја (М13),
- четири монографске студије односно радова у тематским зборницима
међународног значаја(М14),
- 13 радова у врхунским међународним часописима (М21),
- шест радова у истакнутим међународним часописима (М22),
- 12 радова у међународним часописима (М23),
- шест радова међународног значаја у часописима верификованим посебном
одлуком ресорног министарства (М24),
- пет предавања по позиву са међународних скупова штампаних у целини (М31),
- четири предавања по позиву са међународних скупова штампаних у изводу
(М32),
- 94 саопштења са међународних скупова штампаних у целини (М33),
- 34 саопштења са међународних скупова штампаних у изводу (М34),
- 6 монографија националног значаја (М42),
- четири монографске библиографске публикације (М43),
- осам поглавља у књигама, радова у истакнутим тематским зборницима водећег
националног значаја, превода изворног текста у облику студије (М44),
- четири поглавља у књигама, радова у тематским зборницима националног
значаја (М45),
- 121 лексикографска јединица у научној публикацији националног значаја (М47),
- 38 чланака у водећем часописима националног значаја (М51),
- 42 чланка у часописима националног значаја (М52),
- 10 чланака у научним часописима (М53),
- осам предавања по позиву са скупова националног значаја штампаних у целини
(М61),
- седам предавања по позиву са скупова националног значаја штампаних у изводу
(М62),
- 63 саопштења са скупова националног значаја штампаних у целини (М63),
- 23 саопштења са скупова националног значаја штампаних у изводу (М64).
3.3.3. Уређивање тематских зборника, научних монографија, лексикографских
публикација и научних часописа
Наставници запослени на факултетима Универзитета били су у 2016. години уредници
16 тематски зборника, научних монографија, лексикогафских публикација и часописа.
Уколико се уређивачки послови систематизују по ознакама Министарства науке Републике
Србије, добија се следећи преглед. Наставници факултета Универзитета били су уредници:
-

два тематска зборника међународног значаја (М18),
четири међународних научних часописа (М28),
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-

једног зборника саопштења са међународног научног скупа (М36),
једне научне монографије водећег националног значаја (М48),
две области лексикографске публикације националног значаја (М49),
једног водећег часописа националног значаја (М51),
пет часописа националног значаја (М53).

3.3.4. Реализација нових научних метода, софтвера, патената, сојева и сорти
Током овог периода, наставници и сарадници запослени на факултетима Универзитета
развили су и испитали два нова научна метода, патентирали су три нове биљне сорте на
међународном нивоу (М91) и три нове биљне сорте на националном нивоу (М92).
3.3.5. Усавршавање сарадника у настави и асистената
Асистенти запослени на факултетима Универзитета одбранили су током 2016. године 8
докторских дисертација (М71), а сарадници у настави 7 магистарских радова (М72), односно
14 мастер радова. На тај начин, факултети Универзитета добили су 8 нових доцената и 21
нових сарадника и асистената. Похађање мастер студија и докторских студија и израда
докторских дисертација запослених на факултетима Универзитета, који су током 2016. године
дипломирали и докторирали, било је стипендирано од стране Универзитета.
3.3.6. Организовање међународних конференција
Универзитет је организатор традиционалног годишњег Међународног научног скупа из
области економије који се бави актуелним темама из управљања и развоја предузећа и
привреде. Своје радове изложило је десетак истакнутих научника из Европе, Америке и
Азике. Поред осталих, следећи професори: проф. J. A. A. Stockwin(Универзитет у Оксфорду,
Велика Британија), проф. Galen Amstutz (Инстит за будистичке студије у Берклију, бивши
професор Универзитета у Харварду, САД), проф. Sung-JoPark (Слободни универзитет у
Берлину, Немачка), проф. Jean-JacquesChanaron (Француски национални центар за научна
истраживања и Факултет за менаџмент у Греноблу, Француска), проф. ShumingZhao(Факултет
за бизнис, Универзитет у Нанкингу, Кина), проф. JuanDu (Универзитет за међународне
студије, Шангај, Кина) и други.
Факултет за менаџмент у Зајечару је средином 2016.године организовао Међународну
научну коференцију посвећену одрживом развоју на којој је узело учћешће преко 50
научника, од којих више од једне трећине из иностранства. Конференција је пропраћена
објављивањем зборника радова.
У организацији Факултета за културу и медије одржана је трећа по реду међународна
научна конференција КУЛТУРА И ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ (III): ИНФОРМАЦИОНА
РЕВОЛУЦИЈА, НОВИ МЕДИЈИ И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ У СВЕТУ, РЕГИОНУ И
СРБИЈИ. Учествовало је више од 50 универзитетских наставника и научних истраживача са
универзитета, института и из бројних установа културе у Београду, затим из САД, Португала,
Шпаније, Немачке, Пољске, Уједињених арапских емирата, Турске, Румуније, Албаније, Црне
горе и др. Конференција је имала значајан публицитет у научној и најширој јавности.
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Радове припремљенe за овај научни скуп факултет ће, према већ устаљеној пракси,
публиковати у посебном тематском зборнику, који ће представљати значајан научни извор за
истраживаче у пољу културе, уметничког стваралаштва и медијске праксе, али и део
литературе коју ће користити студенти друштвено-хуманистичких наука на основним, мастер
и докторским студијама. Радови са научне конференције биће објављениу Зборнику радова на
енглеском језику.
У 2016.години Универзитет је био учесник 13. N.E.W.S. међународне научне
конференције. Реч је о скупу угледних универзитета из читавог света.Конференција
представљала значајан корак у приближавању српске науке и српског образовног система
савременим светским стандардима и токовима. Учесници Конференције били су истакнути
научни радници и професори са свечетири стране света, који предводе сектор високог
образовања и науке у: САД, Великој Британији, Кини, Немачкој, Француској, Јужној Кореји,
Италији, Украјини, Хрватској, Словенији итд.
За време Конференције одржана су два велика научна скупа, под називима (тј. На
теме): „Regional Integration in ASEAN+3, Europe and Latin America – Political, Legal and
Economic Aspects“и„The Power of Education in Modern Era“. На сваку од ових тема пријављен
је и саопштен велики број реферата који ће бити објављени у посебном зборнику.
Поред тога, у склопу Конференције извршено је потписивање двостраних и
вишестраних споразума о сарадњи између заинтересованих установа. Конкретно, Универзитет
је потписао је велики број уговора о научној и другој сарадњи са универзитетима из читавог
света. Поред осталог, уговори о сарадњи потписани или обновљени између Универзитета и:
универзитета Три кинеске клисуре (Кина); Универзитета ЛУМ Жан Моне, Касамасима
(Италија); Свеучилишта у Сплиту (Хрватска); Института Сеул Асем з амеђународне односе
(ЈужнаКореја); Високе инжењерске студије (Француска); Школе напреднихд руштвених
студија, НоваГорица (Словенија) и др.
Чeтвртoг и пeтoг нoвeмбрa 2016. гoдинe у румунскoм грaду Aлбa Jулиja, oдржaнa je
Meђунaрoднa кoнфeрeнциja o упрaвљaњу, eкoнoмиjи и рaчунoвoдству (International Conference
on Management Economics and Accounting - ICMEA 2016), Кључнe инoвaциje кa oдрживoм
рaзвojу мaлих и срeдњих прeдузeћa (Responsible Innovation Toward Sustainable Development in
Small and Medium-sized Enterprises). Oргaнизaтoр Кoнфeрeнциje je Фaкултeт зa eкoнoмскe
нaукe румунскoг Унивeрзитeтa „1. Дeцeмбaр 1918‟ из Aлбa Jулиje сa кojим Унивeрзитeт имa
пoтписaн интeринституциoнaлни угoвoр o сaрaдњи, a кao дeo прoгрaмa Erasmus +, Key action
1. У тoм смислу, сaрaдњa je ojaчaнa крoз пaртнeрску улoгу Џoн Нeзбит унивeрзитeтa у
oргaнизoвaњу кoнфeрeнциje, зajeднo сa joш 4 инoстрaнa пaртнeрa: Институт зa нaциoнaлну
eкoнoмиjу румунскe Aкaдeмиje; Oпштинa грaдa Aлбa Jулиje; Грaдскo вeћe Aлбa Jулиje и
Држaвнa вишa струкoвнa шкoлa Стaсзиц из Пилe, Пoљскa. У свojству члaнoвa нaучнoг oдбoрa
Кoнфeрeнциje, свojим дoпринoсoм истaкли су сe слeдeћи прoфeсoри „Џoн Нeзбит„
унивeрзитeтa (нeки нису вишe у рaднoм oднoсу кoд нaс): прoф. др Mирoслaв Ступaр, прoф. др
Taтjaнa Цвeткoвски, прoф. др Aнa Joвaнцaи Стaкић и дoц. др Aнa Jурчић. O пaртнeрскoj
пoсeти дeлeгaциje нaшeг унивeрзитeтa писaлe су и румунскe нoвинe штo je Унивeрзитeту дaлo
дoдaтни крeдибилитeт и визибилитeт.
3.3.7. Издавање часописа – Мегатренд ревија, Годишњак ФКМ и Зборник радова
ФМ Зајечар VI Међународна конференција
Мегатренд ревија
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„Meгaтрeнд рeвиja“ je нaучнo глaсилo Унивeрзитeтa „Џoм Нeзбит“. Прeмa клaсификaциjи
Mинистaрствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje, чaсoпис je висoкo
пoзициoнирaн кao вoдeћи нaучни чaсoпис у Рeпублици Србиjи (M51).
„Meгaтрeнд рeвиja“ излaзи oд 2004. гoдинe, сa рaдoвимa нa српскoм и eнглeскoм. Имa
мeђунaрoдну рeдaкциjу и мeђунaрoдни издaвaчки сaвeт и oтвoрeнa je зa свe квaлитeтнe рaдoвe
aутoрa из читaвoг свeтa.
Чaсoпис „Meгaтрeнд рeвиja“ je интeрдисциплинaрни чaсoпис из oблaсти друштвeних
нaукa, у кojeм сe oбjaвљуjу рaдoви из слeдeћих тeмaтских oблaсти:
- Eкoнoмиja
- Прaвo
- Пoлитикa и бeзбeднoст
- Meнaџмeнт и мaркeтинг
- Meђунaрoдни oднoси
- Jaвнe пoлитикe
- Инфoрмaциoнo друштвo .
Toкoм 2016. гoдинe, извршeнe су прoмeнe у рeдaкциjи чaсoписa. У aприлу je зa нoвoг
Глaвнoг и oдгoвoрнoг урeдникa имeнoвaнa прoф.др Биљaнa Стojaнoвић, рeдoвни прoфeсoр
Гeoeкoнoмскoг фaкултeтa, Унивeрзитeтa Џoн Нeзбит. Пoтoм je у мajу зa нoвoг сeкрeтaрa
рeдaкциje изaбрaнa Mирjaнa Toпић.
У 2016. гoдини су oбjaвљeнa три брoja „Meгaтрeнд рeвиje“ и тo у мajу брoj 1,
сeптeмбру брoj 2 и у дeцeмбру брoj 3. У брojу 1 je oбjaвљeнo 18 рaдoвa нa укупнo 356
стрaницa. Брoj 2 имa 16 рaдoвa нa укупнo 269 стрaницa. У брojу 3 je oбjaвљeнo 17 рaдoвa нa
укупнo 367 стрaницa.
Нa aдрeсу рeдaкциje je у 2016. Гoдини пристиглo 75 рaдoвa, oд кojих je oбjaвљeн 51
рaд. Рaдoви кojи нису oбjaвљeни дo крaja гoдинe нису дoбили пoзитивнe рeцeнзиje или су
oдбиjeн иили сe и дaљe нaлaзe у прoцeдурe зa oбjaвљивaњe у 2017. гoдини aкo дoбиjу
пoзитивнe рeцeнзиje.
Oд укупнoг брoja рaдoвa 35 je рaдoвa нa српскoм a 16 нa eнглeскoм jeзику.
У свaкoм oд три oбjaвљeнa брoja „Meгaтрeнд рeвиje“ у 2016. гoдини, нaлaзe сe рaдoви
aутoрa зaпoслeних нa Унивeрзитeту „Џoн Нeзбит“, зaтим нaучних рaдникa из Рeпубликe
Србиje кojи нису зaпoслeни нa Унивeрзитeту „Џoн Нeзбит“ кao и рaдoви aутoрa из
инoстрaнствa.
Брoj aутoрa:
- Aутoри сa Унивeрзитeтa „ЏoнНeзбит“ : 30
- Нaучни рaдници из Рeпубликe Србиje кojи нису зaпoслeни нa Унивeрзитeту
„ЏoнНeзбит“: 50
- Инoстрaни aутoри: 6
- Oд укупнoг брoja oд 51 oбjaвљeнoг рaдa имa:
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-

Oригинaлних: 23
Прeглeдних: 18
Стручних: 10
Сaoпштeњa/oсвртa: 0
Прикaзa: 0
Прeвoдa: 0

Сви oбjaвљeни рaдoви су рeцeнзирaни, пoштуjући прaвилo дa рeцeнзeнти буду
aнoнимни зa aутoрe и aутoри зa рeцeнзeнтe и дa рeцeнзeнти буду првeнствeнo члaнoви
Урeђивaчкoг oдбoрa „Meгaтрeнд рeвиje“. Toкoм гoдинe je aнгaжoвaн и jeдaн брoj нoвих
рeцeнзeнaтa, кaкo сa Унивeрзитeтa „Џoн Нeзбит“, тaкo и сa oстaлих унивeрзитeтa и нaучних
институциja у зeмљи. У прилoгу je дaт списaк рeцeнзeнaтa у 2016. гoдини.
Урeдништвo Meгaтрeнд рeвиje je 09. jaнуaрa 2017. гoдинe, дoбилo oд ЦEOН-a
oбaвeштeњe дa пoстojи мoгућнoст прoширивaњa видљивoсти нaшeг чaсoписa укoликo сe
приjaвимo у бaзу ДOAJ (Directory of Open Access Journals) прeкo ЦEOН-a. ДOAJ je бaзa
чaсoписa кoja уживa свe вeћу пoдршку у инфoрмaциoнoj инфрaструктури тзв. Eврoпскoг
нaучнoг прoстoрa гдe свe вишe пoстaje oснoвa зa oцeну квaлитeтa И лeгитимнoсти чaсoписa
кojи сe издajу у рeжиму oтвoрeнoг приступa. При тoмe je дaт рoк дa сe приjaвa изврши дo 15.
jaнуaрa или нeштo кaсниje. С oбзирoм нa вaжнoст пoвeћaвaњa видљивoсти Meгaтрeнд рeвиje,
урeдништвo je прихвaтилo oву пoнуду тe je извршилo свe нaлoжeнe рaдњe вeзaнe зa приjaву
тaкo дa je oнa пoслaтa у прeдвиђeнoм рoку. Приjaвa je билa бeсплaтнa jeр je oбaвљeнa прeкo
ЦEOН-a кojи oву aкциjу зa свoje чaсoписe нa СЦИндeкс листи финaнсирa срeдствимa
Eврoпскe униje.
Годишњак ФКМ
У децембру 2016. године објављен је осми број часописа Годишњак Факултета за
културу и медије: комуникације, медији, култура чији је уредник проф. др Мирко Милетић. У
овом броју своје радове су објавили: Слободан Вулетић, Андреа Деспотовић Милић, Зорана
Милошаковић Тасић, Александар Ђукановић, Жељко Јаћић, Стефан Јовчић, Маја Радонић,
Будимир Поточан, Татјана Миливојевић, Јасна Ђорђевић, Татјана Костић, Радослав
Балтезаревић, Ана Стојковић, Марија Р. Боранијашевић, Ива Белеслин, Биљана Ратковић
Његован, Славица Ишаретовић, Нада Торлак, Зоран Јовановић, Александер Урком, Радомир
В. Ивановић, Марио Калик, Иван Малетић, Драган Томановић, Виолета Цветковска
Томановић, Драган Јаковљевић, Драгана Пешић, Ана Стевановић.
Овај часопис има научну категоризацију М53 са изразитом тенденцијом преласка у вишу
научну категорију – око чега се предузимају неопходне мере.
Зборник радова ФМЗајечар VI Међународна конференција о управљању природним
ресурсима
На Факултету за менаџмент у Зајечару, 25. и 26. јуна одржан је, традиционални, 6.
међународни симпозијум о управљању природним ресурсима.
Симпозијум је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
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Развој друштва довео је до потребе за одрживим управљањем ресурсима, који су
основа за економски и друштвени развој и очување животне средине.
Ова актуелна тема је је била предмет интересовања широког круга истраживача,
учесника Симпозијума, из Србије, Македоније, Босне и Херцеговине, Словеније, Италије,
Бугарске, Немачке,Румуније, Украјине и Русије. Прихваћени научно стручни радови
истраживача штампани су у зборнику радова симпозијума.
Зборник радова је обухватио 53 научно стручна рада у којима је узело учешће 122
истраживача. Зборник је штампан на енглеском језику кога су добили сви аутори и коаутори
радова и налази се на сајту Факултета:
http://fmz.edu.rs/novi/download/2016/6_isnrm_2016_zbornik.pdf
Свим учесницима и гостима реч добродошлице пожелео је проф. др Драган
Михајловић, декан Факултета за менаџмент, а Симпозијум је свечано отворио проф. др
Драган Никодијевић, проректор за научно истраживачки рад, ”Џон Незбит” универзитета из
Београда.
Након свечаног отварања одржана су три пленарна предавања.
Прво предавање одржао је проф. др Петар Веселиновић, са Економског факултета,
Универзитета у Крагујевцу, на тему СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
СВЕТСКЕ ПРИВРЕДЕ НА ПОЧЕТКУ НОВОГ МИЛЕНИЈУМА.
Друго предавање одржала је проф. др Јелена Бошковић, са Факултета за економију и
инжењерски менаџмент, Универзитет Привредна академија Нови Сад на тему УТИЦАЈ
ИНСЕКТИЦИДА НА ПРОИЗВОДЊУ МЕДА.
Треће предавање одржао је проф. др Радмило Пешић, са Пољопривредног факултета,
Универзитета у Београду на тему ПРОКЛЕТСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА – ДА ЛИ ОНО
ИПАК ПОСТОЈИ?
Након пленарних предавања настављен је рад по сесијама, где је тридестак
истраживача презентовало своје радове.
У завршној дискусији донети су одређени закључци, изнети утисци учесника и дате су
препоруке за организацију наредног Симпозијума. Зато сва дешавања, од локалног до
глобалног нивоа, у вези са аспектима управљања природним ресурсима у циљу обезбеђивања
одрживог развоја, од технолошког и економског, до социјалног и еколошког, потврђују нашу
визију да је проблематика у овој области трајно актуелна. Концепт одрживог развоја данас је
постао један од приоритета држава. Стратешки ресурси се и даље интензивно исцрпљују, а
загађеност животне средине, са негативним последицама, од локалних до планетарних
размера, се повећава.
Шести по реду Симпозијум умногоме ће допринети унапређењу квалитета у
реализацији акредитованих докторских студијских програма факултета - Менаџмент
природних ресурса и заједничког међународног студијског пројекта докторских студија Економија и Менаџмент природних ресурса, са Универзитетом ЛУМ из Барија у Италији.
Учесници су посетили ,,Фелиx Ромулиану“ археолошко налазиште у близини Зајечара,
античку римску царску палату, коју је УНЕСКО 2007. године ставио на листу светске
баштине.
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3.3.8. Центар за управљање пројектима
Центар за управљање пројектима основан 01.03.2013. године је са основним циљем
унапређења и координације пројектних активности на Универзитету „Џон Незбит“.
- Организован је састанак у Темишвару са проректором и директором Центра за
управљање пројектима из Румуније, како би се идентификовали детаљи пројектне
идеје у оквири позива преко-граничне сарадње Србија Румунија. Циљ пројекта јесте
повезивање привреде, универзитета и пословних инкубатора, размена студената,
њихово додатно усавршавање кроз низ радионица. Оквирни буџет Универзитета јесте
око 50.000 ЕУР. Пројекат је прошао прву фазу евалуације.
- Организован је састанак у Зајечару на којем је идентификована тема за пројекат који
би се финансирао из средстава Министарства науке у наредном конкурсном циклусу.
Оквирна тема "Квалитет услуга у дигиталној економији: Развој инструмената за
мерење и унапређење квалитета е-финансијских услуга у Србији." Састављен је
оквирни тим сарадника са Универзитета Џон Незбит и са осталих државних
универзитета и института. Такође на састанку дефинисан је концепт докторске школе.
- Организован је заједно са проректором за науку проф. др Владимиром Првуловићем
састанак сви продекана у циљу идентификација нових потенцијалних идеја за
предстојећи пројектни циклус.
- Бранка Марковић завршила је каталог предмета за пројекте кредитне мобилности,
идентификовани професори и сарадници који могу да држе наставу на енглеском
језику, завршен је информациони лист, Правилник о мобилности студената и
Правилник о међународним пројектима. (оба правилника уподобљена су на основу
Правилника државних универзитета). Потписани уговори са следећим институцијама:
NewBulgarian University, Бугарска, Универзитет у Темишвару, Румунија, Универзитет
у Пољској, Универзитет Alba Iulia, Румунија, Универзитет у Сегедину , Свеучилиште
Сјевер, Универзитет LUM из Барија, Италија
- У припреми су уговори са партнером из Турске и Француске. (Бранка Марковић)
- У циљу спајања науке и праксе, 15. децембра потписан споразум са Градом
Зрењанин. Идентификована поља сарадње.
- На основу споразума о пословно-техничкој сарадњи између Универзитета „Џон
Незбит“ и РПК Ниш заказане су три едукације које ће се реализовати у Комори, и то
једна крајем фебруара, једна крајем марта и једна крајем априла. Предавачи су проф.
Момчило Живковић (Назив теме: Стратешки развој МСП) и проф. Живко Кулић
(Назив тема: 1. Оцењивање радне успешности, 2. Решавање сукоба и конфликата у
организацији). Све додатне активности које произилазе из Споразума а односе се на
едукацију пребачене су н Центар за каријерно вођење.
- Затим заказан је састанак са представницима Коморе Ниш, Универзитета Џон
Незбит, Коморе Бари и Универзитет ЛУМ за 28. и 29. јануар.
- Израда пројектне документације ТЕМПУС пројекта на тему унапређење
лабораторијске опреме.
- Израђени су правилник докторске школе, акт о оснивању, као и остала документација.
- 02. марта потписан трилатерални споразум; Град Зрењанин, РПК Зрењанин и
Универзитет „Џон Незбит“.
- Припремљена документа за посету ректора проф. др Слободана Пајовића поводом
потписивања споразума за оснивање докторске школе.
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21. марта организован састанак на Џон Незбит универзитету са представницима
РОДОС тима,
У току је израда агенде посете италијанске делегације посети РПК Ниш. На којој ће
присуствовати чланови Универзитета. Према Агенди организован је састанак у
Комори, затим обилазак слободне зоне Пирот. Представници Универзитета дали изјаве
за локалне медије. Пропраћен медијски адекватно.
Припрема и обрада документације за студијску посету универзитету Alba Iulia.
Остале активности на изради финансијских извештаја и ревизије текућих пројеката.
Израда документације за ревизију од стране ЕУ ревизора за пројекат SIGMUS.
Анализа потенцијала запослених на Универзитету у сусрет новом циклусу пројеката
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Израда плана новог сајта Центра за управљање пројектима као и припрема материјала
за сајт.
Потписан споразум са Регионалном привредном комором у Панчеву у функцији
заједничког аплицирања за пројекте, организовања саветовања, тренинга и других
облика неформалног усавршавања.
Попуњавање пројектене апликације са партнером Регионална комора из Сомбора,
организован састанак у Сомбору у вези пројектне идеје нерофмално образовање у
привреди у функцији запошљавања. Улога Универзитета у оквиру пројекта огледа се у
пружању едукативних радионица уско профилисаних за потребе трћишта рада Северно
–Бачког округа.
У јулу организован заједнички скуп РОДОС пројекта на којем је промовисана
докторска школа Универзитета „Џон Незбит“.
Идентификовани партнери, послати маилови за сарадњу за потписивање Еразмус +
пројеката кредитне мобилности студената и наставника. Конкурс отворен до
02.02.2017. године.
Студијски боравак у Копру на Универзитету Приморска. На састанку дефинисано
потписивање уговора мобилности, заједничке апликације ЕРАСМУС пројеката као и
промовисана Међународна докторска школа, промовисан Центар за каријерно вођење.
Студијски боравак у Алба Јулији у Румунији, као и учешће у заједничкој научој
конференцији. У оквиру студијског боравка, дефинисан план за следећу годину о
проду+ењу мобилости, заедничкој научној конференцији као и пројектима Жан Моне –
рок за апликацију 02.02.2017. године.
Организован састанак партнерске институције из Пољске кроз пројекат мобилности на
којем су договорени следећи елементи будуће сарадње: мобилност студената и
наставника, заједничко писање радова и објављивање радова, као и могућности
заједничке научне конференције.
Присуство на Међународном сајму образовања у организацији Темпус канцеларије из
Београда, на којој је Универзитет имао свој штанд и промовисао будуће програме у
вези пројеката.
Новембар и децембар резервисан за агресивну кампању слања електронске поште
институцијама из ЕУ ради потписивања уговора за пројекте.
У новембру договорена заједничка конференција Факултета за менаџмент у Зајечару,
Алба Јулије из Румуније и универзтета из Пољске. Договорено да наши професори и
студенти не плаћају котизације.
У децембру је почела припрема документације за правдање финансијских трошкова
хонорара професора и осталих трошкова за пројекте које финансира Министарство
просвете, науке и технолошко развоја.
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У новембру почела припрема израде документације у вези пројеката: Стратегија
интернационализације, Акциони план интернационализације, Стратегија и правилник
мобилности, Акциони план мобилности, Критеријум о вредновању, као и Правилник о
вредновању. Средином децембра документа ће бити дата правној служби да иста
правно утемељи.
3.3.9. Издавачка делатност и Библиотека

Издавачка делатност. У циљу побољшања обима продаје универзитетских уџбеника
наставници су инструисани у правцу израде практикума чије коришћење је обавезно
приликом тестирања нивоа стечених знања на колоквијумима. Та активност је у великој мери
дала резултате и са њом ће се и надаље наставити све док сви уџбеници не буду покривени
практикумима.
Приводи се крају
израда електронског репозиторијума свих универзитетских
публикација које се налазе у продаји. То има за циљ бољу афирмацију наше издавачке
делатности а у даљем току ствари би требало да омогући и тзв. е-продају књига.
Формирана је нова Комисија за издавачку делатност будући да је у претходном сазиву
била апсолутно неактивна; израђен је нови Правилник за издавачку делатност.
Током 2016 године штампана су следећа издања:
Комуникације, медији, култура:
годишњак

ИССН 2560-3205

Мирко Милетић, уредник

Мегатренд ревија – 3 броја

ИССН 1820-3159

Биљана Стојановић, уредник

Практикум из индустријских
односа

ИСБН 978-86-7747540-6

Живко Кулић, Јелена
Вуковић, Вук Кулић

Наследно право: приручник и
тестови

ИСБН 978-86-7747544-4

Живко Кулић, Јелена
Вуковић

Практикум из еколошке
безбедности

ИСБН 978-86-7747545-1

Војислав Јовић, Дејана
Ђорђић

Практикум из криминологије

ИСБН 978-86-7747548-2

Драган Манојловић, Дејана
Ђорђић

Основи макроекономије

ИСБН 978-86-7747543-7

Драгана Гњатовић, Ана
Јованцаи Стакић, Милица
Несторовић

Финансијска тржишта и берзе са
практикумом

ИСБН 978-86-7747549-9

Предраг Капор, Маријана
Јоксимовић

Јавност, старији људи и медији –
зборник, суиздање са
Геронтолошким друштвом
Србије

ИСБН 978-86-7747550-5

Љиљана Манић, Наташа
Симеуновић Бајић, уредници

Менаџмент електронских
медија: практикум за полагање

-

Драган Никодијевић
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колоквијума
Увод у менаџмент медија:
практикум за полагање
колоквијума

-

Драган Никодијевић

Познавање ваздухоплова 1:
практикум за вежбе

-

Мирјана Пухарић, Мирослав
Јовановић

Поред редовних издавачких пројеката Сектор издавачке делатности је учествовао у
заједничким пројектима са Маркетингом, Протоколом и Сектором за међународну сарадњу
Библиотека
Затечена је у потпуно запуштеном стању. Успостављена сарадња са Народном
библиотеком Србије у вези система узајамне каталогизације:
 Обављена акредитована обука: Употреба програмске опреме COBISS3 – Преузимање
записа и фонд, у ВБС центру Народне библиотеке Србије (НБС);
 Добијена привилегија за преузимање записа са узајамног каталога и унос локацијских
података (сигнатуре, инвентари итд.);
 Активирана база података Библиотеке Универзитета „Џон Незбит“ при јединственом
библиотечком систему Републике Србије у сарадњи са ВБС сервисом Народне
библиотеке Србије. Јавно доступни каталог Библиотеке повезан на сајт Универзитета
„Џон Незбит“ (OPAC - Online Public Access Catalog – на платформи COBISS3) у
сегменту Истраживање.
Редовне активности спровођене су по плану и према правилима система квалитета:

У библиотеци се прикупљају, обрађују, чувају, пружају на коришћење, размењују и
позајмљују библиотечка грађа и извори у складу са потребама студијских програма на
Универзитету „Џон Незбит“, у циљу ширења знања, слободног приступа информацијама и
њихове промоције. Студентима, наставном и ненаставном особљу Универзитета доступно је
више од 11500 библиотечких јединица.

У протеклој години 122 јединице добијене су на поклон, 65 међубиблиотечком
разменом, 50 путем обавезног примерка публикација издатих на Универзитету, 4 купљене
према дезидерату предавача.

Простор читаонице Одељења у Булевару маршала Толбухина 8 је потпуно реновиран,
20 читалачких места доступно је студентима од 9 до 20h сваког радног дана. Просечно
коришћење библиотечког фонда у читаоници на месечном нивоу:
- 50-60 књига,односно 25-30 студената корисника
(детаљна евиденција по данима и корисницима чува се у библиотеци).
 Према подацима о коришћењу књига у току 2016. год., издато је 117 књига
корисницима са правом изнајмљивања (наставници, сарадници или студенти на
постдипломским студијама). Ове услуге користило је 53 корисника.
 Формирана је збирка књига на страним језицима као засебна целина.
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3.3.10. Међународна докторска школа
У јулу 2016. године организован је заједнички скуп РОДОС пројекта на којем је
промовисана међународна докторска школа Универзитета Џон Незбит. У оквиру рада школе
су у протеклом периоду спроведене следеће активности:
 Припрeмљeн je Прaвилник o рeaлизaциjи мeђунaрoднe дoктoрскe шкoлe, у сaрaдњи сa
гeнeрaлним сeкрeтaрoм Унивeрзитeтa и упућeн нaдлeжнoj служби нa дaљу прoцeдуру;
 Припрeмљeнa je финaнсиjскa кoнструкциja зa eкoнoмску oпрaвдaнoст дoктoрских
студиja, у сaрaдњи сa финaнсиjским oдeљeњeм Унивeрзитeтa. Прoцeњeнa шкoлaринa je
7500,00 eурa;
 Урaђeн je тeкст зa изрaду брoшурe нa српскoм и eнглeскoм jeзику и упућeн je служби
нaдлeжнoj зa припрeму зa штaмпу (Брoшурa je oдштaмпaнa дaнa 4.11.2016);
 У сaрaдњи сa дирeктoрoм Цeнтрa зa упрaвљaњe прojeктимa Унивeрзитeтa, мaтeриjaли
су дoстaвљeни унивeрзитeтимa у Кoпру и Бaриjу, кao пaртнeримa.
 Сa oдeљeњeм зa мeђунaрoдну сaрaдњу oтпрeмљeни су мaтeриjaли свим пoслoвним
пaртнeримa у рeгиoну;
 У тoку су дирeктни кoнтaкти сa дoмaћим пoслoвним субjeктимa, сa кojимa имaмo
сaрaдњу, у циљу дa сe шкoлa прeдстaви и дa сe oбeзбeдe пoлaзници;
 Кoнтинуирaнo сe рaди нa припрeми пoтрeбних aдминистрaтивних мaтeриjaлa
нeoпхoдних зa рeaлизaциjу студиjских прoгрaмa;
 Рaсписaн je кoнкурс зa упис првe гeнeрaциje студeнaтa нa дoктoрскe студиje у
aкaдeмскoj 2016/17 (днeвни лист Пoлитикa, 26.09.2016. и сajт Унивeрзитeтa)
 Фoрмирaнa je бaзa студeнaтa (65) кojи су зaвршили Maстeр студиje нa нaшeм
Унивeрзитeту у oблaстимa кoje су кoмпaтибилнe сa прoгрaмимa Дoктoрскe шкoлe и
пoслaт им je мaтeриjaл o Дoктoрскoj шкoли сa мoлбoм дa сe jaвe и дa дoђу нa рaзгoвoр.
 Кoнтaктирaнe су Рeгиoнaлнa приврeднa кoмoрa Ниш, Приврeднa кoмoрa Зрeњaнин,
Слoбoднa зoнa Пирoт, кaбинeт грaдoнaчeлникa Пирoтa и Teлeкoм Србиja a.д. сa
пoнудoм дa сe oдржи прeзeнтaциja Дoктoрскe шкoлe у њихoвим прoстoриjaмa.
3.3.11. Мастер и докторске студије и рад Комисије за контролу квалитета
последипломских студија у академској 2015/16. години

Уписани студенти мастер
Факултет

2016

2015

Дипломирали(2015/16)

ФПС

63

45

26

ФКМ

40

25

14

ПФ

32

29

30

ФМЕ

9

15

2

БиФ

3

6

8

ФУД

8

4

6

30

ФКН

5

ФЦВ

5

ФПС спец

УКУПНО

165

2

4

2

128

90

Докторске студије I година
Факултет

2016

2015

ФПС/ФМЕ

19

30

7

9

ПФ

10

12

ФУД
ФКН

2

2

ФКМ

3
Total

41

53

Укупно студената који су одбранили мастер у периоду од 01.10.2015.до 01.10.2016. је
90.
Табела: Одбрањене докторске дисертације у периоду од 15.04.2015. до 31.12.2016.

ФПС по старом 22
ФМЕ по старом 4
ФКМ по старом 2
ФПЈУБ по старом 4
ФУД

ФПС / ФМЕ по новом 11
ФКМ по новом 11
ФПЈУБ по новом 11
ФУД по новом 6

Укупно одбрањених докторских дисертација 71.
Комисија за контролу квалитета последипломских студија је у академској 2015/16.
години, спроводила активности у складу са Стратегијом квалитета Универзитета „Џон
Незбит“.
У школској 2015/16 у периоду од 01.10.2015. до 30.09.2016. години одржано укупно 8
седница Универзитетских комисија за контролу квалитета докторских дисертација.
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Састав Комисије омогућио је компетентност и објективност у раду. Чланови Комисије
су наставници који су компетентни у различитим областима и са свих факултета универзитета
„Џон Незбит“. Наведено омогућава компетентне и објективне оцене радова кандидата.
Комисију за квалитет последипломских студија чини тринаест чланова: проф. др Мира Ракић
(председник Комисије), Елена Дејановски (секретар Комисије), проф. др Мирко Милетић,
проф. др Саво Пековић, проф. др Татјана Цветковски, проф. др Бојан Ђорђевић, проф. др
Гордана Цвијановић, проф. др Маријана Љубић, проф. др Урош Ћемаловић, доц.др Милица
Несторовић, доц. др Катарина Закић, доц. др Драгана Трифуновић и доц. др Небојша Бачанин
Џакула.
Сенат Универзитета „Џон Незбит“ на седници одржаној 31.05.2016.године, донео је
одлуку о промени састава чланова Комисије за контролу квалитета последипломских студија.
Имајући у виду да су из објективних разлога проф. др Наташа Симић, проф. др Дарко
Маринковић и проф. др Војкан Вуксановић били спречени да присуствују седницама
Комисије, донета је одлука да се за нове чланове Комисије именују проф. др Наташа
Станојевић, доц.др Милица Несторовић и доц. др Небојша Бачанин Џакула.
Рад Комисије за квалитет се одвијао путем седница. У академској 2015/16. години,
одржано је девет седница: 9.02.2016., 15.03.2016., 9.05.2016., 6.06.2016., 1.07.2016.,
18.07.2016, 15.09.2016., 4.11.2016., 16.12.2016. године.
Комисија је вредновала квалитет мастер радова и докторских дисертација по старом
закону. Чланови Комисије су уложили значајно време у читање Пријава тема за израду
завршних радова, Извештаја комисија о оцени мастер радова/докторских дисертaција, готових
радова кандидата да би се исправили уочени недостаци. Крајњи циљ је подизање квалитета
радова на свим нивоима студија.
На основу читања готових радова кандидата, Пријава и Извештаја у академској
2014/15.години, Комисија за контролу квалитета је уочила да поједини кандидати и ментори
не поштују у потпуности Поступак вођења завршног рада. Кандидати достављају Комисији
мастер радове и докторске дисертације који по садржају и форми нису на нивоу мастер рада
односно дисертације.
Најчешће сугестије чланова Комисије на Пријаве тема односе се на:
 наслове – нејасни и/или нису у складу са предметом и циљем, хипотезама и
предложеним садржајем;
 апстракте – недостају или су погрешно представљени;
 погрешно дефинисане односно постављене хипотезе – које су често у форми
констатација, а не хипотеза;
 методе истраживања – нису наведене и/или објашњене;
 списак литературе – недовољно коришћење домаће и /или иностране литературе или
није у складу са коришћеним изворима у тексту.
Сугестије чланова Комисије у погледу Извештаја комисије о оцени мастер радова/док
дисертација су:
 непотписани Извештаји од стране свих чланова комисије;
 неусклађеност појединих елемената Извештаја са достављеним радом.
Најчешћи недостаци готових радова, које су кандидати отклањали после сугестија чланова
Комисије су:
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неспроведена истраживања и/или неанализирани и неприказани резултати
истраживања;
неусклађеност спроведеног истраживања са хипотезама;
научни допринос – скроман допринос стручној области;
непоштовање техничких захтева наведених у Поступку вођења завршног рада (нпр.
број страна односно карактера, навођење литературе, стил писања није у складу са
уобичајеним стандардима академског писања и сл.).

У циљу повећања квалитета мастер радова и докторских дисертација, као и Пријава
тема за израду завршних радова и Извештаја комисија о оцени мастер радова, Комисија је
25.01.2016. године послала имејлом сугестије свим професорима менторима Универзитета
„Џон Незбит“. Ментори имају кључну улогу у усмеравању кандидата путем консултација и
контроли квалитета коначне верзије рада. Упућена је молба менторима да детаљно проуче
Поступак вођења завршног рада на студијама другог и трећег степена и да посебно обрате
пажњу на квалитет докторских дисертација. Чланови Комисије су констатовали да су ментори
прихватали примедбе са предлозима за њихово отклањање. По потреби, дилеме ментора су
решаване лично путем телефона и /или имејл комуникација.
Комисија за контролу квалитета последипломских студија ће и у наредном периоду
бити фокусирана на повећање квалитета мастер радова и докторских дисертација.
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4. УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
4.1. Центар за међународну сарадњу
Одељење за међународну сарадњу представља интегралну и стратешку јединицу
Универзитета Џон Незбит. Од самог оснивања 27. децембра 1989. године још првобитни
назив институције – Мегатренд, указивао је на високе и далекосежне тежње институције, а у
томе је ОМС одувек имало значајну улогу.
Међународна сарадња, као и процес интернационализације - представљају једне од
најважнијих сегмената нашег универзитета. Универзитет, у континуитету, већ четврт века
успоставља и развија сарадњу са високошколским и научним институцијама широм света и
гради односе са међународним установама релевантним за образовање. О успеху међународне
сарадње најбоље сведоче бројни потписани споразуми о сарадњи са универзитетима широм
света, чланство у престижним универзитетским асоцијацијама (Danube Rectors‟ Conference,
FIEALC, N.E.W.S., AIS3, CEISAL, EAMSA, ALUM), учешће у реализацији европских
пројеката (TEMPUS, ERASMUS), организовање и учешће на међународним сајмовима
образовања, организовање годишње међународне научне конференције, активна размена
студената, наставног и административног кадра, одржавање летње школе за студенте из
иностранства, као и успостављање специјалног концепта стратешких партнерстава кроз
оснивање Кинеског и Иранског центра универзитета.
Током календарске 2016. године, систем међународне сарадње Универзитета одвијао
се у складу са текућим планом развоја, уз напомену да је интензивни процес
интернационализације у наведеном периоду подразумевао и увођење нових облика
стратешког ангажовања у домену академске и пословне сарадње. То се, пре свега, огледало у
успостављању нових стратегијских партнерстава са универзитетима, а уз подршку званичних
државних институција; затим, у покретању нових образовних програма са партнерским
универзитетима; заједничком организовању међународних конференција; учешћу иностраних
научника у нашим истраживачким пројектима, ангажовању страних рецензената, итд.
Паралелно, систем међународне сарадње ојачан је и остваривањем нових споразума о сарадњи
са иностраним инситуцијама које на посредан начин наступају на тржишту високог
образовања.
Конкретно, активности ОМС се могу структурно поделити у више категорија које су
приказане уз пратеће доприносе:
4.1.1. Промотивне активности и јачање атрактивности, видљивости и визуелног
идентитета
- Присуство на међународним сајмовима образовања: Сајам „Нове технологије у
образовању 2016”
ОМС је приредило учешће Универзитета “Џон Незбит“ на Сајму нових технологија у
образовању, који се у организацији партнерске институције - Британског савета, одржао у
Београду 26. и 27. фебруара 2016. Захваљујући изузетној посећености, може се закључити да
је посебну пажњу посетилаца привукла презентација нове едукативне платформе која
студентима омогућава концепт учења, односно студија на даљину.
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Систем Студија на даљину Универзитета “Џон Незбит“, које је Одељење међународне
сарадње представило на Сајму, развијен је као адаптивни трансфер знања путем Интернета
који на свеобухватан начин интегрише учење путем предавања, консултативно учење, учење
експериментом, колаборативно дискусионо учење и учење извршавањем задатака. Сви
посетиоци, а посебно они заинтересовани за овакав вид студирања, одушевљено су реаговали
на елементе ове иновативне платформе као што су: онлајн консултације са професором и
видео конференције, виртуелна лабораторија, колаборативно дискусиони форуми и
мултимедијалне лекције-предавања. Учешћем на сајму “Нове технологије у образовању
2016”, Универзитет “Џон Незбит“ потврдио је своју лидерску позицију институције која је
посвећена, како садашњости, тако и будућности образовања.
-

Креирање промотивног материјала, информатора и брошура на страном
језику

Израђени су промо флајери и информатор на енглеском језику за програм „Летња школа
2016“ у циљу привлачења иностраних студената.
-

Креирање визуелног идентитета

Од септембра 2016. године Одељење активно и интезивно ради на креирању
идентитета, како визуелног тако и квалитативног, те су креирани јединствени лого и
двојезична интернет презентација.
Лого:

Сајт:
http://international.naisbitt.edu.rs/
http://en.international.naisbitt.edu.rs/
Један од стратешких циљева ОМС јесте обраћање страном тржишту са циљем
привлачења већег броја иностраних партнера и студената. У том смислу интернет
презентација одељења представља прву алатку ка достизању тог циља. Презентација ОМС је
једна од најажуриранијих страница на сајту универзитета, чиме даје немерљив значај
свеукупној промотивној кампањи на универзитетском нивоу. Вести су праћене адекватним
графичким садржајем, слајдерима који омугућавају бољи визуелни идентитет и привлаче већи
број прегледа и преведене су на два језика.
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4.1.2 Активности које побољшавају НИР Универзитета „Џон Незбит“ и
компетенције наставног кадра
- Одржавање Прве међународне конференције на тему: „Национална и међународна
безбедност: Савремени глобални изазови“
Овај скуп одржан 3. и 4. фебруара организован је у сарадњи са Институтом за европске
и америчке студије (Грчка), Институтом за међународне студије (Немачка), Међународном
асоцијацијом за стратешке студије (САД), Центром за америчке студије Фудан универзитета
(Кина) и Институтом за семитске студије (САД).
О успеху саме конференције говори и чињеница да се на завршној сесији конференције
учесницима обратио Ивица Дачић, први потпредседник Владе Србије и министар иностраних
послова. Говорећи у име Владе и у своје име, министар Дачић је, на самом почетку, одао
признање Универзитету и његовим иностраним партнерима, на успешној организацији скупа
и доприносу сагледавања и научној анализи бројних аспеката овог изузетно важног
међународног феномена.
После успешно окончане Прве међународне конференције о националној и глобалној
безбедности, Савет Универзитета донео је одлуку да у својству гостујућих наставника
ангажује најугледније стране учеснике овог скупа. У статус гостујућих професора, на
Универзитету „Џон Незбит“ изабрани су следећи светски експерти: Џон Н. Номикос (САД);
Клаус Ланге (Немачка); Клара Кнап Ланге (Немачка); Марко Ломбарди (Италија); Ефраим
Ајсак (САД); Јадонг Џанг (Кина); Датеш Д. Прабу-Парулекар (Индија); Џонатан Леви (САД).
Као гостујући предавачи ангажовани су следећи стручњаци за безбедносна геоекономска
питања: Грегори Р. Копли (САД); Ефраим Лапид (Израел); Јозеф Бодански (САД); Џонатан
Фигел (Израел).
-

Одржавање Међународног научног скупа на тему: „Економски и социјални развој”

Друга по реду међународна конференција која се на Универзитету „Џон Незбит“
одржала 13. и 14. маја у сарадњи са Свеучилиштем Сјевер из Вараждина (Хрватска).
Овом конференцијом, осим што су ојачани односи са партнерском институцијом, било је
омогућено свим професорима, као и студентима докторских и мастер студија да ослобођени
котизације објаве рад који се према правилнику о поступку и начину вредновања, и
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача бодује као M33 –
саопштење са међународног скупа штампано у целини.
- Универзитет „Џон Незбит„ партнер Универзитета „1. Децембар 1918‟ у организовању
Међународне конференције
Четвртог и петог новембра 2016. године у румунском граду Алба Јулија, одржана је
Међународна конференција о управљању, економији и рачуноводству (International Conference
on Management Economics and Accounting - ICMEA 2016), Кључне иновације ка одрживом
развоју малих и средњих предузећа (Responsible Innovation Toward Sustainable Development in
Small and Medium-sized Enterprises).
ОМС је коорганизовало Конференцију са Факултетом за економске науке румунског
Универзитета „1. Децембар 1918‟ из Алба Јулије, а са којим Универзитет има потписан
интеринституционални уговор о сарадњи као део програма Erasmus +, Key action 1.
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У том смислу, сарадња је ојачана и кроз партнерску улогу Џон Незбит универзитета у
организовању конференције, заједно са још 4 инострана партнера: Институт за националну
економију румунске Академије; Општина града Алба Јулије; Градско веће Алба Јулије и
Државна виша струковна школа Стасзиц из Пиле, Пољска.
У својству чланова научног одбора Конференције били су следећи професори „Џон
Незбит„ универзитета: доцент др Мирослав Ступар, проф. др Татјана Цветковски, проф. др
Ана Јованцаи Стакић и доц. др Ана Јурчић.
О партнерској посети делегације нашег универзитета писале су и румунске новине што
је Универзитету дало додатни кредибилитет и визибилитет.
ОМС је и на овој Конференцији омогућило бесплатно објављивање радова (М33) свим
професорима Џон Незбит универзитета.
4.1.3. Ојачавање, раст и развој специјализованих центара
Званична посета НР Кини
У оквиру званичне посете НР Кини, делегација Универзитета „Џон Незбит“ у саставу
проф. др Ана Јованцаи Стакић, проректорка за међународну сарадњу и доц. др Ана Јурчич,
директорка Одељења за међународну сарадњу, учествовала је на Трећем Самиту локалних
лидера Кине и 16 земаља Централне и Источне Европе.
Самиту који је одржан у граду Тангшан, претходили су сусрети у Пекингу са највишим
представницима Хебеј универзитета за економију и пословне студије, а круна успешних
преговора јесте постигнут договор о оснивању Института за унапређење међународног
пословања (International Business Research Institute). Значај оснивања једног оваквог Института
је практично немерљив, јер он не само да би представљао мост и спону у процесу унапређења
академског и економског развоја српско-кинеских односа, већ би директно послужио као
тренинг центар за обуку српских и кинеских привредника, те као ‟Think tank‟ целог региона
Централне и Источне Европе.
На основу стратегије интернационализације коју Универзитет „Џон Незбит“ спроводи
у корак пратећи глобалне трендове, као и позитивних искуства и резултата које је остварило
Одељење међународне сарадње и Кинески центар универзитета, те на основу размењених
идеја о оснивању Института, на свечаној Церемонији у Тангшану, између Универзитета „Џон
Незбит“ и Хебеј универзитета за економију и пословне студије потписана су чак два
споразума о сарадњи.
Даље, а у оквиру Самита, проф. др Ана Јованцаи Стакић и доц. др Ана Јурчић узеле су
учешће на Председничком форуму на тему „Високо образовање и запошљавање“ и своја
знања и искуства поделиле са осталим учесницима Форума међу којима су били званичници
Министарства образовања Народне Републике Кине, Народна влада Хебеј провинције,
Председници најугледнијих кинеских универзитета и високи званичници 16 земаља
Централне и Источне Европе. Идеја Универзитета „Џон Незбит“ о креирању Универзитетске
мреже 16+1 земаља прихваћена је са општим одобравањем и великим интересом учесника
Форума.
-

-

Оснивање Иранског центра

Као резултат вишегодишње успешне сарадње са Културним центром Исламске
републике Иран у Београду, 27.04.2016. године свечано је отворен Ирански центар на
Универзитету, а као специјализована јединица Одељења међународне сарадње.
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Методологија успостављања стратешких партнерстава је у пракси показала изузетне
резултате (Кинески центар), тако да је планом рада ОМС посебан акценат стављен на даљи
раст и развој специјализованих центара.
У оквиру стратегије унапређивања међународне сарадње Универзитета „Џон Незбит“,
посебна пажња се поклања промоцији културе, језика, историје и обичаја различитих земаља.
Као циљеви Иранског центра истакнути су: проширење сарадње у погледу размене
студената, размена професора, организовање студијских и специјалистичких боравака
студената и професора у Ирану, затим интензивније промовисање иранске културе,
уметности, књижевности, економије организовањем тематских скупова на Универзитету и
радом новоосноване иранске библиотеке и читаонице у оквиру Иранског центра.
Ирански центар омогућава:
- развијање академских односа између студената и професора Универзитета „Џон
Незбит“ и академске заједнице (универзитета, института, истраживачких центара) у Ирану
- размену стручне литературе
- курс персијског језика за студенте
- бесплатне пројекције филмова
- стипендију у виду студентске посете Ирану најбољем полазнику курса персијског
језика
- гостовања и предавања истакнутих иранских стручњака и уметника на Универзитету
„Џон Незбит“ без финансијске накнаде.

-

Активности:
На позив Иранског културног центра у Београду, проф. др Слободан Пајовић, ректор
Универзитета ”Џон Незбит“, боравио је у посети универзитетима у Ирану од 8. до 14.
септембра 2016. Из перспективе Универзитета ”Џон Незбит“, посета иранским
високошколским институцијама отворила је одличне могућности за сарадњу, што је и
доказано усаглашавањем два текста споразума о сарадњи са Универзитетима ”Payam-e
Noor”и ”Azade Eslami“. Чињеница да Универзитет ”Џон Незбит“ има у свом саставу
Ирански центар наишла је на велико интересовање поменутих универзитета, који су
изразили спремност да подрже даљи развој овог центра.

-

У организацији Иранског центра Универзитета “Џон Незбит”, иранска редитељка и
списатељица Наргес Абјар одржала је 26.10.2016. предавање на Факултету за културу и
медије, на тему ”Савремени ирански филм”. Гостовање је организовано у оквиру
предмета Теорија медија. Редитељка Ајбар презентовала је кратку историју иранске
кинематографије и разговарала са студентима о утицају жена у кинематографији.

-

У недељи када је Исламска република Иран била почасни гост 61. Београдског сајма
књига, Ирански центар је 29.10.2016. организовао још једно гостујуће предавање
истакнутих иранских уметника на Факултету за културу и медије. Овог пута обратила
се позната иранска књижевница Насим Мар‟аши, која је говорила студентима о
иранској књижевности и својим књижевним почецима.

-

У четвртак, 3. новембра 2016. године, у организацији Одељења за међународну
сарадњу, Универзитет “Џон Незбит” посетила је делегација Универзитета “Payam-e
noor ” (Пајам Нур) из Ирана. Овом посетом још једном су потврђени добри односи и
договорена је даља сарадња између Универзитета “Џон Незбит” и Универзитета
“Payam-e noor”.
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-

7. децембра 2016. одржано је Вече иранског филма, а студентима и професорима је
омогућено да бесплатно уживају у премијери филма 'Помахнитали топ''. Филм је
добитник награде “Кристални Симорг” на 33. Фестивалу Фаџр у Техерану за најбољи
филм и режију, најбоље специјалне визуелне ефекте и звук, и за најбољи филм по
мишљењу публике.
4.1.4. Развој програма мобилности

ОМС је програме студентских размена у школској 2015/16 години реализовала кроз
програме Кинеског центра, програме партнерске једносеместралне размене, програме
гостујућег семестра, као и кроз Еразмус програме мобилности.
Структура одлазећих, тј. долазећих студената, факултети и програми размене детаљно су
приказани у табели.
Посебан концепт мобилности представља програм Летње школе која се у 2016.
години одржала под називом ,,Пословање у земљама Централне Европе” и окупила је 13
студената из Мексика са престижног Универзитета Technologico de Monterrey. Током свог
једномесечног боравка у Србији студенти су од еминентних професора Универзитета ,,Џон
Незбит” учили о макроекономским показатељима и правним аспектима у региону, али и о
значају интеркултурног менаџмента и маркетинга за наступ на овом тржишту. У последњој
недељи школе студенти су имали прилике да посете неколико успешних српских компанија
али и државних институција, међу њима и Народну банку Србије, и тиме употпунили своје
знање и искуство.
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4.1.5. Успостављање оквира за реализацију Erasmus + programa Key Action 1
ОМС кроз интеринституционалне споразуме са партнерима из ЕУ, учествује у
Еразмус+ програму Европске уније кроз који се обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу
у периоду од 2014. до 2020. године. ОМС остварује активности кроз пројекте за мобилност
зарад учења и стицања нових вештина (Key Action 1 – learning mobility of individuals). У
фокусу програма Еразмус+ је јачање потенцијала младих за активно учешће у грађанском
друштву, развој лидерских вештина, солидарности и разумевања између култура.
Захваљујући томе, нашим најбољим студентима је омогућено да један семестер проведу на
факултету иностраног партнера, примајући пуну стипендију како за школарину, тако и за
трошкове живота, док ће испити положени на страној институцији по повратку студента, бити
признавани и на матичној.
У најширем смислу, овом разменом студент ће:
• унапредити лично образовање,
• ојачати везе између формалног, неформалног и информалног учења,
• оснажити везу образовања са светом рада,
• упознати нове пријатеље и
• створити додатне вредности за европски простор образовања.
Осим за студенте обезбеђене су стипендије за размену, развој и усавршавање наставног и
административног особља.
ОМС је у 2016. години, а за програме размене у школској 2016/17 потписало
интеринституционалне уговоре са следећим партнерским институцијама:
o Middle East Technical University - Анкара, Турска
o

Powislanski College in Kwidzyn – Квидзин, Пољска

o New Bulgarian University – Софија, Бугарска
o ‟1 Decembrie 1918‟ University – Алба Јулија, Румунија
o

University of Valencia – Валенсија, Шпанија

o Тhe West University of Timisoara - Темишвар, Румунија
Сајам кинеских универзитета
Амбасада Народне Републике Кине у Србији ове године је указала посебну част
Мегатренд универзитету, позивом на организовање сајма највећих кинеских универзитета.
Сајам под називом „Кинеско високо образовање у 21. веку“ одржан је 5. децембра, у згради
Мегатренда. У оквиру програма сајма образовања, у периоду од 4. до 8. децембра 2013.
године, заједнички гости кинеске амбасаде у Београду и Мегатренд универзитета су чланови
кинеске просветне делегације, која се састоји од 31 високог представника са 14 кинеских
реномираних универзитета, колеџа и института.
Високошколске установе у посети Србији предводи Кинеско просветно удружење за
међународну сарадњу, а у делегацији су и представници најутицајнијих медија Кине .
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На Сајму су се представили, поред осталих, и Пекиншки универзитет (један од
најстаријих кинеских универзитета), Беиханг универзитет (најпознатији по свом програму
аеронаутике и астронаутике), Пекиншки унион универзитет (који попут Мегатренда нуди
широк спектар образовних профила почев од економије до уметности), Шангајски
универзитет (највећи универзитет у Шангају који води управа шангајске провинције) и
Југоисточни универзитет из Нанђинга (спада међу првих 10 кинеских универзитета у области
природних наука). Реч је о универзитетима са огромним бројем студената, који су високо
котирани на званичним листама најбољих универзитета у свету.
Циљеви организатора Сајма су остваривање интеракције и ближе комуникације између
универзитета у Кини и Србији, унапређење образовања, културе, науке и технологије две
земље, као и представљање начина функционисања високог школства и постигнућа просветне
реформе у Кини.

4.2. ЦЕНТАР ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА УНИВЕРЗИТЕТА
Информациони систем Универзитета обухвата више аутономних система формираних
на неколико различитих локација. Факултетски информациони систем (ФИС)
Универзитета налази се на локацији у Булевару маршала Толбухина 8 (бивша ул. Г. Делчева
8.). Факултетски информационог система Универзитета чини рачунарска мрежа врло високе
категорије 6 са 60 рачунара и 2 сервера на којима су инсталиране одговарајуће апликације за
потребе књиговодства и студентске службе. Универзитет је развио властити софтвер (МЕТИС
– Мегатренд информациони систем) за управљање (SQL) базама података, а који се може
користити и у WLAN конфигурацијама. За потребе образовања из области компјутерских
наука и стицање ECDL лиценце као међународно признате дипломе о поседовању основних
информатичких знања и вештина, користи се три DHCP сервера и 120 рачунара на којима је
инсталиран лиценцирани софтвер (TLS) за стицање и тестирање знања.
На локацији у Булевару уметности 29, информациони систем чини рачунарска мрежа
категорије 5 са 40 рачунара и једним сервером са одговарајућим апликацијама који опслужују
студентску службу, књиговодство и остало административно и наставно особље. За потребе
образовања на располагању су један DHCP сервер за три студентске лабораторије са 90
рачунара и један ТЛС сервер.
Универзитетске институције на локацији Зајечар, Парк шума Краљевица бб, користе
информациони систем чију основу чини рачунарска мрежа категорије 6 са 8 рачунара и
једним сервером који опслужују студентску службу. У оквиру ове службе користи се
апликација за управљање базом података коју су сами развили. За потребе службе
књиговодства користе се 3 рачунара на које је инсталиран посебан наменски софтвер. За
наставу из области информатике користи се компјутерска лабораторија опремљена једним
сервером и 34 рачунара.
Универзитет Џон Незбит је од 2009 развијао студије на даљину, а у 2016. години је
припремио и акредитовао нова два програма Студија на даљину – Основне струковне студије
Економије на Факултету за пословне студије и Основне академске студије Јавна управа на
Правном факултету.
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Уз два студијска програма ОАС Економија и ОАС Бизнис и менаџмент акредитованих
на Факултету за менаџмент у Зајечару, Универзитет је створио квалитетну базу за вођено
студирање програмима Студија на даљину.
Истовремено је Универзитет обезбедио и развио опрему на којој је инсталирана и ради
платформа за студије на даљину, а која се базира на савременим и актуелним парадигмама
рачунарства – виртуализација и рачунарство у облаку (енг. cloud computing) а које за своју
инфраструктуру и сервисе користе и глобалне ИТ (енг. information technology) компаније,
попут Google-a, IBM-a, Oracle-a, HP-a, Amazon-a, итд. Систем за ДЛС Универзитета не
користи услуге и ресурсе других команија (не изнајмљује се ни платформа – PaaS (Platform as
a Service), нити инфраструктура – IaaS (Infrastructure as a Service). Цео инфраструктурни и
софтверски систем „хостује“ се и одржава се на Универзитету (енг. on-premises, in the house
hosting).
Иза универзитетске јавне „IP“ адресе (217.24.24.185), налази се „DMZ“ (demilitarized
zone), где се „хостује“ универзитетски ДЛС. Зона је повезана са Интернетом преко јавне „IP“
адресе помоћу Микротик рутера, који није само рутер, већ и „security appliance“, што значи да
он имплементира и сервисе попут „firewall“-a, „NAT“ (Network Address Translator), „Web
Proxy“-ja, итд. С друге стране мреже, налази се још један исти такав Микротик рутер, који
обезбеђује приступ систему интерној мрежи Универзитета. Оба рутера имају „Level 6“
лиценцу. ДЛС систем користи „dedicated“ приватни опсег „IP“ адреса 192.168.10.0/24 и сви
сервери, било физички, било виртуелни, који су потребни за рад ДЛС-а налазе се у оквиру
овог опсега.
Дакле, када студенти приступају систему споља (преко Интернета), „гађа“ се јавна „IP“
адреса (217.24.24.185), и саобраћај се онда помоћу „dNAT“ (destination NAT) технологије
преусмерва на одговарајући хост у „DMZ“-и. Да би се минимизирало нефункционисање
система (downtime), као један од главних циљева ИТ сигурности, обезбеђена је редудантност
и на хардверском нивоу и на нивоу виртуелних платформи. Цео систем користи два физичка
сервера, и то:
1. Fujitsu Server RX1330 M1 (Инвентарски број: 7649)
Processor: Intel Xeon Pentium E3-1271V3, 4 physical cores I 8 logical cores @
36.GHz
RAM: 16GB
Storage: 4TB
2 redudantna napajanja
Рачун за овај сервер дајемо је у прилогу: ПИС – рачун за први сервер – ИТ опрема
2. DELL PowerEdge R720 (Инвентарски број: 1804)
Procesor: Intel Xeon CPU E5-2609 @ 2.40GHz
RAM: 32GB
Storage: 2TB
2 redudantna napajanja
Код оба сервера, ради обезбеђивања редудантности већ на нивоу складишта података,
користи се „RAID 01“ (striping with mirroring). Први сервер је главни, а други сервер је
репликација првог, ради обезбеђивања редудантности и на нивоу платофрми.
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На оба сервера имплементиран је „Level 1“ хипервизор, који ради одмах изнад
хардвера – „VMWare ESXi Host 5.5.0“.
Изнад хипервизора, налазе се виртуелне машине које су „срце“ ДЛС система, и то:
1. Operativni sistem: Centos 7 x86_64, 16GB РАМ меморије, 4 виртуелна процесора, где се
налази главни „Moodle“ интерфејс и сви конфигурациони фајлови. Oвај виртуелни
сервер има улогу апликативног сервера.
2. Operativni sistem: Centos 7 x86_64, 8 GB РАМ меморије, 2 виртуелна процесора, где се
налазе сви материјали за „Moodle“ платформу (документи, видео, аудио). Овај
виртуелни сервер има улогу фајл сервера, односно сервера за складиште података.
3. Operativni sistem: Centos 7 x86_64, 8 GB РАМ меморије, 2 виртуелна процесора, где се
налази „Open Meetings“ сервер, који имплементира софтвер за видео конференције.
Дакле, на оба физичка сервера имплементирана је идентична инфраструктура (исти
хипервозор и идентичан сет виртуелних сервера, тј. машина). На овај начин други сервер је
копија првог, али тако што свака виртуелна машина на првом серверу има свог „парњака“
(енг. peer) на другом серверу. Парњаци користе технологију „failover cluster“, што значи да
ако откаже једна виртуелна машина, друга преузима њену улогу све док се прва машина не
оправи. Осим ове технологије, коришћена је и „load balancing“ технолгоија, што значи да у
току велике оптерећености система, саобраћај бива равномерно дистрибуира кориснике на
оба сервера парњака.
Посвећени (dedicated) Интернет линк за потребе ДЛС-а је оптички, дакле симетрична веза,
брзине 100/100Mbps. Осим овог линка, имплементиран је и „backup“ линк брзине 10/10Мbps.
Помоћу „multithreaded“ апликације, која је креирана само за ове потребе, систем је тестиран у
условима високе оптерећености – 2000 симултаних конекција (корисника), од чега је 1000
конекција „гледало“ видео материјале, 500 конекција користило видео конференцију и 500
конекција покретало тестове. Тестови су показали да систем функционише без заостаја у
случају оволиког броја конекција.
Осим свега наведеног, имплементирана је и „multi-layered security“. Први ниво сигурности
налази се на Микротик рутера који штите „DMZ“. Дргуи ниво сигурности налази се на нивоу
физичких сервера, који користи „TPM“ (Trusted Platform Module) за енкрипцију свих
података. Трећи ниво сигурности налази се на нивоу хипервизора, где се користе бројни
сигурносни протоколи и биометријске методе заштите попут „TLS“-a, „SHTTP“-a, „SSH“, итд.
Коначно, четврти ниво сигурности имплементиран је на нивоу виртуелних „Linux“ машина,
где се користе бројни алати за ауторитацију и аутентификацију користина.
На осталим локацијама за потребе информационог система користе се наменски рачунари
и лиценцирани програмски пакети Microsoft Office.


Имајући у виду да студентска служба обрађује велики број параметара (подаци
о студентима: оцене, просеци, општи подаци, уверења, резултати полагања
испита, распоред наставе...) које је потребно анализирати и штампати по разним
критеријумима, у току 2013. је извршена даља оптимизација софтверских
модула МЕТИС-а – чиме је поједностављен и убрзан процес рада студентске
службе, смањена могућност уноса погрешних података и омогућено веома брзо
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и лако проналажење потребних информација. Нови ФИС је обезбедио
компатибилност база података и примену нових, квалитетнијих апликација.
У жељи да још више повећамо ефикасност рада студентске службе, покренули
смо процедуре за аутоматизацију вођења дела евиденције о студентима
коришћењем већ постојећих техничких уређаја. Извршене су консултације са
техничким особљем фирме која је инсталирала систем контроле приступа и
утврђено је да су базе података потпуно компатибилне, тако да је реализација
ове идеје знатно олакшана.
Уочен је отежан рад информационог система на локацији у Булевару уметности
29. Проблеми у раду били су све већи и крајем шестог месеца долазило је до
потпуне блокаде система. Захтеви за интервенцију наших администратора
мреже биле су све чешћи, а функционалност система је била веома мала. Због
тога је током распуста извршена деинсталација активне опреме и репарација
комплетног пасивног дела. Каблови рачунарске мреже су одвојени од
телефонских и издвојени у посебан рек, сви неисправни елементи су замењени
новим, мрежа је потпуно испитана и уредно обележена а затим
реконфигурисана у складу са одговарајућим стандардима. Тиме је омогућена
пуна функционалност информационог система на тој локацији.

4.3. СТУДЕНТСКА СЛУЖБА
Студентску службу Универзитета „Џон Незбит“ у Београду чине:
- Објекат у Бул. маршала Толбухина бр. 8
Студентска служба
Факултет за пословне студије
Факултет за културу и медије
Факултет за цивилно ваздухопловство
- Објекат у Булевар уметности бр. 29
Студентска служба
Правни факултет Универзитета „Џон Незбит“
Геоекономски факултет
Факултет за пословне студије - струковне студије
Факултет за уметност и дизајн
Факултет за компјутерске науке
Радно време студентске службе je од 8:45 до 16:00 часова, уторком од 8:45 до 18:00 часова.
Факултет за менаџмент Зајечар има посебно организовану студентску службу, као и ВШЈ
Факултет за пословне студије у Пожаревцу. ВШЈ Геоекономског факултета у Ваљеву има
посебну студентску службу.
Интегрисани Факултет за биофарминг у Бачкој Тополи и Факултет за пословне студије у
Вршцу имају посебно организоване службе.
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Организација рада Службе
Обзиром да је организација рада Службе регулисана Правилником, рад службе се не
разликује посебно из године у годину, осим што се употпуњује неким од иновација нпр. нови
информациони систем, који има за циљ бољи и бржи преглед података неопходних за рад
Службе као и целог Универзитета.
Рад студентске службе подразумева:
- Упис у наредну годину студија
- Овера семестра
- Уверења - потврде (увер. о дипломирању, о редовном студирању, потврде раличите сврхе)
- Решења (о упису године, о еквиваленцији испита, о испису...)
- Праћење финансија (евидентирање уплата школарине у базу података )
- Унос пријаве испита, прављење записника за испитне рокове
- Унос промена оцена
- Захтеви
- Молбе, жалбе
- Испис
- Завршни рад (пријава завршног рада, прављење одлуке и записника као и унос оцена)
- Писање матичне књиге
- Остало
Испитни рокови који су одржани у 2016. години.
Јануарски испитни рок за шк. 2015/2016
Фебруарски испитни рок за шк. 2015/2016
Мартовски испитни рок за шк. 2015/2016
Априлски испитни рок од за шк. 2015/2016
Мајски испитни рок за шк. 2015/2016
Јунски испитни рок за шк. 2015/2016
Јулски испитни рок за шк. 2015/2016
Августовски испитни рок за шк. 2015/2016
Септембарски испитни рок за шк. 2015/2016
Октобарски испитни рок (ванредан рок)
за шк. 2015/2016
Октобар 2 испитни рок (ванредан рок)
за шк. 2015/2016
Октобарски апсолвент. испитни рок за шк.2016/2017
Новембарски апсолвент. испитни рок за шк. 2016/2017
Децембарски апсолвент. испитни рок за шк. 2016/2017

од 18.01.2016. год. до 06.02.2016.год.
од 18.02.2016. год. до 04.03.2016. год.
од 14.03.2016.год. до 27.03.2016. год.
од 04.04.2016. год. до 17.04.2016. год.
од 09.05.2016. год. до 22.05.2016. год.
од 13.06.2016.год. до 26.06.2016. год.
од 04.07.2016.год. до 17.07.2016. год.
од 23.08.2016.год. до 05.09.2016.год.
од 12.09.2016.год. до 25.09.2016.год.
од 30.09.2016. год. до 09.10.2016.год.
од 14.10.2016.год.до 21.10.2016.год.
од 24.10.2016.год. до 06.11.2016.год.
од 21.11.2016.год. до 04.12.2016. год.
од 12.12.2016.год. до 25.12.2016. год.

Пријава испита за јануарски испитни рок за шк. 2016/2017 била је организована у
периоду од 19.12. 2016. год. до 27.12. 2016.год.
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Студентска служба је била у обавези да обавести студенте о евентуалном дуговању
школарине обзиром да већина студената плаћа школарину у унапред предвиђеним ратама.
Кампања за упис студената у школску 2016/2017 год.
Студентска служба за упис студената у шк. 2016/2017 је учестовала у активностима које
су биле предвиђене организацијом Универзитета и то:
- дежурства у току приприпремне наставе до краја уписа за школску 2016/2017 год.;
- предаја докумената за упис;
- припрема и објављивање ранг листе (привремене и коначне) за јунски и септембарски уписни
рок;
- упис студената на прву и више године, као и прелазак са других високообразовних установа;
- дежурства у инфо-служби.
Јунски уписни рок
-

пријављивање кандидата и полагање испита за проверу склоности и способности
обављено је у периоду од 12. 03. 2016.год. до 11. 07. 2016.год.;
предаја докумената за упис од 01. 06. 2016.год. до 11. 07. 2016. год.;
привремена ранг-листа објављена је 11. 07. 2016.год.;
коначна ранг-листа објављена је 15. 07. 2016. год.;
упис је одрађен у периоду од 15. 07. 2016.год. до 22. 07. 2016.год.
Септембарски уписни рок

-

пријављивање кандидата и полагање испита за проверу склоности и способности
обављено је у периоду од 22. 08. 2016.год. до 12. 09. 2016. год.;
предаја докумената за упис од 05. 09. 2016.год. до 12. 09. 2016. год.;
привремена ранг-листа објављена је 12. 09. 2016. год.;
коначна ранг-листа објављена је 16. 09. 2016. год.;
упис је одрађен у периоду од 16. 09. 2016. год. до 23. 09. 2016.год.

Упис на више године студија, као и упис и обнова апсолвентског стажа вршен је у периоду од
26. до 30. септембра 2016.године.
Организована је додела диплома на свим институцијама у периоду од априла до јула у
зависности од институције.
Табела уписаних студената за шк. 2016/2017 укупно, стари и нови студенти на Универзитету
„Џон Незбит“ у Београду.
Прва Друга
Укупно
Факултет за пословне студије ОАС
Факултет за културу и медије
Геоекономски факултет

173
261
65

98
153
42

Трећа Четврта Апсол. Јагодина
157
179
49

296
318
97

251
112
72

46
5

1021
1028
325
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Правни факултет
306 222
252
326
79
134
Факултет за уметност и дизајн
26
25
15
34
8
Факултет за компјутерске науке
128
86
51
44
52
29
Факултет за пословне студије
–струковне студије Београд са центрима 192 99
134
92
Факултет за цивилно ваздухопловство
46
3
23
5
Укупно активних студената на дан 28.12.2016.год
4839
Подаци преузети из извештаја сектора плана и анализе на дан 28.12. 2016. год.

1319
108
390
571
77

Ценовник за школску 2016/2017
На основу члана 24. Статута Универитета “Џон Незбит “Београд, Савет Универзитета
на седници од 19. 05. 2016. године донео је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ И ОСТАЛИХ
ОБРАЗОВНИХ УСЛУГА У ШКОЛСКОЈ 2016/17 ГОДИНИ
Члан 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Школарина (академске студије четири године, редован упис)
Школарина за студенте Факултета за уметност и дизајн (четири
године)
Школарина на факултетима чије је седиште ван Београда
Школарина на струковним студијама (три године)
Школатина на Факултету за цивилно ваздухопловство
Школарина на Факултету за компјутерске науке (три године)
Обнова године, 50% цене школарине
Апсолвентски стаж и обнова апсолвентског стажа (6 месеци)
Апсолвентски стаж и обнова апсолвентског стажа (годину дана)
1ЕСПБ =
Апсолвентски стаж и обнова апсол стаж ФУД (6 месеци)
Апсолвентски стаж и обнова апсол стаж ФУД (годину дана)
1ЕСПБ =
Апсолвентски стаж и обнова апсол стаж ФЦВ (6 месеци)
Апсолвентски стаж и обнова апсол стаж ФЦВ (годину дана)
1ЕСПБ =
Оверена копија наставног плана и програма
Садржај наставног плана (по предмету)
Еквиваленција испита по години
Уверење о положеним испитима на енглеском језику
Наставни план на енглеском језику
Садржај наставног плана на српском и енглеском језику
Превод садржаја наставног плана на енглески јез. по предмету
Нострификација дипломе стечене у иностранству

4.500 евра
10.000 евра
3.000 евра
3.000 евра
10.000 евра
3.000 евра
375 евра
12,5 евра
875 евра
29 евра
625 евра
21 евра
5 евра
5 евра
100 евра
50 евра
50 евра
200 евра
10 евра
500 евра
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22. Прелазак на виртуелни облик студирања - смањити
23. Трошкови исписивања
24. Троскови исписивања за студенте
уписане на прву годину студија од 2012-2016 год.
25. Редовна пријава испита
26. Пријава испита у ванредним роковима
27. Ванредна пријава испита
28. Испити за „апсолвенте“
29. Диференцијални испити
30. Уверење о положеним испитима
31. Трошкви израде дипломе и уверења о дипломирању
32. Трошкови израде дипломе са додатком дипломе
уверења о дипломирању
33. Пријава одбране завршног рада
34. Промена смера
35. Промена изборног предмета
36. Издавање дупликата уверења о дипломирању
37. Издавање дупликата индекса
38. Издавање дупликата дипломе
39. Издавање дупликата додатка дипломе
40. Трошкови признавања дипломе ради наставка студија
41. Накнада за ажурирање документације која је у обавези
студента - по испиту
42. Потврда о тумачењу дипломе
43. Потврда о положеном пријемном испиту
44. Потврда за наставак студија на другим факултетима
45. Потврде о студирању на српском и енглеском језику
(осим за здравствено осигурања
46. Реверс
47. Промена испитивача
Ценовник за стране студенте
48. Школарина (за годину студија)
49. Мобилност студената са страних универзитета – по семестру
50. Остале услуге, као за домаће студенте

200 евра
100 евра
400 евра
1.200 динара
2.000 динара
1.700 динара
1.700 динара
2.000 динара
3.000 динара
10.560 динара
15.000 динара
5.000 динара
3.000 динара
1.000 динара
3.000 динара
8.000 динара
8.000 динара
5.000 динара
10.000 динара
1.000 динара
5.000 динара
3.000 динара
3.000 динара
1.000 динара
2.000 динара
3.000 динара
3.000 евра
3.000 евра

Студент који је на Универзитету „Џон Незбит“ завршио високу школу а затим
факултет, услуге за издавање уверења о положеним испитима или садржаја наставног плана
плаћа по цени као да је завршио само једну институцију.
Плаћање се врши по продајном курсу НБС за девизе, на дан плаћања.
Студент који редовно полаже испите и редовно уписује године студија, задржава право
на непроменљивост цене школарине, а остале услуге у које је укључен и апсолвентски стаж су
подложне променама.
Ректор Универзитета „Џон Незбит“ ће посебном одлуком утврдити динамику и начин
плаћања школарине.
Ова одлука ће се примењивати од дана доношења.
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Статус активног студента раније „апсолвентки стаж“ траје једну годину, почиње од
1. октобра и траје до 30. септембра следеће године али се статус активног студента
„апсолвента“ може два пута годишње продужити (од 1. октобра и 1. априла текуће школске
године).
1. У школској 2016/17 години, студенти који већ имају статус студента на
Универзитету “Џон Незбит” и студенти који први пут уписују више године студија,
школарину могу да плаћају у две уплате у десет рата, почетком зимског и почетком летњег
семестра. Покриће рата је у чековима грађана.
2. Студенти који први пут уписују прву годину основних студија (не односи се на
студенте Факултета за уметност и дизајн и Факултета за цивилно ваздухопловство) на једној
од институција Универзитета “Џон Незбит” плаћање школарине врше у другој и трећој,
односно другој, трећој и четвртој години студија.
Плаћање по предвиђеној динамици односи се на студенте који редовно полажу испите
-годину за годину.
У години у којој врше плаћање школарине студенти могу да користе погодност
плаћања као у тачки један ове одлуке.
Студенти Универзитета “Џон Незбит” који стекну услов за упис више године студија,
закључно са јунским односно јулским испитним роком, уколико изврше упис више године
студија до 31.07.2016 на уплаћени износ школарине одобрава им се попуст од 20%.
Етичка правила студентске службе су:
- уљудно опхођење према студентима, наставницима и осталим сарадницима;
- колегијални односи, имајући у виду да ови односи знато утичу на квалитет рада а
заједнички је интерес институције.
У јунском и септембарском уписном року обављен је пријем студената у складу са
захтевима Процедуре за пријем студената – Q2.03.01 (Система квалитета Универзитета).
Сходно Процедури реализације студијског програма Q2.01.01, Студентска служба је
учествовала у праћењу реализације наставе и испита на студијским програмима који се реализују у
оквиру сваке институције. То значи да је поштујући правила процедуре обавештавала студенте о
распореду наставе, распореду испита, терминима пријаве испита, терминима уписа и овере
семестра, избора смерова и изборних предмета, и осталим важним питањима која су у интересу
студената.
Персонално праћење студената Студентска служба је обављала кроз:
- вођење матичне књиге студената,
- израду записника о полагању испита,
- упис и евидентирање уписа виших семестара,
- оверу и евидентирање овере нижих семестара,
- реализацију и евидентирање преласка и признавања испита,
- пријем захтева за решавање молби, жалби и приговора у наставном процесу
према истоименој процедури,
- пријем захтева за нострификацију и еквиваленцију исправа и учествовање у
наведеном поступку сходно овлашћењима и надлежностима,
- евиденцију плаћања студената,
- пријем захтева, реализацију и евидентирање исписивања студената,
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-

праћење испита сходно Процедури Q2.01.02,
вођење завршних радова на институцијама на којима постоје сходно Процедури
Q2.03.03,
вођење завршних радова на студијама другог степена на факултетима сходно
Процедури Q2.03.04 и докторских дисертација,
издавање диплома, уверења, решења и јавних исправа, и
друге послове у складу са Процедуром за рад студентске службе Q2.03.02.

4.4. ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ
И СЕКТОР ПЛАНА И АНАЛИЗЕ
ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ СЕКТОР у 2016. години реализовао је
следеће послове:
- послове платног промета,
- финансијско-кредитне послове са пословним банкама,
- евидентирање пословних промена на средствима и укупној имовини
Универзитета,
- обрачун и исплата зарада и доприноса за социјално осигурање,
- израда завршног рачуна и достављање истог овлашћеним институцијама у
складу са законом,
- обрачун и плаћање пореских обавеза и других доприноса,
- праћење економско-финансијских прописа и доследна примена истих,
- организација пословних активности за реализацију ревизије финансијских
извештаја.
КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР је у 2016. години реализовао:
- набавку и дистрибуцију потрошног материјала, ситног инвентара и резервних
делова,
- набавку опреме за попуну слушаоница, амфитеатара и компјутерских
лабораторија (намештај, наставна учила, компјутери и др.),
- реализација послова везаних за одржавање опреме, возног парка и некретнина
универзитета (поправке, замене, реконструкције и др).
- Реализација послова на обезбеђењу ППЗ-а и ХТЗ-а на свим институцијама
Универзитета.
СЕКТОР ПЛАНА И АНАЛИЗЕ реализовао је следеће послове:
- израда периодичних извештаја (тромесечни извештаји) о пословању
Универзитета и његових чланица,
- израда елемената извештаја о пословању за 2015. годину,
- израда елемената пословног плана Универзитета за 2016. годину,
- израда анализе о пословању сегмената Универзитета и њиховој рентабилности,
- израда анализа и планова по посебном захтеву (план научноистраживачке
делатности, обрада поглавља економске природе за факултете који су поднели
захтеве за акредитацију и др.).
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4.4.1 Показатељи финансијског пословања у 2016. години
Власничку структуру Универзитета чини приватни капитал. Финансијско пословање и
инвестиције се планирају и извршавају на основу одлука органа Универзитета. Завршни рачун
Универзитета обухвата и пословање факултета. Инвестиције у простор, опрему и образовање
наставника, планира Универзитет у сарадњи са факултетима.
Сходно томе, током 2016. године, Универзитет је финансирање своје делатности
обезбеђивао:
- из директних прихода по основу пружања екстерних услуга и
- по основу интерног прихода пружањем услуга факултетима у свом саставу на
принципу учешћа у заједничком приходу.
Универзитет је део прихода остваривао по основу одржавања стручних скупова и
семинара, пружањем осталих услуга и изнајмљивањем простора и опреме, као и путем
донација.
Руководећи се принципом рационалности, одређене активности из домена делатности
факултета организоване су на нивоу Универзитета, а факултети су сразмерно обиму послова
који се за њих обављају финансирали дате активности, што је дефинисано Уговором о учешћу
у заједничком приходу који су потписале чланице и Универзитет.
И поред позитивног резултата пословања у последње три године, евидентан је бржи
раст трошкова пословања од укупног прихода. Оваква кретања нису значајније угрозила
рентабилност пословања ове институције, а свакако су резултат бесплатног уписа прве године
академских студија. То се одразило на релативан пад добити у последње три године, обзиром
да је истовремено интензивно инвестирано у том периоду.
Универзитет је уложио значајна средства у решавање пословног простора (cca 11.200
м пословног простора) у сопственом власништву, што је обезбеђено из сопствених средстава
и кредитних извора. Оптерећење каматама у овом периоду је било евидентно што је утицало
на ниво финансијског резултата, који је и поред ове чињенице остварен на завидном нивоу.
2

Универзитте „Џон Незбит“ је остварио сходно планираним приливима средстава око
540.000.000 динара у 2016. години. Обзиром да је коначан обрачун за пословну годину у
току, до краја марта ће сви подаци бити прецизни. Такође су остварени расходи у висини око
502.000.000 динара.
Из остварених резултата прилива и одлива средстава видно је да универзитет приливом
средстава покрива одлив, што му гарантује ликвидност у 2017. години, као и финансијску
стабилност, без обзира на уочене тешкоће.
Пословање универзитета у протеклој години у финансијско-материјалном погледу се
може оценити као стабилно, што је гаранција и успешног пословања на дужи рок.
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4.5. ПРАВНИ СЕКТОР
ПРАВНИ СЕКТОР Универзитета је у 2016. години:
-

пратио и примењивао законске прописе у области образовања;
пратио и примењивао законске прописе у области радних односа;
израђивао и примењивао правне акте Универзитета;
израђивао одлуке ректора универзитета;
израђивао одлуке директора за економско-административне послове;
израђивао одлуке проректора универзитета;
припремао седнице и израђивао одлуке Савета Универзитета;
припремао седнице и израђивао одлуке Сената Универзитета;
припремао седнице и израђивао одлуке комисија Сената Универзитета;
припремао предлоге уговора и споразума о међународној сарадњи;
припремао статистичке извештаје;
водио персонална досијеа запослених у Ректорату Универзитета;
координирао рад секретара факултета у саставу Универзитета.

4.6. СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВA
СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА је у 2016. био ангажован на реализацији следећих
активности:
- физичко и техничко обезбеђење објеката Универзитета,
- ангажовање, вођење и одржавање возног парка Универзитета,
- одржавање хигијене у универзитетским објектима,
- послови коресподенције и поште,
- послови архивирања документације Универзитета и чланица Универзитета,
- послови техничке и практичне организације наставе.

4.7. КАБИНЕТ РЕКТОРА
Полазећи од чињенице да је општеприхваћена дефиниција протокола: протокол је
договорени поступак који треба следити у одређеној ситуацији, на Мегатренд универзитету
постоје две врсте протокола:
- универзитетски протокол,
- протокол кабинета ректора.
УНИВЕРЗИТЕТСКИ ПРОТОКОЛ је скуп мера који одређује понашање сваке
појединачне институције Универзитета и њених овлашћених представника. Ове мере се
односе на:
- сарадњу са другим факултетима и научноистраживачким установама у земљи и
иностранству,
- сарадњу са дипломатским мисијама акредитованим у Београду,
- сарадњу са регионалним асоцијацијама и удружењима.
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