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Место одржавања: Сечањ 

 

 

Теме: 

1. МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈА И ФИНАНСИЈЕ 

2. КВАЛИТЕТ И ПОСЛОВНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 

3. ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

 

 

 



Примењени менаџмент у функцији напретка неразвијених подручја Војводине 

Важни датуми: 

 10. јун 2015 – пријава теме са апрстрактом (на обрасцу у прилогу) 

 15. јун 2015 – достава комплетног рада 

 20. јун 2015 – програм конференције 

 

 

Котизација:  

 5000 РСД по пријављеном раду – до 24. 06. 2015. 

 6000 РСД по пријављеном раду – на дан конференције 

Уплата котизације обухвата учешће на скупу, зборник радова и коктел. 

Уплата котизације на жиро рачун:  Факултет за примењени менаџмент, економију и 

финансије, 170-0030018196000-69 код „UNICREDIT“ банке у динарској проввредности по 

средњем курсу НБС. Код уплате, обавезно навести ПИБ фирме ако је уплатилац правно 

лице, односно ЈМБГ ако је уплатилац физичко лице.  

 

 

Упутства за ауторе: 

 
Рад може бити писан ћириличним или латиничним писмом, дужине од 4-8 страна,  уз следеће 

техничке напомене: 

1) рад мора бити писан у Microsoft Word  формату (маргине: top, bottom, left, right -  2,5cm) 

2) име и презиме аутора, институција: Times New Roman 15pt, bold, left alignment 

o наслов рада: Times New Roman 18pt, bold, center alignment 

o апстракт (до 200 речи) и кључне речи: Times New Roman 12pt, italic, justify alignment 

o текст рада: Times New Roman 12pt, justify alignment 

o наслови поглавља: велика слова, Times New Roman 12pt, bold, left alignment 

o наслови потпоглавља: велика и мала слова, Times New Roman 12pt, bold, left 

alignment 

o размак параграфа: 10pt 

o резиме на страном језику (до 200 речи): Times New Roman 12pt, italic, justify 

alignment 

o списак коришћене литературе и цитирање у тексту: АПА стил цитирања 

o фусноте: Times New Roman 10pt, justify alignment 

o стране не треба да буду нумерисане 

o проред: 1,15 

 

 документ насловити:  Презиме(на) аутора.Наслов рада 

(пример: Марковић.Јовановић.Примењени менаџмент) 

 

*радови који не буду усаглашени са техничким критеријумима зборника, биће 

враћени на корекцију ауторима 

 

Контакт: 

Информације и слање пријава и радова: konferencija-mef2014@mef.edu.rs  

mailto:konferencija-mef2014@mef.edu.rs

