
Упутствп за припрему радпва: 

Абстракт: абстракт рада би требалп ппслати на 
енглескпм језику (за аутпре из Србије такпђе и на 
српскпм језику). Абстракт би требалп да  садржи: 
наслпв (Times New Roman, Bold, Capital Letters, 14pt, 
centered),  имена аутпра и адресе (Times New 
Roman, Bold, 12pt, Italic, centered), текст абстракта 
максималнп 1800 карактера (Times New Roman, 
Normal, 12pt, justified) са маргинама: top and left—
30mm, bottom and right—25mm,  фпрмат A4 
(210x297mm). 

Цели радпви: на енглескпм или српскпм језику.  
Радпве слати на  msavic@tf.bor.ac.rs ili 
msavic@emd.edu.rs.  Радпве би требалп припремити 
у  MS WORD 97 или вищпј верзији и не би требалп да 
прелазе 10 страна фпрмата А4 (заједнп са сликама и 
табелама), са маргинама: top and left—30mm, bottom 
and right—25mm. Фпнт целих радпва, абстракта и 
наслпва: Times New Roman, Normal, 12pt, Single line 
spacing. Наслпв рада: Times New Roman, Bold, Capital 
Letters, 14pt, centered). Имена аутпра и адресе: 
centered, Italic,  пдвпјенп пд наслпва једнпм празнпм 
линијпм са ппщтанским и мејл адресама. 

Листа референци: на крају рада на следећи нашин: 

1. А. Аuthor, B. Author, Ser. J. of Management, 33 
(2005) 12. 

2. C. Author, Naziv knjige, Izdavač, Grad,  2001, p. 12. 

3. D. Author, in Handbook (E. Editor), Izdavač, Grad, 
2000, p. 223. 

4. E. Author, V International Symposium of Strategic 
Management, Datum, Grad, Zemlja, 2004, p. 123. 

У тексту би брпјеви референци требалп да буду у 
заградама *#+. Референце кпје нису на енглескпм би 
требалп да буду преведене на енглески језик, а 
пригинални језик мпра бити ппменут у загради (in 
Serbian), на пример. 

 

Образац за припрему радова је доступан на 
следећем линку: http://mksm.sjm06.com/  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ 

Хотел “Језеро”, 

Борско језеро, Србија 
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XI Студентски симпозијум 

о стратегијском 

менаџменту 

Смештај за учеснике Симпозијума: 

 

Хптел “Језерп” се налази на атрактивнпј лпкацији  

на Бпрскпм језеру. 

Кпнтакти за инфпрмације и резервације: 
 
Рецепција:                             +381(30)482-940 
 
Резервације:                          +381(30)482-340 
 
Фах:                                          +381(30)482-440 
 
prodaja@hoteljezero.rs  
office@hoteljezero.rs 
 
http://www.hoteljezero.rs/galerija/  
 
Цена смещтаја: 
Једнпкреветна спба (1/1): 30 дп 45  еура 
Двпкреветна спба / пп пспби (1/2): 27 дп 37 еура 
 
Резервације урадити пре 15. маја 2015.  !!! 
 
 
 
 



Теме симпозијума: 

 

 Стратегијски меначмент, 

 Опщти меначмент, 

 Индустријски меначмент, 

 Управљаое пбјектима и пдржаваое, 

 Управљаое тпкпвима материјала, 

 Екплпщки меначмент, 

 Метпде управљаоа, 

 Прпјект меначмент, 

 Оперативни системи и технплпгија, 

 Управљаое квалитетпм, 

 Маркетинг, 

 Предузетнищтвп, 

 Прпизвпдни меначмент, 

 Управљаое прпизвпдним системима, 

 Финансијски меначмент, 

 Управљаое инфпрмаципним системима, 

 Управљаое инфпрмаципним 

технплпгијама, 

 Управљаое пдржаваоем, 

 Меначмент у пракси, 

 Управљаое ризикпм, 

 Специфишне примене метпда управљаоа. 

XI Студентски симпозијум о 
стратегијском менаџменту 

 
 
Паралелнп са Интернаципналнпм мајскпм 
кпнференцијпм п стратегијскпм меначменту, 
сваке гпдине се у Бпру пдржава и Студентски 
симппзијум п стратегијскпм меначменту. 
 
Учесници мпгу бити: 
 студенти пснпвних и мастер студија - 

без плаћаоа кптизације; 
 студенти дпктпрских студија - плаћају 

50% кптизације. 
 
За детаљне информације контактирати 
председника организационог одбора 
Студентског симпозијума: 
 

Мsc. Марија Савић, 
студент докторских студија 

 
Адреса: Технишки факултет у Бпру, 
Универзитет у Бепграду, Впјске 
Југпславије 12, 19210 Бпр, Србија 
 
msavic@tf.bor.ac.rs 
msavic@emd.edu.rs 
 
Тел: +381(30)424-555; Фах: +381(30)421-078 


