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репозиторијуму Народне библиотеке Србије (НБС), COBISS.SR-ID 99863; 

Ж.Драгојевић, (2010) „Квалитет и међународна стандардизација производа и услуга као фактор  
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ефикасност  и обновљиве изворе енергије 
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 Scientific Journal, Eвропско законодавство Vol.9/No.33-34, у репозиторијуму COBISS i KoBSON,  

UDK:631.001.6:061.1, Biblid 1451-3188, 9 (2010) 

 

Ж.Драгојевић, (2019), “Mеђународна сарадња у оквиру кризног менаџмента – Актуелни изазови и 

позиција Р.Србије на западном Балкану“, Београд, „Политичка Ревија“ бр.2/2019,  стр. 111-134, ISSN 

1451-4281, државни Институт за политичке студије, год. (XXX) XIX, vol.60, UDK 327: 911.3 (497.11), DOI: 

https://doi.org/10.22182/pr.6022019.6  
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Ж.Драгојевић, (2019), “China's response on Global Economic and Environmental issues“,Water Research and 

Management Vol.9,No.1 (2019), UDK:336.02 (510), pp 23-32, CIP NBS 626, COBISS.SR-ID 182550284,  ISSN 

2217-5547;  
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Ж.Драгојевић, (2005),  предавање и презентација организације и структуре Факултета за менаџмент МСП, 

пројекат „Кампус НУ–  Сланкамен“,  EU –  Transnational   Information   Conference INTERREG  III  B  

CADSES,  “Neighborhood  program  (2000  –  2006)”,  workshop  2,  Bgd,  HyattRegency, 5-6 sept. 2005; 

Ж.Драгојевић, (2010) „Облици међународне економске интеграције и  утицај на  функционисање 

светског тржишта“, Универзитет у Нишу-Економски факултет, предавање на  међународној конференцији:  

XV научни скуп,  “Регионални развој и демографски токови  земаља  југоист. Европе”, Зборник радова, 

ст.543-555, ISBN978-86-6139-008-1; 

http://kobson.nb.rs/upload/documents/MNTR/Kategorizacija_casopisa/2009/MNTR2009Energetsku%20efikasnost.pdf
http://kobson.nb.rs/upload/documents/MNTR/Kategorizacija_casopisa/2009/MNTR2009Energetsku%20efikasnost.pdf
http://scindeks-bic.ceon.rs/journal/details.aspx?issn=0354-8651
https://getinfo.de/
http://www.sits.org.rs/textview.php?file=364.html
http://www.tib.eu/en/search/id/BLSE:RN279367222/Small-hydroelectric-power-stations-on-water-currents?cHash=968db454a1f7ff67e8ed1fb7b169cc40
http://www.tib.eu/en/search/id/BLSE:RN279367222/Small-hydroelectric-power-stations-on-water-currents?cHash=968db454a1f7ff67e8ed1fb7b169cc40
http://www.politickarevija.rs/pr/pr_3_2011.pdf
http://scindeks-bic.ceon.rs/journal/details.aspx?issn=1451-4281
https://doi.org/10.22182/pr.6022019.6
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Ж.Драгојевић, (2010), “Енергетска ефикасност зелених (обновљивих) извора енергије у Србији“, 

предавање на међун. Конференцији „Ризици и еко-безбедност у постмодерном амбијенту“, Државни 

Универзитет у Н.Пазару, Зборник радова стр.553-560, ISBN 978-86-86893-28-4, COBBIS.RS-175955980, 

 

Ж.Драгојевић (2014) „Иновација и технологија као фактор међународне конкурентности предузећа“, 

Бгд, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ) –Универзитет Привредна академија 

Н.Сад, рад и предавање на међународној научно-стручној конференцији „Иновације у функцији привреде“, 

Зборник радова стр.24-33, ISBN 978-86-84531-17-1, COBISS.SR-ID 211788812 

 
 Ж.Драгојевић (2015), “Квалитет високошколског образовања у функцији прогреса и стандарда 

цивилизацијских вредности у Србији“, Бгд, Факултет за примењени менаџмент,  економију и финансије 

(МЕФ)–Универзитет   Привредна   академија   у   сарадњи   са   Фондацијом   за   културу квалитета  и  

изврсност  (FQCE)  из  Београда,  рад  и  предавање  на  међународној  научно-стручној конференцији  

„Квалитет & изврсност  у  образовању“,  Зборник  радова  стр.155-163, ISBN  978-86-84531-20-1, COBISS.SR-

ID 214375180;  

http://www.mef.edu.rs/documents/ 

 

Ж.Драгојевић   (2015) “Нова   економска   политика   и   подстицање   развоја     неразвијених подручја   

Војводине“,   Београд,     Факултет   за   примењени   менаџмент,   економију   и финансије (МЕФ) Бгд – УПА 

Н.Сад, у сарадњи са International Centre for knowledge and Technology, Tranfer, Partnership  and  Innovation,  рад  
и  предавање  на  међународној  научно-стручној  конференцији „Примењени  менаџмент  у  функцији  

напретка  неразвијених подручја  Војводине“,  Зборник радова  стр.76-84, ISBN  978-86-84531-21-8,  

COBISS.SR-ID  215974924,  

http://mef.edu.rs/documents/konferencijaKV/program%20konferencije%20mef%20jun2015.pdf 

 

Ж.Драгојевић, (2015), “Значај иновације за националну привреду“, Бгд, МЕФ–Универзитета Привредна 

академија, рад и предавање на међународној научно-стручној конференцији „Иновације у функцији развоја 

привреде“, секција 1:Привреда - Зборник радова стр.28-38, ISBN 978-86-84531-22-5, COBISS.SR-ID 

219679756;  

 

Ж.Драгојевић, (2016), “Планирање раста запослености у Србији – одговор на изазове глобализације и 

регионализацију светског тржишта“, Бгд, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије–
Универзитета Привредна академија, са партнерима Московская междуародная высшая школа бизнеса 

(МИРБИС), Ledra College Nicosia и Националном асоцијацијом удружења здравствених радника Србије, рад и 

предавање на међународној научно-стручној конференцији „Како до квалитетнијег живота?“ Под мотом 

“Запошљивост младих – будућност Србије”, секција 3:Квалитетнији живот: запошљавање, безбедност и 

економско-привредни индикатори - Зборник радова стр.439-448, ISBN 978-86-84531-25-6, COBISS.SR-ID 

223256076; 

 

Ж.Драгојевић   (2016)  „Иновација  и  друштвени  развој  Србије“,  МЕФ Београд, Унив.  Привредна 

Академија,  са  партнерима Московская    междуародная     высшая  школа    бизнеса (МИРБИС), Ledra College 

Nicosia и НСЗ Р.Србије,   рад и предавање на међународној научно- стручној  конференцији  “Иновацијама  у  

будућност“, секција  2: Привреда,  Бизнис,  Економија,  рад  први, Зборник   радова   стр.167-177, ISBN  978-
86-84531-27-0,  COBISS.SR-ID  227682060; 

 

Ж.Драгојевић (2017) „Иновација у Србији између глобализовано-субвенционисане привреде и пута 

свиле“, Бгд, МЕФ-Унив. Привредна Академија, са партнерима: Ledra  College  Nicosia, Свеучилиште “Витез”-

БиХ,  ПК Шумадијског и поморавског управног округа Србије, Институтом за економику пољопривреде 

Београд и Секретаријатом за заштиту животне средине Београда, рад и предавање  на међународној научно-

стручној конференцији “Иновацијама до одрживог развоја“, Зборник радова стр.185-196, ISBN  978-86-84531-

30-0, COBISS.SR-ID 251701516,, ЦИП Народна библиотека Србије 338.1:501.131.1(082)(0.034.2)  

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе 
8, у припреми “The effects of the global economic crisis on the 

World тrade” 

Учешће на пројектима у земљи или иностранству 

1.Факултет за менаџмент МСП (2003), Елаборат слободне 

привредне зоне „Свети Никола“ у Црној Гори; 

2. Факултет за менаџмент МСП (2004-05), „Свеобухватни 

http://www.eknfak.ni.ac.rs/dl/2010/rr2010_program.pdf
http://www.mef.edu.rs/documents/
http://mef.edu.rs/documents/konferencijaKV/program%20konferencije%20mef%20jun2015.pdf
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савремени Лексикон менаџмента” 

3. Институт за стратешки развој, предузетништво и пословне 

процесе (2005) „Могућности употребе обновљивих 

(пријатељских) извора енергије“, Бгд, ЕУ (ЕАР)-програм CARDS 

(реф.но. 04/сер01/10/006),  

 Издате монографије, књиге, збирке, практикуми и приручници 

1. Интерна монографска публикација „Менаџмент истраживања“, ДУНП 

2.  
„Иновације   и  Технологије“, 2020,  Монографија,  Факултет  примењених наука Ниш, у припреми за 

штампање 

3.  „Предузетнички бизнис“, 2021, уџбеник, Ниш, ФПН, у припреми за штампање 

4.  
“Иновациони менаџмент“, 2021, скрипта (приручник) и практикум, у припреми за штампу, Факултет 

примењених наука Ниш 

 

 

 


