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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У 

КРАГУЈЕВЦУ 

 

Одлуком Наставно-научног већа Економског факултета Универзитета у Крагујевцу број 

2800/III од 26.10.2022. године, именовани смо за чланове Комисије за избор кандидата др 

Филипа Ж. Бугарчића у научно звање – научни сарадник. Након темељног прегледа 

приложене документације, Наставно-научном већу Економског факултета Универзитета 

у Крагујевцу подносимо следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

о испуњености услова за избор др Филипа Ж. Бугарчића 

у научно звање НАУЧНИ САРАДНИК 

 

I Општи подаци о кандидату 

Филип Ж. Бугарчић рођен је 17.05.1992. године у Крагујевцу, где је завршио основну 

школу и Другу крагујевачку гимназију. Економски факултет Универзитета у Крагујевцу 

завршио је 2016. године на смеру Финансије, берзе и банкарство са просечном оценом 

8,44. Дипломски рад одбранио је из предмета Међународни економски односи на тему 

„Одрживост спољног дуга Републике Србије“. Мастер академске студије, смер Финансије, 

берзе и банкарство, завршио је 2017. године са просечном оценом 8,80. Мастер рад на 

тему „Управљање инвестиционим портфолијом“ одбранио је из предмета Управљање 

ризицима финансијских институција. Докторске академске студије уписао је школске 

2017/18. године на смеру Макроекономија. Основне области интересовања у научно-

истраживачком раду су му међународна економија, међународна трговинска логистика и 

привредни развој. 

Током студија, активно је учествовао у трговини финансијским инструментима на  

ванберзанским (Forex) тржиштима и био је учесник више регионалних и међународних 

економских форума. У току школске 2017/18. године је изводио вежбе на предмету 

Основи међународне трговине у својству сарадника у настави ван радног односа 

(демонстратор) на Катедри за општу економију и привредни развој. У периоду од октобра 

2018. до октобра 2019. године био је запослен у компанији Kronospan d.o.o на позицији 

интерног ревизора, као специјалиста за области финансија и рачуноводства, уз учешће у 

међународним пројектима из области набавке и логистике, као и процене вредности 

компанија приликом аквизицијa (due diligence). Спровођење поступака интерне контроле 

и ревизије обављао је у Kronospan-овим компанијама у Словачкој, Данској, Румунији, 

Пољској, Шпанији, Мађарској и Летонији. У радном односу на Економском факултету 



Универзитета у Крагујевцу је од 2020. године, када је изабран у звање истраживач-

приправник. У периоду од фебруара до јуна 2020. године боравио је на универзитету 

Vilnius Gediminas Technical University у Виљнусу (Литванија) у својству гостујућег 

истраживача као стипендиста Ерасмус+ програма Европске уније. Као резултат овог 

истраживачког боравка, у складу са темом докторске дисертације, успешно је спровео 

истраживање под називом „Logistics performance index in international trade: case of Central 

and Eastern European and Western Balkans countries“. Поред тога, учествовао је у 

организацији међународне конференције 11th International Scientific Conference „Business 

and Management 2020“ у својству секретара одељка „Smart economic development“. У 

августу 2022. године успешно је одбранио докторску дисертацију под насловом 

„Међународна трговинска логистика у функцији индустријског развоја“. 

Филип Ж. Бугарчић је у досадашњем научно-истраживачком раду објавио више 

ауторских и коауторских радова у релевантним домаћим и међународним научним 

часописима и зборницима научних скупова. Поседује активно знање рада на рачунару (MS 

Officе, рачуноводствени систем Varial, економетријски програми EVIEWS и STATA) и 

говори енглески језик. Поседује EMI сертификат за извођење наставе на енглеском језику 

издат од стране Темпус фондације и Универзитета у Крагујевцу, као и релевантне 

сертификате из области интерне контроле и ревизије (EY Internal Audit Academy - 

Ernst&Young Certificate) и техничке анализе финансијских инструмената (Financial 

academy - Certificate of technical analysis). Члан је Друштва економиста Крагујевца и 

Српске логистичке асоцијације. 

Linkedin профил: https://cutt.ly/1kjnO69  

ResearchGate профил: https://www.researchgate.net/profile/Filip_Bugarcic  

 

II Датум избора-реизбора у научно звање 

Др Филип Ж. Бугарчић први пут подноси захтев за избор у звање научни сарадник. 

III Научно-истраживачки резултати 

Радови у тематском зборнику водећег међународног значаја (М10) 

1. Mićić, V., & Bugarčić, F. Ž. (2022). Structural Changes and Sustainable Economic 

Development of the Republic of Serbia in a Pandemic. In Handbook of Research on Key 

Dimensions of Occupational Safety and Health Protection Management (pp. 411-432). 

IGI Global. https://www.igi-global.com/chapter/structural-changes-and-sustainable-

economic-development-of-the-republic-of-serbia-in-a-pandemic/292303 

Рад у тематском зборнику водећег међународног значаја (М13 = 7 бодова) 

 

 

 

https://cutt.ly/1kjnO69
https://www.researchgate.net/profile/Filip_Bugarcic
https://www.igi-global.com/chapter/structural-changes-and-sustainable-economic-development-of-the-republic-of-serbia-in-a-pandemic/292303
https://www.igi-global.com/chapter/structural-changes-and-sustainable-economic-development-of-the-republic-of-serbia-in-a-pandemic/292303


Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20) 

1. Bugarčić, F. Ž., & Skvarciany, V. (in press). Logistics Influence on FDI: “hard” versus 

“soft” Infrastructure Components. European Journal of International Management. DOI: 

10.1504/EJIM.2022.10051618 

https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ejim 

Рад у међународном часопису (WoS Q2, IF 2021 - 2.294, М23 = 4 бода) 

 

2. Bugarčić, F. Ž., Skvarciany, V., & Stanišić, N. (2020). Logistics performance index in 

international trade: case of Central and Eastern European and Western Balkans countries. 

Business: Theory and Practice, 21(2), 452-459. https://doi.org/10.3846/btp.2020.12802 

https://www.econstor.eu/handle/10419/248045 

Рад у међународном часопису (SCOPUS Q2, M24 = 4 бода) 

Зборници међународних научних скупова (М30) 

1. Veselinović, N., Bugarčić F.Ž., & Radonjić, Lj. (2020). Innovation, export, CO2 

emission and economic growth: Panel analysis of selected Central and Eastern European 

countries. 6th International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, 

Business and Management (EBM 2020). ISBN 978-86-6091-111-9, pp. 235-246. 

https://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM%202020.pdf 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33 = 1 бод) 

 

2. Bugarčić, F. Ž., Jurevičienė, D., & Janković, N. (2020, June). The new “Silk Road”: 

global aspect, EU position and economic role of Serbia. In 11th International Scientific 

Conference „Business and Management 2020“, Vilnius, Lithuania, May 7-8. 

https://doi.org/10.3846/bm.2020.676 

http://bm.vgtu.lt/index.php/verslas/2020/paper/view/676 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33 = 1 бод) 

 

3. Bugarčić, F. Ž. (2022). Key challenges for international trade logistics after COVID-19. 

XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE European Economies After 

COVID-19: Challenges and Implications for the Macroeconomic Policy, Institute of 

Economic Sciences, Belgrade, Serbia, October 27-28, 2022, Book of Abstracts, page 117-

120. https://www.ien.bg.ac.rs/ies-conference/archive22/book_of_abstracts_2022.pdf 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34 = 0,5 бодова) 

 

4. Bugarčić, F. Ž., Milović, E., Joksimović, N., & Petronijević, J. (2020). Economic and 

Environmental Aspects of β-dicarbonyl Compounds in the Chemical Treatment of 

Potableand Waste Water, IV ICONTRENDS, 2020, St. Petersburg, Russia, July 7-9, Book 

of Abstracts, page 21-22. 

https://www.icontrends.org/dosyalar/2020/IVICONTRENDS2020.pdf 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34 = 0,5 бодова) 

 

https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ejim
https://kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_casopisa.84.html?issn=&words=European%20Journal%20of%20International%20Management&cat=0&service=0&sortby=if&sortorder=asc
https://www.econstor.eu/handle/10419/248045
https://ebm.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/download/EBM%202020.pdf
http://bm.vgtu.lt/index.php/verslas/2020/paper/view/676
https://www.ien.bg.ac.rs/ies-conference/archive22/book_of_abstracts_2022.pdf
https://www.icontrends.org/dosyalar/2020/IVICONTRENDS2020.pdf


Радови у часописима националног значаја (М50) 

1. Bugarčić, F. Ž., & Simić, M. (2019). Brexit: Causes and expected effects. Škola biznisa, 

(1), 145-161. doi: 10.5937/skolbiz1-19196 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1451-65511901145B 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 = 3 бода) 

 

2. Bugarčić, F. Ž., & Veselinović, P. (2020). Openness of the economy as a determinant of 

economic growth: The panel analysis of the Western Balkans region countries. 

Ekonomski pogledi, 22(2), 1-14. doi: 10.5937/EkoPog2002001B 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-79512002001B 

Рад у истакнутом националном часопису (М52 = 1,5 бодова) 

 

 

3. Bugarčić, F. (2019). Limitations of composite indices in competitiveness measurement. 

Bankarstvo, 48(4), 64-89. doi: 10.5937/bankarstvo1904064B Рад у истакнутом 

националном часопису (М52 = 1,5 бодова) 

https://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=1451-43541904064B 

Рад у истакнутом националном часопису (М52 = 1,5 бодова) 

 

4. Bugarčić, F. Ž., & Bugarčić, M. (2021). Low-cost air traffic as a determinant of tourism 

development. Ekonomski izazovi, 10(19), 43-57. 10.5937/EkoIzazov2119043B 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-88212119043B 

Рад у националном часопису (М53 = 1 бод) 

Одбрањена докторска дисертација (М70) 

1. Бугарчић, Ф. Ж. (2022). Докторска дисертација, Међународна трговинска 

логистика у функцији индустријског развоја, Економски факултет, Универзитет у 

Крагујевцу. (УДК 339.5:351.824.1:164 (043.3) 164, COBISS.SR-ID 73303305) 

https://www.ekfak.kg.ac.rs/images/Studije/das/DoktorskeDisertacije/Filip_Bugarcic_dokt

orat.pdf 

Одбрањена докторска дисертација (М70 = 6 бодова) 

 

IV Приказ и оцена одабраних радова 

Кандидат др Филип Ж. Бугарчић у свом научноистраживачком раду обрађује теме из 

области међународне економије, међународне трговине и логистике, као и индустријског 

и одрживог развоја. Посебан осврт у истраживачком раду кандидата јесте у испитивању 

ефеката међународне трговинске логистике на различите димензије привредног и 

индустријског развоја. Сви радови кандидата указују на добро познавање проблематике 

која се истражује. С тим у вези у наставку извештаја следи кратак опис садржаја 

најзначајнијих радова кандидата: 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1451-65511901145B
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-79512002001B
https://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=1451-43541904064B
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2217-88212119043B
https://www.ekfak.kg.ac.rs/images/Studije/das/DoktorskeDisertacije/Filip_Bugarcic_doktorat.pdf
https://www.ekfak.kg.ac.rs/images/Studije/das/DoktorskeDisertacije/Filip_Bugarcic_doktorat.pdf


1. Bugarčić, F. Ž., & Skvarciany, V. (in press). Logistics Influence on FDI: “hard” versus 

“soft” Infrastructure Components. European Journal of International Management. DOI: 

10.1504/EJIM.2022.10051618 

https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ejim  

Циљ рада је да размотри потенцијал логистике у привлачењу СДИ при чему аутори 

испитују степен утицаја одабраних компоненти LPI и GCI, које се односе на квалитет 

логистичког система, на прилив СДИ у ЕУ-28. У раду је коришћена панел регресиона 

анализа за период од 2007. до 2018. године, сходно доступности одабраних индекса. 

Резултати рада указују на значај логистике као фактора прилива СДИ, са посебним 

значајем физичке инфраструктуре, квалитета лука и међународних пошиљки као сегмента 

логистичких услуга. Аутори такође истичу ефекте у појединачним земљама и годинама. 

Резултати истраживања могу послужити креаторима економске политике као инструмент 

за побољшање инвестиционог амбијента. Такође, доносиоци одлука на основу изнетих 

резултата могу да стекну увид у кључне факторе логистичких перформанси који утичу на 

инвестиционе одлуке у ЕУ. 

Кључне речи: логистика, стране директне инвестиције, панел анализа, „тврда“ и „мека“ 

инфраструктура 

2. Bugarčić, F. Ž., Skvarciany, V., & Stanišić, N. (2020). Logistics performance index in 

international trade: case of Central and Eastern European and Western Balkans countries. 

Business: Theory and Practice, 21(2), 452-459. https://doi.org/10.3846/btp.2020.12802 

https://www.econstor.eu/handle/10419/248045 

Обим међународне трговине у великој мери зависи од фактора који олакшавају трговину и 

доприносе смањењу њених трошкова. У литератури се све више наглашава значај 

међународне логистике као посредника у трговини. Аутори као циљ рада наводе процену 

нивоа утицаја логистичких перформанси на обим трговине у земљама Централне и 

Источне Европе и Западног Балкана. Да би се постигао циљ, истражује се утицај Индекса 

логистичких перформанси на међународну трговину у 2007. и 2018. години. Аутори 

испитују овај однос коришћењем гравитационог модела са фокусом на укупни Индекс 

логистичких перформанси и његове компоненте. Резултати истраживања показују да 

постоји позитиван статистички значајан утицај логистике на билатералну трговину између 

земаља Централне и Источне Европе, а логистика оправдава улогу посредника у трговини. 

Поред тога, аутори наглашавају значај компоненти LPI у интензивирању међународне 

трговине. Импликације истраживања указују да побољшање логистичких перформанси и 

логистичких услуга доводи до позитивног утицаја на обим међународне трговине. 

Развијена логистика доводи до повећања билатералне трговине и смањења трговинских 

трошкова. Ограничење истраживања је што су узете у обзир само две године. Ово је 

учињено како би се истакле разлике између године када је уведен LPI и последње године 

када је LPI израчунат. 

Кључне речи: Индекс логистичких перформанси (LPI), међународна трговина, логистика, 

гравитациони модел, олакшавање трговине, Централна и Источна Европа, Западни 

Балкан 

https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ejim
https://www.econstor.eu/handle/10419/248045


3. Mićić, V., & Bugarčić, F. Ž. (2022). Structural Changes and Sustainable Economic 

Development of the Republic of Serbia in a Pandemic. In Handbook of Research on Key 

Dimensions of Occupational Safety and Health Protection Management (pp. 411-432). 

IGI Global. https://www.igi-global.com/chapter/structural-changes-and-sustainable-

economic-development-of-the-republic-of-serbia-in-a-pandemic/292303 

У раду су посебно истакнути изазови пандемије COVID-19 као важни и релевантни за 

одрживи економски развој у будућности. Циљ овог поглавља је преглед постојећег модела 

економског развоја, с обзиром да је пандемија COVID-19 довела у питање ефекте 

структурних промена у привреди и прерађивачкој индустрији у Србији. Главни допринос 

истраживања јесте преглед и анализа развојних резултата, при чему аутори показују да је 

Србија у процесу економског опоравка, али да због бројних структурних проблема још 

није успоставила пут ка одрживом економском развоју. У раду се истиче снажан 

императив за имплементацијом концепта одрживог развоја. Поред тога, ово поглавље 

пружа емпиријска истраживања о структурним и технолошким променама. Добијени 

резултати могу бити од користи креаторима економске и индустријске политике у борби 

против последица COVID-19 и указују на последице успоравања структурних реформи. 

Аутори указују и на бројне економске, еколошке, социјалне, а посебно здравствене 

изазове чија решења морају бити одржива. 

Кључне речи: одрживи економски развој, пандемија COVID-19, здравствени систем, 

макроекономска стабилност, стрктурне промене, економске перформансе, структурни 

проблеми, економски и здравствени изазови 

4. Bugarčić, F. Ž., & Veselinović, P. (2020). Openness of the economy as a determinant of 

economic growth: The panel analysis of the Western Balkans region countries. 

Ekonomski pogledi, 22(2), 1-14. doi: 10.5937/EkoPog2002001B 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-79512002001B 

Аутори у раду анализирају отвореност привреде, односно ефекте њене интензивне 

укључености у међународне трговинске и привредне токове, који могу имати важну улогу 

у стимулисању привредног раста и развоја једне националне економије. Циљ истраживања 

је утврђивање степена утицаја и ефеката извоза, увоза и страних директних инвестиција 

(СДИ) на привредни раст. Примењена методологија истраживања је панел регресиона 

анализа на примеру шест земаља региона Западног Балкана у периоду од 2000. до 2018. 

године. Аутори у раду тестирају три хипотезе. Х1: Извоз позитивно утиче на привредни 

раст; Х2: Увоз доприноси расту БДП-а; Х3: СДИ остварују позитиван утицај на економски 

раст. Резултати показују да све три варијабле имају позитиван, статистички значајан 

утицај на БДП. Највећи ефекат на привредни раст у анализираном узорку има извоз, што 

имплицира закључак неминовности интензивнијег учешћа ових привреда у међународним 

трговинским токовима. 

Кључне речи: извоз, увоз, СДИ, економски раст, панел анализа, Западни Балкан 

 

https://www.igi-global.com/chapter/structural-changes-and-sustainable-economic-development-of-the-republic-of-serbia-in-a-pandemic/292303
https://www.igi-global.com/chapter/structural-changes-and-sustainable-economic-development-of-the-republic-of-serbia-in-a-pandemic/292303
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1450-79512002001B


5. Bugarčić, F. Ž., Jurevičienė, D., & Janković, N. (2020, June). The new “Silk Road”: 

global aspect, EU position and economic role of Serbia. In 11th International Scientific 

Conference „Business and Management 2020“, Vilnius, Lithuania, May 7-8. 

https://doi.org/10.3846/bm.2020.676 

http://bm.vgtu.lt/index.php/verslas/2020/paper/view/676 

У овом раду аутори истичу да су активније учешће Кине у међународној економији 

препознале европске земље, покушавајући да своје економије позиционирају на новој 

мапи „Пута свиле” како би привукле кинеске инвестиције и повећале обим трговине. У 

раду су приказана досадашња истраживања и анализиран положај, користи и шансе да ЕУ 

и Србија извуку позитивне економске ефекте из ове иницијативе. Истраживање има за 

циљ да укаже на утицај „Пута свиле“ на српску привреду. Аутори у истраживању истичу 

предности и мане ове иницијативе анализом претходне литературе уз осврт на статистичке 

показатеље који наглашавају повећање инвестиција и обима трговине Србије са Кином у 

периоду након покретања иницијативе 2013. године. 

Кључне речи: нови „Пут свиле“, међународна трговина, Кина, ЕУ, Централна и Источна 

Европа, Србија 

V Квалитативна оцена научног доприноса 

1. Показатељи успеха у научном раду 

 

1.1.Чланства у одборима међународних научних конференција 

- Члан Организационог одбора међународне научне конференције 11th International 

Scientific Conference „Business and Management 2020“ Vilnius, Lithuania, May 7-8. у 

својству секретара одељка „Smart economic development“.  

1.2. Чланства у одборима научних друштава 

- Члан Извршног одбора Друштва економиста Крагујевца (ДЕК) 

1.3. Чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографија, 

рецензије научних радова и пројеката 

- Рецензент часописа Research in Transportation Business and Management, Elsevier, ISSN 

2210-5395, IF 2021 – 4.286. 

 

 

 

 

 

 

http://bm.vgtu.lt/index.php/verslas/2020/paper/view/676


2. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању 

научних кадрова 

 

2.1. Допринос развоју науке у земљи 

Кандидат др Филип Ж. Бугарчић  је у току досадашњег научног ангажовања показао 

стручност, креативност и компетентност у научноистраживачком раду, која се огледа у 

објављеним радовима у часописима од националног и међународног значаја. Додатно, 

кандидат показује проактиван приступ на пољу међународне ангажованости у погледу 

научноистраживачких активности, при чему је као резултат истраживачког боравка у 

иностранству током докторских студија остварио вредне конекције које доприносе даљем 

личном усавршавању и развоју науке у земљи. Кандидат континуирано прати најновија 

истраживања у оквиру своје научне области и адекватно их допуњује својим 

истраживањима применом различитих економетријских метода и техника емпиријске 

анализе. Активан приступ присутан је како код објављивања радова у часописима од 

националног и међународног значаја, тако и код представљања резултата истраживања на 

међународним научним конференцијама у земљи и иностранству.  На тај начин, кандидат 

кроз квалитет својих истраживања и њихово објављивање у реномираним и истакнутим 

домаћим и међународним публикацијама пружа валидан допринос развоју науке у земљи. 

Сагледавањем досадашње научне активности др Филипа Ж. Бугарчића долази се до 

закључка да је кандидат дао валидан допринос развоју истраживања у домаћој науци, у 

области економије, у домену опше економије и привредног развоја. Допринос се 

препознаје најпре кроз даљи развој концепта међународне и макро логистике, као и 

јединственим доказима о утицају система логистике на различите сегменте развоја 

индустрије и са тим повезаним конкурентским предностима земаља у међународном 

окружењу, уз посебно истицање развоја теорије логистичких предности и њену 

емпиријску потврду. У прилог овоме говоре и публиковани радови кандидата који указују 

на висок ниво разумевања и даљи допринос развоју комплексне научне проблематике 

истраживања у области међународне економије, међународне трговинске логистике, 

глобалне конкурентности, као и индустријског и одрживог развоја. Досадашња 

истраживања др Филипа Ж. Бугарчића усмерена су пре свега на актуелна и релевантна 

економска питања која се на директан и индиректан начин односе на развој Републике 

Србије и земаља региона, чиме се остварује додатни допринос развоју науке у земљи. На 

основу свега наведеног, може се констатовати да се кандидат др Филип Ж. Бугарчић 

истиче као успешан истраживач. 

2.2. Педагошки рад 

Кандидат Филип Ж. Бугарчић има вишегодишње искуство у раду са студентима, најпре 

као сарадник ван радног односа (демонстратор) када је као студент прве године 

докторских студија изводио вежбе на предмету Основи међународне трговине у школској 

2017/2018. години. У својству истраживача-приправника, а касније и истраживача-

сарадника, кандидат у континуитету успешно учествује у реализацији наставних 



активности при Катедри за општу економију и привредни развој на наставним 

предметима: 

- Међународни економски односи – друга година основних академских студија (у 

току школске 2020/2021. године); 

- Основи међународне трговине – трећа година основних академских студија (у 

току школске 2017/2018. године и од 2020/2021. године до данас); 

- Привредни развој – трећа година основних академских студија (од 2020/2021. 

године до данас); 

- Менаџмент у спољној трговини – четврта година основних академских студија 

(од 2020/2021. године до данас). 

Кандидат се посебно истиче педагошком компетенцијом на основу потврде о успешно 

завршеној обуци за држање наставе на енглеском језику (Фондација Темпус), Универзитет 

у Крагујевцу, Република Србија, новембар-децембар 2021. године. 

Исходи обуке: 

o Активирање језичких вештина на енглеском језику у домену језика струке 

полазника. 

o Стечено знање за примену наставне методологије прилагођене међународном 

окружењу на енглеском језику, са посебним нагласком на иновативне методе 

наставе (нпр. управљање радом у групама и радом у учионици, подстицање 

интеракције студената, стратегије за приступ студентима различитих 

националности и матерњих језика). 

o Стечено знање за примену адекватне методе планирања часова и оцењивања 

студената у међународном окружењу. 

o Стечено знање за примену иновативних ИТ алата у настави на енглеском језику 

(Број потврде: 2022-HEDU-2302-041, Потврду издао: Дарко Милогорић, координатор 

Групе за високо образовање Фондације Темпус). 

Према резултатима последњег доступног анкетирања студената о квалитету наставног 

процеса на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, у школској 2020/2021. 

години, кандидат је, од стране студената, оцењен високим оценама: 

- Међународни економски односи – просечна оцена 4,66 (од 5); 

- Привредни развој – просечна оцена 4,45 (од 5). 

 

3. Организација научног рада 

3.1. Учешће на пројектима 

Нема. 



4. Квалитет научног рада 

4.1. Утицајност радова кандидата – цитираност 

Извештај цитираности кандидата у оригиналу и Хиршов индекс, израђен од стране 

Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку, са списком радова у којима су 

цитирани дат је у Прилогу 1. 

4.2. Параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових 

радова 

Утицајност радова др Филипа Ж. Бугарчића може се исказати цитираношћу радова 

кандидата према релевантним индексним базама, Web of Science, Scopus и Google 

Scholar. Укупан број цитата за библиографију радова др Филипа Ж. Бугарчића према Web 

of Science и Scopus бази јесте 10 хетероцитата (без самоцитата). Укупна цитираност аутора 

према Google Scholar бази је 40. 

4.3. Ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора 

Др Филип Ж. Бугарчић у свом досадашњем научноистраживачком раду има 11 

објављених радова од којих сви радови представљају ефективан број радова и могу се 

признати са пуним бројем поена. Од укупног броја радова, 1 рад је објављен у тематском 

зборнику водећег међународног значаја (М13), 2 рада су објављена у међународним 

часописима који су листирани на Web of Science (IF 2021 - 2.294; М23) и Scopus (Q2, М24) 

листи, 4 рада у зборницима са међународних научних скупова, од чега 2 рада као 

саопштења са међународног скупа штампана у целини (М33) и 2 рада као саопштења са 

међународног скупа штампана у изводу (М34), 1 рад у врхунском часопису националног 

значаја (М51), 2 рада у истакнутом националном часопису (М52) и још 1 рад у 

категорисаном националном часопису (М53). Кандидат је остварио и бодове из категорије 

М70 (одбрањена докторска дисертација). 

4.4. Степен самосталности и степен учешћа у реализацији радова у научним 

центрима у земљи и иностранству и допринос кандидата у реализацији 

коауторских радова 

Од укупно 15 објављених радова у претходно наведеним категоријама, др Филип Ж. 

Бугарчић је:  

a) Аутор: 1 рада у истакнутом националном часопису и 1 рада у зборнику са 

међународног скупа штампаног у изводу; 

b) Први коаутор: 2 рада у међународним часописима, 1 рада у зборнику са 

међународног скупа штампаног у целини, 1 рада у зборнику са међународног скупа 

штампаног у изводу, 1 рада у врхунском часопису националног значаја, 1 рада у 

истакнутом националном часопису, 1 рада у националном часопису. 

c) Други коаутор: 1 рада у тематском зборнику водећег међународног значаја и 1 рада 

у зборнику са међународног скупа штампаног у целини. 

https://kobson.nb.rs/servisi/pretrazivanje_casopisa.84.html?issn=&words=European%20Journal%20of%20International%20Management&cat=0&service=0&sortby=if&sortorder=asc


На основу прегледа степена самосталности и степена учешћа у реализацији радова 

кандидата може се закључити да др Филип Ж. Бугарчић исказује висок степен 

самосталности, као носилац и иницијатор идеја, организатор и реализатор научних 

истраживања. Сви бодовани радови кандидата не прелазе предвиђени број аутора за пуно 

ауторство. Коауторски радови кандидата резултат су његове сарадње са колегама са 

Економског факултета Универзитета у Крагујевцу и Vilnius Gediminas Technical University 

у Виљнусу (Литванија). 

4.5. Значај радова 

Објављени научни радови др Филипа Ж. Бугарчића представљају јединствену и повезану 

целину у оквиру научне области кандидата првенствено усмерене на теоријску и 

емпиријску анализу проблематике у домену међународне трговинске логистике и 

индустријског развоја. Значај радова истиче се кроз теоријске, емпиријске и практичне 

импликације истраживања објављене у међународним и домаћим часописима и 

зборницима научних скупова, као и посебним теоријским и практичним доприносом у 

даљем развоју изучаване проблемске области. 

Збирна оцена испуњености квантитативних услова кандидата за избор у звање 

научни сарадник 

Диференцијални услов 

– од првог избора у 

претходно звање до 

избора у звање 

Потребно је да кандидат има најмање 16 поена, који треба да припадају 

следећим категоријама за друштвене и хуманистичке науке: 

  
Неопходно Остварено 

Научни сарадник Укупно  16 31 

Обавезни (1) 

М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42+М43 

+М44+М45+М51+М52 
10 23 

Обавезни (2) 

М11+М12+М13+М14+М21+М22+М23+М24 

+М31+М41+М42+М51 
7 18 

 

Прилог 1. 

У наставку је дат Извештај цитираности са списком радова у којима је кандидат цитиран 

(без самоцитата). 

 

 

 

 

 

 

 












