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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 

 

Овај документ представља сублимирани опис најзначајнијих активности које су се одвијале на 

Економском факултету Универзитета у Београду у периоду од 1.10.2017. до 30.9.2018. године. 

Тежиште је на активностима везаним, непосредно или посредно, за одвијање наставног процеса, 

научног и стручног рада на Факултету, док су елементи финансијског пословања дати тек у 

обрисима, с обзиром да се школска и календарска година не поклапају, те да ће детаљан 

финансијски извештај бити предмет разматрања Савета Факултета по завршетку календарске 

године. Један део активности је имао епилог на десет одржаних седница Наставно-научног већа и 

Изборног већа, а многе, пак, у раду комисија Већа и центара Факултета. 

 Годину за нама обележио је рад у настави и научном истраживању у који су били 

укључени сви, без изузетка, наставници, сарадници и студенти, као и значајан део ненаставног 

особља.  

 

  

Кратак хронолошки преглед  

 

Септембар-октобар 2017. 

 

16.9. почела нова школска година. Истог дана уручено око 400 диплома нашим студентима. 

Током лета, као припрема за нову школску годину, обављени радови на згради факултета. 

Климатизован цео простор, обновљена фасада, обновљен дворишни амфитеатар, многе учионице 

као и остали простори за студенте. 

28.9. отворен СтартАп центар у сали 411. За прва три места у Центру је пријављено 12 екипа. 

Проф. Драган Лончар, продекану за сарадњу с привредом, ангажован на овом новом пројекту 

Факултета. 

Република Србија је позвана од стране Конференције УН о трговини и развоју (UNCTAD) да 

током 64. заседања изнесе своја позитивна искуства, као пример добре праксе, у организацији 

Семинара о међународној економској агенди за земље у транзицији. Као главни организатор 

семинара биће именован и поменут наш Факултет. Ангажовање проф. Предрага Бјелића. 

Проф. Јелена Перовић је на 50-ом генералном заседању Комисије Уједињених нација за 

међународно трговинско право, по позиву ове Комисије, у својству експерта, изложила реферат 

на тему примене међународних докумената из области међународног привредног права у циљу 

јачања владавине права.  

Проф. Слободан Аћимовић ангажован на примени и увођењу у наставу елемената SAP-система, 

те сарадњи са САП-Србија и перспективом да се у још неким наставним садржајима нађу 

елементи САП-система као погодно оруђе за рад. 

Позвани сви наставници који имају недоумице око рада управе или око свог радно-правног 

статуса да дођу на разговор у деканат за додатна објашњења. Није добар начин да се та питања 

отварају на седницама тела невезано за дневни ред. 

Упознати чланови ННВ да Предлог Закона о високом образовању који је у скупштинској 

процедури предвиђа знатно увећање учешћа оснивача у управљању универзитетима. 



 

 

20.9. последњи пут као пуноправни чланови ННВ учествовале професорице Мирјана Петковић и 

Ката Шкарић Јовановић. Поздрављене и срдачно им захављено на дугогодишњој плодотворној 

сарадњи и доприносу развоју факултета. 

Најављена исплата увећаних за 30% септембарских зарада са коначном исплатом те зараде. 

Сенат Универзитета у Београду је 20.9.2017. године изабрао колегиницу Татјану Ђуровић у звање 

редовног професора. Веће правно-економских наука Универзитета у Београду је усвојило наше 

предлоге и изабрало у звање ванредног професора др Јелену Филиповић и др Ивану Прицу, а у 

звање доцента др Драгана Аздејковића и др Вељка Мијушковића. 

У понедељак, 25.9.2017. године почела настава на програму ‘Economics and Finance’ који се 

реализује са Универзитетом у Лондону, а чији је носилац Лондонска школа економије и 

политичких наука. Поводом стипендирања студената овог међународног програма јавиле су се 

четири фирме које нуде пет стипендија. То су Nordeus, са две стипендије, и KPMG, NIS и Nelt, са 

по једном стипендијом. Исказана захвалност нашим партнерима. 

Докторске дисертације одбранили колеге Никола Његован, Вукашин Куч и Бојан Ристић.  

Делегација Факултета боравила у Сарајеву поводом 65 година од оснивања Економског 

факултета Универзитета у Сарајеву. 

Престао радни однос проф. Мирјани Петковић и проф. Кати Шкарић Јовановић, одласком у 

пензију, и Марији Ђорђевић, истеком изборног периода. 

Донет нови Закон о високом образовању. Најављено усаглашавање аката са Законом.  

20.10. одржана конференција на тему „Образовне промене у Србији: изазови и перспективе“ у 

сарадњи са нашим партнерима Институтом за педагошка истаживања, Заводом за вредновање 

квалитета образовања и васпитања и Завода за унапређивање образовања и васпитања. Потписан 

и споразум о сарадњи са Институтом за педагошка истаживања. Заслужни за реализацију проф. 

Емилија Манић и сарадници Центра за сарадњу са привредом. 

Пошто Катедра за економску теорију и анализу није успела да у законском року упути ННВ 

предлог за избор шефа Катедре за нови трогодишњи мандат, сходно предлогу Катедре, дужност 

председавајућег Катедре, до избора новог шефа Катедре, обављала проф. др Љубинка 

Јоксимовић, шеф Катедре у претходном мандатном периоду.  

Студентски парламент Економског факултета, без обзира на сва упозорења, није успео да у 

законском року упути Савету Факултета предлог за избор студента продекана за текућу школску 

годину. 

Сенат Универзитета у Београду је 25.10.2017. године изабрао колегиницу Весну Рајић и колегу 

Драгана Лончара у звање редовног професора.  

Сенат Универзитета у Београду је 25.10.2017. године је усвојио предлог измена Статута 

Факултета којим предиспитне обавезе престају да имају елиминаторни карактер у погледу права 

коришћења испитних рокова. Уследило упутство о третирању предиспитних обавеза. 

У сарадњи са Друштвом економиста Београда и Економским факултетом Универзитета у Бања 

Луци, 27.10. организован је Округли сто на тему: ЕВРОПСКА УНИЈА, ЕВРОАЗИЈСКА УНИЈА 

И ЗЕМЉЕ ЗАПАДНОГ БАЛКАНА. Заслужан проф. Гојко Рикаловић око организације овог 

догађаја. 

 



 

 

Новембар 2017. 

 

Усвојен Извештај о раду у школској 2016/17. години од стране ННВ.  

Упућен апел наставницима и сардницима да прилагоде свој однос према ненаставном делу 

колектива и да воде цивилизовану комуникацију. Такође упућен апел да се води цивилизована 

комуникација и на седницама ННВ као и осталим органима Факултета, избегавајући личне 

увреде и дисквалификације. 

2.11. потписан споразум о сарадњи са Минстарством просвете, науке и технолошког развоја који 

подразумева учешће Факултета у трансформацији средњошколских наставних програма и 

укључивање економских и пословних садржаја у школске програме. 

Верица Јеленић испунила услове за одлазак у пензију. Верица је цео свој радни век провела на 

Економском факултету радећи поштено, стручно и предано свој посао. Захваљено јој на 

доприносу и сарадњи. 

НИЦЕФ конкурисао са 15 пројеката курсева едукације професора средњих школа на конкурс 

Завода за унапређивање образовања. 

Упозорење свима да приликом слања рада научном часопису провере аутентичност часописа и 

сајта, с обзиром да постоје лажни сајтови угледних часописа који наносе штету академској 

заједници. 

Да би наши дипломци, поред модерних теоријских знања из економије, пословног управљања и 

статистике, стекли и примењене вештине коришћења основних алата MS Office пакета – Еxcel и 

осталих програма, од 2017. године организовани бесплатни курсеви за студенте завршне године. 

Заслужни наставници са информатичке групе предмета, Станкић, Солдић Алексић и Зечевић, на 

помоћи око организације курса, као и сви учесницима у настави. За прва три термина (новембар-

фебруар) пријавило се 210 студената. 

Поводом 70 година постојања Савеза економиста Србије, Факултету је 2.11. свечано уручена 

Плакета за дугогодишњу успешну сарадњу. 

Информација за будуће комисије за избор у звање: професори Факултета који су у пензији 

убудуће имају статус чланова са факултета.  

Поводом најава „потешкоћа“ на неким катедрама у вези са продужењем радног статуса 

наставницима који испуњавају услове за одлазак у старосну пензију, истакнуто да, у складу са 

изменама Статута Универзитета у Београду, катедре нису искључиви предлагачи за продужење 

радног односа наставницима, већ то могу бити и неке комисије Већа. Другим речима, да катедре 

у овом процесу немају монопол. 

15.11. потписали Споразум о сарадњи са Општином Шабац и донирали Градској библиотеци око 

150 књига. Споразум отвара места за праксе нашим студентима из Шапца. Заслуге Центру за 

сарадњу са привредом на овој акцији. 

Студeнти Eкoнoмскoг фaкултeтa у Бeoгрaду oсвojили друго место на турниру у футсaлу, 3rd 

World Inter Universities Championship Ваrcelona 2017. Биле су добре и одбојкашице. На 

такмичењу је учествовало око 2500 такмичара из 80 земаља. 

Упућен апел наставницима члановима конкурсних комисија да у фази одвијања конкурса не 

преносе своје обавезе на кандидате који учествују на конкурсу. Поново апеловано на 

наставнички део колектива да свој однос према ненаставном делу колектива изграђује на 



 

 

принципу обостраног поштовања и уважавања. Посебно, а поводом све чешћих инцидената на 

телима Факултета, апеловано на наставнике да не прете млађим сарадницима предочавајући им 

да им следи унапређење, али да не прете ни старијим наставницима подсећајући их да им следи 

продужење радног односа по испуњењу услова за стицање старосне пензије. Истакнуто да такво 

понашање представља тежу повреду Етичког кодекса академске заједнице. 

25.11. је на факултету одржана Друга конференција за наставнике средњих стручних школа 

економске групе предмета "Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције 

у средњем стручном образовању", која је акредитована од стране ЗУОВ-а. Заслуге проф. Емилији 

Манић на ангажовању око организације. 

Са НБС отпочели разговори о суорганизацији научног семинара. 

Упозорени наставници и сарадници да, када учествују у раду органа Факултета, приликом 

изјашњавања постоје само две опције: „за“ и „против“, и да опција „бити уздржан“ представља 

само еуфемизам за „бити против“. 

Позване све организације које користе гостопримство Економског факултета и које споразуми о 

сарадњи на то обавезују да у најавама догађаја у којима је Факултет партнер, користе логотип 

Факултета и наглашавају то наше партнерство. Повод – НДЕС. 

ACCA обавестио Факултет да је апликација за добијање ослобођења од полагања испита F8 - 

Аudit, на основу положеног нашег испита из Ревизије, прихваћена. Стога, почев од 2018. наши 

дипломци, са смера Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање, имају ослобођење од 

укупно 5 АCCА испита (од укупно 9 испита са F нивоа), што је највећи број ослобођења у односу 

на друге факултете у земљи и региону. Добијањем овог ослобођења, квалификовали смо се и за 

више нивое сарадње са АCCА. Захвалност колеги Мирославу Тодоровићу и колегиници Савки 

Вучковић Милутиновић на ангажовању. 

 

Децембар 2017. 

 

Сенат Универзитета у Београду изабрао је др Горану Крстић у звање редовног професора. Веће 

правно-економских наука изабрало др Јасну Бабић у звање доцента. 

Студент Бењамин Гегић изабран за студента продекана за текућу школску годину. 

4. и 5.12. одржана заједничка Конференција са САНУ, на тему „РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ У 

СРБИЈИ У XXI ВЕКУ“. 

6.12. свечано обележен почетак наставе за студенте међународног програма „Economics and 

Finance“ који се реализује у сарадњи са Универзитетом у Лондону. Поред студената и наставника 

свечаности присуствовао амбасадор Велике Британије у Београду, Денис Киф, као и 

представници компанија које стипендирају студенте са програма. 

Са Министарством просвете, науке и технолошког развоја потписн Уговор о суфинансирању 

пројекта Информационе технологије и економија – креирање програма за нови модул „Пословна 

информатика“ на Економском факултету у Београду. Захвалност проф. Р. Станкићу, руководиоцу 

пројекта. 

Обавештење да од јануара 2018. престаје да функционише програм за проверу преклапања текста 

‘Ephorus’ и да се прелази на нови програм ‘Turnitin’, који иначе користи УБ. 



 

 

Наш студент Константин Лукић освојио је прво место на такмичењу „Монетура“ Народне банке 

Србије. Захвалност колегама Александру Живковићу и Велимиру Лукићу на ангажовању око 

припреме студената за ово такмичење. Колеги Велимиру Лукићу захвалност и на ангажовању око 

обуке група студената за рад у систему SAP. 

На тaкмичeњу Cashless Case Challenge, наши студeнти oсвojили другo мeстo. Члaнoви тимa били: 

Никoлa Блaжeвски, Aнa Eскић и Jeлeнa Ђурoвић, студeнти трeћe гoдинe мoдулa Meнaџмeнт, кojи 

су уjeднo и члaнoви Ekof Case Study тимa кooрдинирaнoг oд стрaнe др Вeљкa Mиjушкoвићa. 

Центар за сарадњу са привредом потписао 300ти уговор о сарадњи, и то са Uniqua осигурањем. 

Упућен апел наставницима да не злоупотребљавају адресар деканата и не обраћају се 

циркуларним порукама свим члановима ННВ без одобрења управе факултета. Такође, апеловано 

да се интерна акта факултета не објављују на друштвеним мрежама. 

Није пристигла никаква иницијатива која је најављена на претходној седници ННВ за предлагање 

за чланство у САНУ. 

 

Јануар-фебруар 2018. 

 

Минутом ћутања одата пошта професорки Савки Глигорић којa је преминула у 99-тој години 

живота. 

Проф. Јелена Кочовић именована за вршиоца дужности Националног акредитационог тела. 

Велико признање за Факултету. 

Престао радни однос др Јелени Тривић по основу споразумног раскида радног односа. 

23. јануара 2018. године Економски факултет у Београду потписао је Меморандум о сарадњи са 

компанијом „British American Tobacco“. 

24. јануара обављена посета Смедереву где је са локалном самоуправом потписан споразум о 

сарадњи и градској библиотеци поклоњена наша ЕКОФ-библиотека. Заслужан професор Драган 

Стојковић на подршци око ове посете. 

Студeнти Eкoнoмскoг фaкултeтa и члaнoви EKOF Case Study тимa, Нeвeнa Aлeксић, Aлeксaндaр 

Вeсeлинoвић и Никoлa Вуjић, кao дeo тимa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, плaсирaли сe у eврoпскo 

финaлe тaкмичeњa у фундaмeнтaлнoj финaнсиjскoj aнaлизи „CFA Research Challenge„. Tим 

Унивeрзитeтa у Бeoгрaду je oсвojиo првo мeстo у лoкaлнoм финaлу у Будимпeшти, нaдмaшивши 

8 других тимoвa сa нajбoљих унивeрзитeтa у рeгиoну. Захвалност проф. Драгану Лончару на 

ангажовању око припреме тима за такмичење. 

27. и 28. јануара учествовали на 1. Сајму образовања Универзитета у Београду. 

Колега Вељко Мијушковић добио годишњу награду Града Ужица за научно-истраживачки рад, а 

колега Милутин Јешић престижну годишњу стипендију Sasakawa фонда.  

У посети Факултету, у оквиру Еразмус програма, боравила група наставника и студената са 

универзитета у Heilbronn-у. Захвалност проф. Горану Петковићу на нагажовању око ове посете. 

6. фебруара уручени сертификати првој групи наших студената који су пратили курс MS-Office – 

Excel. Захвалност наставницима и особљу НИЦЕФ-а који су учествовали у реализацији овог 

пројекта. 

Веће правно-економских наука изабрало колегу др Николу Његована у звање доцента.  



 

 

Савет Универзитета у Београду 28. фебруара донео нови Статут. Следи доношење статута 

факултета Универзитета. Расписао и изборе за ректора и проректора. 

Савет Факултета 23. фебруара 2018. усвојио завршни рачун за 2017. годину. 

Колега Игор Ковачевић одбранио докторску дисертацију.  

28. фебруара, одржана је церемонија проглашења победничких тимова, полазника друге 

генерације Startup Centra на Економском факултету у Београду. Честитке Центру за сарадњу с 

привредом. 

 

Март 2018. 

 

Дошла у посету Факултету Државна ревизорска институција. Најављено је да ће посета трајати 

до новембра текуће године. 

Економски факултет прихватио организацију научне конференције из области Операционих 

истраживања SYMOPIS. Поред традиционалног зборника радова планирано и објављивање 

међународне монографије под радним насловом „Квантитативне методе у економији“. 

Захвалност проф. Јелени Кочовић, председници Програмског одбора конференције, на 

ангажовању. 

Поводом 70 година од оснивања, Друштво математичара Србије доделило Економском 

факултету Универзитета у Београду плакету, као потврду добре узајамне сарадње међу 

институцијама. 

Наши студенти по четврти пут учествовали на међународном такмичењу ASIC (Adria Student 

Innovation Contest) одржаног у оквиру Adria Hotel Forum у Загребу у периоду 13-15. фебруара. 

Претходно су, у три такмичења, освојили два прва и једно друго место. Сада су два тима 

Економског факултета, које су претежно чинили студенти смера Туризам и хотелијерство 

освојила прва два места. Захвалност наставницима и сарадницима са групе предмета туризма и 

хотелијерства, а посебно колеги Игору Ковачевићу који је припремао и водио ова два победничка 

тима. 

Факултет био домаћин Скупштини Друштва економиста Београда. Изражена спремност да 

Факултет и даље негује традицију добрих односа са стуковним и научним удружењима која 

гравитирају ка научним областима које се негују на Факултету. 

Факултет био домаћин састанка по међународном пројекту “Interreg – Danube Transnational 

Programme”. Захвалност колегиници Иви Вуксановић Херцег и осталим млађим колегиницама и 

колегама на ангажовању око организације састанка на којем је Факултет представљен у најбољем 

светлу. Такође, пренет утисак да се ради о пројекту у који је укључен већи број млађих 

наставника и сарадника са Факултета, што би требало да послужи као добар модел и за будуће 

међународне пројекте који доприносе међународној афирмацији и видљивости Факултета. 

Висока делегација са Antai College of Economics & Management, Shanghai Jiao Tong University, 

најавила посету нашем факултету почетком јуна са намером да успоставимо сарадњу. Ради се о 

традиционално високо рангираном економском факултету у Азији, међу првих пет најбољих, те 

дориносу развоју пројекта ‘One belt, one road’. 

Захвалност колегиницама Маји Рибић и Јовани Југовић на ангажовању око ове набавке везане за 

обављање систематских прегледа. 



 

 

Поводом 81. рођендана Факултета одржан низ манифестација: 29. марта, Факултет је посетио 

амбасадора САД-а, Кајл Скот, и одржао предавање студентима. Захвалност проф. Синиши 

Зарићу, проф. Бојану Зечевићу, проф. Слободану Аћимовићу, проф. Ивану Вујачићу, и свима 

осталима на ангажовању око обележавања Дана факултета. 

Поводом Дана факултета свечано уручено око 300 диплома нашим дипломцима. 

Одржани избори за Студентски парламент. Захвалност сарадницама и сарадницима, Светозару 

Танасковићу, Милени Лутовац, Бојану Ристићу, Милану Глишићу, Драгани Драганац, Милутуну 

Добриловићу, Филипу Обрадовићу и Вељку Бојовићу на пруженој помоћи око организације 

избора. 

Поводом Дана Факултета уручене јубиларне награде, као и награде ауторима радова објављеним 

у престижним међународним часописима током претходне календарске године. 

Редовна стимулација од 30%, поводом успешног пословања током 2017. године, исплаћена 26.3. 

са коначном исплатом фебруарске плате.  

 

Април 2018. 

 

ННВ на тајном гласању 28.3. утврдило предлог да се повери нови мандат декана Факултета проф. 

Браниславу Боричићу, а Савет Економског факултета, 3.4.2018. године, једногласно изабрао 

декана по том предлогу. 

Веће групација друштвено-хуманистичких наука Универзитета у Београду 12.4. једногласно 

подржало предлог Факултета за увођење три нова модула студијског програма основних 

академских студија: Економија и финансије, Пословна информатика и Пословна анализа и 

консалтинг. 

Веће правно-економских наука изабрало др Вукашина Куча у звање доцента.  

Обишли Градску управу Чачка, потписали споразум о сарадњи који подразумева студентске 

праксе, и поклонили ЕКОФ-библиотеку Градској библиотеци. Захвалност проф. Ђорђу Ђукићу 

на посвећеној улози госта-домаћина током посете.  

Посетили Градску управу Ваљева, потписали споразум, и поклонили ЕКОФ-библиотеку Градској 

библиотеци. 

12. априла на Факултету боравило око 200 одличних ђака на партнерском каравану организације 

ПРОМОС. Захвалност колегама Душану Марковићу, Вукашину Кучу и Милутину Живановићу 

на предавањима која су одржали ђацима на тему средњошколског предузетништва. 

Упућен позив наставницима да се професионално и одговорно односе према студентима. Да се 

уздржавају од коментарисања дневнополитичких збивања, као и од увреда попут „пилећи 

мозгови“ и слично. 

Подсећање наставника да студенте не могу условљавати положеним колоквијумом при изласку 

на испит. Колоквијум није елиминаторан. 

Скренута пажња наставницима и сарадницима да омогуће фер и стрпљив увид у радове по 

одржаном испиту.  

Подсећање партнера, НДЕС и ФРЕН, да према свим договорима, сазивница за сваки догађај 

заказан на адреси Каменичка 6 треба да носи логотип Економског факултета. Такође подсећање 



 

 

наставника који су запослени са 100% радног времена на Факултету, да у јавности 

професионално иступају у складу са том чињеницом.   

Сенат Универзитета у Београду 18.4. прихватио предлог измена и допуна студијског програма 

основних студија са три нова модула: Економија и финансије, Пословна информатика и 

Пословна анализа и консалтинг. Упозорени наставници који упорно злонамерно шире лажне 

вести о овим модулима да престану са својом пропагандом, у супротном, биће позвани на 

одговорност. 

Сенат Универзитета у Београду 18.4. изабрао у звање редовног професора колегиницу 

Александру Нојковић и колегу Милојка Арсића. 

Први пут седници Већа присуствује колега Ђорђе Стакић. 

 

Мај 2018. 

 

Лондонска школа економије одобрила три стипендије за наше студенте за учешће на летњој 

школи. Комисија је одабрала троје студената, од десетак пријављених, са најбољим оценама. 

10.5.2018, Друштво економиста Београда у сарадњи са Економским факултетом Универзитета у 

Београду организовало је Округли сто на тему: "ПРОДАЈА ПКБ-а: МОГУЋА РЕШЕЊА, 

ЕКОНОМСКЕ И ДРУШТВЕНЕ ПОСЛЕДИЦЕ". Захвалност проф. Рикаловићу на ангажовању 

око организације скупа. 

Електронска евиденција присуства студената настави тестирана на предметима Основи 

статистичке анализе и Стратегијски менаџмент. Захвалност ресорној продеканици, проф. 

Стојановић на ангажовању око реализације. 

Захвалност проф. Предрагу Бјелићу на ангажовању око организације радионица симулације 

преговора у Светској трговинској организацији. 

Обављена делимична професионализација Case Study тима где су, поред ресорног продекана, 

проф. Лончара, и координатора, др Мијушковића, ангажовани и ментори из привреде. У овом 

домену констатовано унапређење услова рада приступом новој платформи који је омогућен 

нашим учешћем на међународним пројектима којим руководи др Јелена Филиповић.  

Обављена промоција мастер курсева. Захвалност ресорној продеканици, проф. Јаблан 

Стефановић, и свим наставницима који учествују у промоцији. 

Потписан споразум са НБС око заједничке организације научног семинара. Захвалност продекану 

др Саши Ранђеловићу, на ангажовању. Поред њега ће са стране Факултета у организацији 

семинара учествовати и колега др Никола Његован. 

Одржана Конференција „Free Market Roadshow – FMRS“ (8. мај 2018.) Конференцију организује 

Hayek institute у сарадњи са Austrian Economics Center и Економским факултетом у Београду. 

Изабрани: др Саша Ранђеловић у звање ванредног професора, др Дана Јовић у звање доцента и др 

Бојан Ристић у звање доцента. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је усвојило захтев Факултета за 

проширењем квоте буџетских студената на укупно 610. Главни разлог за ово је прихватање 

наших нових модула од стране Универзитета у Београду. 



 

 

Од 17. до 19. маја у Аранђеловцу одржан симпозијум из актуарства у организацији Економског 

факултета и Удружења актуара Србије. Симпозијум је испраћен међународном монографијом. 

Честитке проф. Кочовић на успешној организацији овог скупа. 

25.5. обављена посета Економском факултету Универзитета у Љубљани. Разговарано о 

модалитетима сарадње међу нашим институцијама. 

Савет Универзитета у Београду 29. маја проф. Иванку Поповић изабрао за ректора Универзитета 

у Београду за наредни трогодишњи период. 

Савет Економског факултета је 31. маја једногласно изабрао проф. Жаклину Стојановић, проф. 

Драгана Лончара, др Сашу Ранђеловића и др Младена Стаменковића за продекане за наредни 

мандатни период. 

 

Јуни-јули 2018. 

 

Посета делегације са Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University, 

уз понуду неколико модалитета сарадње који су у разматрању. 

Семинар који реализујемо у сарадњи са НБС је почео са радом. Већ је било два предавања, од 

којих једно на нашем Факлутету. Апел млађим колегиницама и колегама, укључујући све 

студенте докторских студија, да прате рад овог семинара. Захвалност проф. Урошевићу и колеги 

др Његовану на ангажовању око организације. 

Колегиница Драгана Драганац је добила Фулбрајтову стипендију и користиће је у САД током 

наредне школске године.  

Свечано обележена ACCA акредитација која се превасходно односи на модул Рачуноводство, 

ревизија и финансијско управљање. Захвалност Катедри за рачуноводство и пословне финансије, 

и шефу Катедре, проф. Малинићу, као и колегиницама Вучковић Милутиновић и Милетић, на 

ангажовању око прилагођавања силабуса и форме испита која су омогућила ову међународну 

акредитацију. 

Група сарадника и асистената се озбиљно позабавила проблемом варања на испитима, пре свега 

коришћењем савремених технологија. Захвалност и несебична подршка! 

Колеге Филип Обрадовић и Вељко Бојовић су на конкурсу регионалне организације ASECU, у 

конкуренцији 56 радова, први су добитници награде „Цекурас“ за младе економисте.  

Апел наставницима да јавно не износе своје личне податке, а посебно да не износе тенденциозно 

лажне податке о својим примањима, нити да захтевају приступ туђим личним подацима. 

Сенат Универзитета прихватио прелоге о двогодишњем продужењу наставницима проф. Биљани 

Јовановић Гавриловић, проф. Биљани Радивојевић, проф. Радету Станкићу и проф. Ђорђу 

Ђукићу. Одлука о наставницима који се већ налазе у продужењу биће донета на једној од 

наредних седница Сената. 

Одржана на Факултету 39th Regional course on Key Issues on the International Economic Agenda, 

organized by the United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD. Захвалност 

професору Предрагу Бјелићу на ангажовању у организацији овог догађаја. 

23-24. јуна одржана Belgrade Young Economists Conference. Захвалност проф. Бранку Урошевићу 

на дугогодишњој посвећености организовању ове конференције. 



 

 

Oд 29. дo 30. jунa нa Eкoнoмскoм фaкултeту у Бeoгрaду oдржaнa Првa Рaдиoницa LSEE CEFTA 

Aкaдeмскe мрeжe, у oргaнизaциjи Eврoпскoг институтa Лoндoнскe шкoлe eкoнoмиje (LSE) и 

Eкoнoмскoг фaкултeтa. Захвалност колегиници Ивани Прици на ангажовању у организацији овог 

догађаја. 

Прикупљање добровољних прилога за помоћ нашој радници Ваиди Реџепи којој су кућа и 

покућство оштећени у поплавама јуна месеца. 

Апеловано на предметне наставнике и матичне катедре да брзо и ефикасно одговарају, уз могућа 

електронска изјашњавања, на захтеве службе за мастер студије о могућим ослобађањима од 

полагања појединих тестова на пријемном испиту мастер студија како бисмо охрабрили већи број 

квалитетних студената Универзитета у Београду да се определе за наше програме мастер студија. 

Молба наставницима да дисциплинске пријаве са испита које упуте дежурни сарадници 

прослеђују Комисији за дисциплинску одговорност студената и тако сачувају ауторитет наших 

сарадника. 

Конкурс за суфинансирање летњих школа из буџета СПЕКОФ-а је резултирао са 8 пријављених 

кандидата који су сви добили суфинансирање учешћа. Захвалност наставницима и сарадницима 

који су учествовали у раду комисије која је оцењивала пријаве.  

Скренута пажња наставницима да, при одласку на службени пут, направе јасно разграничење 

између својих трошкова и трошкова које праве чланови њихових породица који иду са њима 

заједно на пут. 

 

Септембар 2018. 

 

Опростили се од наших колега професора Божидара Церовића и професора Стојана Бабића.  

Последњи пут као пуноправни чланови ННВ, пре одласка у пензију, учествовали у његовом раду 

проф. Љубиша Дабић и проф. Милић Миловановић. Захвалност на ангажовању у настави и 

другим активностима Факултета током њихове радне каријере. 

Обавештење о разматрању могућности међународне акредитације неког дела студијског 

програма основних студија. То ће бити дуготрајан процес и захтеваће мобилизацију свих 

запослених на Факултету, а посебно мобилизацију дела наставног особља којег ће се највише и 

тицати акредитација. 

Честитке и захвалност проф. Јелени Кочовић и др Драгану Аздејковићу као руководиоцима 

програмског и организационог одбора, као и свим учесницима ова два тела, на изванредној 

организацији XLV SYMOPIS 2018. 

Обавештење да је прва генерација студената на студијском програму који реализујемо са 

Универзитетом у Лондону, носилац програма LSE, постигла изванредан успех положивши 91% 

испита. Након оваквог успеха добијен предлог из Лондона да нашу међусобну сарадњу 

подигнемо на виши ниво, што тумачимо као посебно признање.  

Сенат Универзитета у Београду је 19.9.2018. подржао предлоге и продужио радни однос проф. 

Љубинки Јоксимовић, проф. Гојку Рикаловићу и проф. Синиши Зарићу. 

На жалост, предлог за продужење проф. Љубиши Дабићу није подржан због тумачења да се рад у 

научном институту не може третирати као рад у настави у високом образовању. 



 

 

Савет Економског факултета је 27.9.2018. изабрао колегу Стевана Васиљевића за студента 

продекана. 

 

 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

 

 

 

Активности везане за наставу и испите на основним студијама студијских програма Економија, 

пословно управљање и статистика, у периоду 01.10.2017. - 30.09.2018., одвијале су се у складу 

са законским и осталим правним актима који се односе на рад високог школства у Републици 

Србији, Универзитета у Београду и Економског факултета у Београду. Износимо тематски главне 

активности обављене током школске 2017/18. године на студијским програмима основних 

академских студија Универзитета у Београду - Економског факултета. 

 

План извођења наставе и календар испита 

Поштујући ставове матичних катедара, Наставна комисија је 1. фебруара 2018. године 

предложила План извођења наставе на основним студијама у пролећном семестру 2017/18. 

године који је Наставно-научно веће усвојило на својој седници одржаној 7. фебруара 2018. 

године. Претходно је, 20. септембра 2017. године, на предлог Наставне комисије, Наставно-

научно веће усвојило и План извођења наставе на основним студијама у јесењем семестру 

школске 2017/18. године. Настава на основним студијама током школске 2017/18. године 

одржана је по усвојеним документима о плану извођена наставе у периоду од 18. септембра 2017. 

године до 31. јуна 2018. године, и реализована је у 30 предвиђених седмица. План извођења 

наставе у јесењем семестру школске 2018/19. године усвојен је једногласно, на предлог Наставне 

комисије, на седници Наставно-научног већа одржаној 19. септембра 2018. године. По том Плану 

се тренутно реализује наставни процес на основним академским студијама које се изводе на 

српском језику. План извођења наставе у школској 2018/19. години на програму Economics and 

Finance, који се реализује у сарадњи са Универзитетом у Лондону (Лондонском школом 

економије и политичких наука) усвојен је на седници Наставне комисије која је одржана  

 

Календар испита за календарску 2018. годину на Основним академским студијама објављен је у 

децембру 2017. године. У току школске године организовано је 8 рокова (уз додатни термин за 

полагање испита у шестом испитном року школске 2017/18. год), од чега су 2 рока организована 

за студенте који обнављају четврту годину студијског програма. На програму који се реализује са 

Универзитетом у Лондону (Economics and Finance) организован је један испитни рок (у мају 2018. 

године). Студенти који похађају овај програм су остварили изузетне резултате на испитима уз 

укупну пролазност од 91%. Успешност студирања студената на програму ОАС у 2017/18. години 

ће бити предмет разматрања у новембру/децембру 2018. године. 



 

 

 

Измена и допуне Студијског програма основних академских студија Економија, пословно управљање и 

статистика, 240 ЕСПБ 

 

Наставна комисија је на седници од 22.11.2017. године разматрала Предлог допуне Студијског 

програма Економија, пословно управљање и статистика са три нова модула: Економија и 

финансије, Пословна анализа и консалтинг и Пословна информатика. Предлог је усвојен на 

седници Наставно-научног већа од 29.11.2017. године. Уследила је дискусија на матичним 

катедрама о програмима предмета нових модула. На основу предлога матичних катедри, 

Наставна комисија је 1. фебруара 2018. године усвојила предлог силабуса предмета, а Наставно-

научно веће потврдило одлуку на седници одржаној 7. фебруара 2018. године (Одлука бр. 421/3). 

Универзитет у Београду је 18. априла 2018. године (Одлука бр. 61201-1068/3-18) потврдио измене 

и допуне студијског програма Основних академских студија Економија, пословно управљање и 

статистика, 240 ЕСПБ. Претходно се Веће групације друштвено-хуманистичких наука позитивно 

изјаснило о Предлогу на својој седници одржаној 12. априла 2018. године и предложило измене и 

допуне студијског програма које је Сенат и усвојио. Поштујући наведену одлуку, студентима 

који претходно нису бирали усмеравајући предмет (студенти који су у школској 2017/18. години 

завршили прву годину студија) омогућен је упис проширене листе изборих предмета уз напомену 

да је реч о предметима из којих се изводи настава на Економском факултету на основу 

акредитованог програма из 2013. године. 

 

 

Извештај о успеху на испитима и студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника 

Наставна комисија је 21. децембра 2017. године разматрала и усвојила Извештај Студентске 

службе о успеху на испитима по предметима у шкоској 2016/17. години и Извештај о 

резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника на Факултету у 

2016/17. години, који је сачинила Комисија за организовање и спровођење поступка студентског 

вредновања педагошког рада наставника и сарадника. Извештаје је Наставно-научно веће 

Факултета размотрило и увојило на седници одржаној 27.12.2017. године. Наставна комисија је 

на основу предлога матичних катедара на седници одржаној 1. фебруара 2018. године разматрала 

предлог мера за повећање успешности на предметима на којима је забележена ниска пролазност 

(испод 35%), а након заједничке седнице са Комисијом за праћење и унапређење квалитета 

наставе на Факултету одржане 8. марта 2018. године, Наставно-научном већу је упућен Предлог 

мера за унапређење успешности студирања. Наставно-научно веће је усвојило предложене мере 

на седници одржаној 14. марта  2018. године. Извештај са одлукама је прослеђен Сенату 

Универзитета у Београду. 

 

 

Упис на Факултет и пријемни испит 

У периоду јануар-јун 2018. године организована је припремна настава за пријемни испит за упис 

у прву годину основних студија. Пријемни испит за упис студената у прву годину студија је 

организован у два уписна рока (јунски и септембарски). Пријемни испит у првом уписном року је 

организован на Економском, Машинском, Правном и Филолошком факултету Универзитета у 



 

 

Београду, док је у другом уписном року испит организован у просторијама Економског 

факултета. Упис је организован на два студијска програма основних академских студија 

(Студијски програм Економија, пословно управљање и статистика – 240 и Економија, пословно 

управљање и статистика – 180). На Конкурс за упис на Економски факултет Универзитета у 

Београду се укупно пријавило 1241 кандидата. Наставно-научно веће је усвојило Извештај о 

обављеном пријемном испиту (2810/1 од 4.07.2018. године и допуну 2810/2 од 12.09.2018. 

године). По обављеном пријемном испиту је, према ранг листама, обављен упис кандидата у јулу 

и септембру 2018. године. У прву годину студија на Економском факултету у школској 2018/19. 

години уписано је 963 студената.  

 

У циљу синхронизације уписа са правилима која важе на другим факултетима унутар 

Универзитета у Београду (из групације друштвено-хуманистичких наука) кандидати су се при 

упису могли определити за један тест у вредности од 60 поена из прве корпе предмета 

(Математика, Рачунарство и информатика, Основи економије и Пословна економија), 

комбинацију два теста која носе 40 поена за изабрани предмет из прве корпе и 20 поена за 

предмет из друге корпе (Историја, Социологија, Географија и Опште образовање и 

информисаност) или комбинацију три теста из друге корпе који носе по 20 поена. Уочено је да 

постоји прегруписање кандидата који уписују Факултет у корист оних који долазе из гимназије у 

односу на кандидате који су завршили средњу стручну (углавном економску) школу. 

 

 

Унапређење основних процеса у вези наставе и испита 

У току школске 2017/18. године покренуте су иницијативе за унапређење рада са студентима који 

остварују најбољу успешност студирања, као и за иновирање софтверске основе за рад са 

студентима. Тестирана је електронска евиденција присуства студената настави у току пролећног 

семестра на предметима прве и друге године, а позитивна искуства искоришћена да се систем 

постави стабилним за коришћење и на старијим годинама студија. Уведене су е-молбе у домену 

рада на релацији студент - Студентска служба. Активности које Студентска служба остварује у 

контакту са студентима извршавају се на модеран начин, а студент има могућност да преко 

електронске анкете реализује све молбе у вези студирања и ефикасно добије одговор од 

Студентске службе. Иновирана софтверска решења резултат су рада интерних служби Факултета 

- ЕРЦ-а и Студентске службе. Иницијативу за иновирање процеса у настави и у вези са наставом 

подржао је и Студентски парламент предлозима за унапређење рада на Факултету. Услед 

повећане потребе да се рачунарске учионице користе за све већи број предмета (организацију 

предавања и вежби) примљена је студентска иницијатива за даље опремање рачунрских 

учионица са већим капацитетом, као и иницијатива да се уведе електронски претраживач 

библиотечког фонда (е-библиотека). 

 

Додела диплома 

Током школске 2017/18. године укупно је додељено 1043 диплома студентима основних 

академских студија. Издавање документа о дипломирању са саплементом (процес делимично 

контролише Економски факултет, а делимично Универзитет у Београду) износи од 6-8 месеци од 

тренутка дипломирања. 

 



 

 

Коришћење Програма за проверу оригиналности студентских радова 

 

Промењен је софтвер за проверу оригиналности студентских радова (семинарски и дипломски 

рад на ОАС), што је последица спајања две велике фирме које се баве овом врстом услуга на 

светском тржишту. У примени је Програм TURNITIN као једина могућа верзија која по 

карактеристикама најбоље одговара претходно коришћеном програму. Закључно са септембром 

2018. године овај програм користило је 77 наставника и сарадника. Регистрован број прегледаних 

докумената у току 2017/18. године је 1289. Као резултат обједињених напора на нивоу 

Универзитета у Београду усвојен је Правилник о провери докторских дисертација које више не 

пролазе проверу на Факултету кроз наведени програм. У примени ће бити софтерско решење 

исте компаније која нуди програм за проверу аутентичности студентских радова (напреднија 

верзија Програма TURNITIN – iThenticate) чиме се део надлежности са Студентске службе 

Факултета преноси на Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ и Ректорат. 

 

 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

 

Активности везане за наставу и испите на мастер академским студијама у школској 2017/2018. 

години реализоване су на 10 акредитованих студијских програма: 9 на српском језику и 1 на 

међународном програму.  

 

Наставна делатност је реализована сагласно плану извођења наставе за зимски и летњи семестар 

одобреним од стране Наставно-научног већа, пред почетак сваког семестра. Настава у зимском 

семестру је трајала од 16.10.2017. до 29.12.2017. години. Наставни процес је спроведен у складу 

са Планом извођења наставе за зимски семестар, који је усвојило Наставно-научно веће, на 

предлог Комисије за мастер академске студије одржане 13.9.2017. године. План извођења наставе 

у летњем семестру усвојило је Наставно-научно веће, на предлог Комисије за мастер академске 

студије одржане 31.01.2018. године. Настава у летњем семестру трајала је од 19.2.2018. до 

12.6.2018. године. У складу са усвојеним планом извођења наставе у зимском и летњем семестру 

школске 2017/2018. године, донета је одлука о ангажовању наставника са других 

високошколских установа. Предмети су реализовани са пуним фондом часова у форми предавања 

за групе од десет и више студената, или консултација за групе мање од десет студената. 

Предавања и консултације организовани су у поподневним терминима, у просторијама 

Економског факултета. 

 

Годишњи оквирни календар испита објављен је почетком школске године. У току школске 

године одржано је шест испитних рокова: јануарски, фебруарски, јунски, јулски, септембарски, 

октобарски рок - у  редовном и додатном термину.  

 

У академској 2017/2018. години, на мастер академске студије је уписана дванаеста генерација 

студената. Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2017/2018. 

години, који је расписао Универзитет у Београду, а објавио Факултет, отворен је за пријем 

укупно 550 студената, од чега 100 студената који се финансирају из буџeтa и 450 студената који 

се сами финансирају. За кандидате  који нису завршили Економски факултет у Београду, 

организован је пријемни испит за два или четири предмета, у зависности од завршеног факултета 



 

 

и универзитета. Пријемни испит је обављен 1.10.2017. године. За полагање пријемног испита 

пријавило се 28 кандидата, од чега су 23 положила пријемни испит. Према коначним ранг-

листама, у периоду од 10.10.2017. до 13.10.2017. године,  успешно је окончан упис на свим 

студијским програмима. Индексе је добило укупно 427 студената, од чега 100 у статусу студената 

који се финансирају из буџета. Сви кандидати за упис на мастер академске студије школске 

2017/2018. године, који су се на коначним ранг-листама налазили испод квоте студената за упис и 

накнадно заинтересовани студенти Економског факултета у Београду, могли су да аплицирају на 

слободна места на програмима 17. и 18.10.2017. године, у оквиру другог уписног рока.  

 

У мају 2018. године одржана је трећа презентација мастер студијских програма. Презентацију 

је организовала и њоме руководила продекан за научно истраживачки рад, проф. др Радмила 

Јаблан Стефановић. Представљени су следећи програми: Међународни економски односи (др 

Ивана Поповић Петровић), Рачуноводство, ревизија и пословне финансије (др Марија Пантелић), 

Банкарски и финансијски менаџмент (др Велимир Лукић), Пословно управљање (др Ана Алексић 

Мирић, др Вукашин Куч), International masters in quantitative finance (IMQF) – мастер програм на 

енглеском језику (проф. др Бранко Урошевић), Економска анализа и политика (проф. др 

Александра Прашчевић), Макроекономија привреда у транзицији – међународни мастер програм 

са Универзитетом у Ници (проф. др Миомир Јакшић), Економија и менаџмент енергетике (проф. 

др Миомир Јакшић), Економска политика и развој (др Дејан Молнар), Квантитативна анализа (др 

Весна Рајић, др Милош Божовић). 

 

Презентери студијских програма су говорили о структури програма, исходима и компетенцијама 

итд. После сваке презентације, заинтересовани су постављали питања која се тичу конкретног 

програма/модула и општа питања везана за режим студија. Детаљније информације о 

презентацији студијских програма, налазе се на:  

http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/prezentacije-studijskih-programa.  

 

Студенти су у школској 2017/2018. години наставили да користе студентски wеb сервис 

http://sservis.ekof.bg.ac.rs за: плаћање школарине и других надокнада, избор опционих предмета, 

пријављивање испита, увид у свој електронски досије и сл. 

 

Током године, уручено је преко 100 мастер диплома. На свечаној додели односних диплома, које 

је организовао Факултет у децембру, марту и септембру месецу, спроведена је и студентска 

анкета која се тиче анализе квалитета и ефикасности студирања. 

 

У току школске 2017/2018. године на свих девет судијских програма на којима се настава изводи 

на српском језику, академски назив мастер економисте стекао је 181 студент, 3 студента стекла 

су научно звање магистар економских наука, док је на међународном студијском програму 

студије завршило 8 студената.  

 

У протеклом периоду, Комисија за мастер академске студије одржала је 10 седница. Седнице су  

одржаване сагласно динамици коју је захтевало разматрање стручних питања, као што су: 

реализација мастер студија, организација наставе и испита, поступак одобравања тема 

магистарских и завршних (мастер) радова, јавне одбране завршних (мастер) радова, доношење 

одлуке о формирању Комисије за спровођење пријемног испита за упис студената на мастер 

академске студије у школској 2018/2019. години. Наставно-научно веће је за студенте уписане на 

мастер академске студије школске 2014/2015. године и студенте уписане по посебним условима 



 

 

2015/16. године, којима је према законским прописима престао статус студента, одобрило - као и 

за раније генерације – најпре, продужење рока за окончање студија, а затим дало и могућност 

поновног уписа, односно обнављања статуса студента - уз еквиваленцију предмета. Према 

Одлуци о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у 

Београду, број 178, 21.03.2014. године, Члан 89б ), студенти мастер академских студија уписани 

школске 2014/2015. године, ако су остварили најмање 30 ЕСПБ  у току студија, моћи ће без 

рангирања, а на лични захтев, само још једном уписати студијски програм. Ако су остварили 

мање од 30 ЕСПБ или су се 2015/16. године уписали по посебним условима, морају конкурисати 

и бити рангирани  са осталим кандидатима,  да би се још једном уписали на студијски програм. 

Након уписивања, могу поднети захтев за еквиваленцију предмета.  

 

Током септембра 2018. године Комисија је предузела релевантне поступке у циљу спровођења 

пријема кандидата на мастер академске студије у школској 2018/2019. години. 

 

 

 

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

 

 

Економски факултет је у школској 2017/18. години уписао дeсету генерацију студената 

докторских студија на три студијска програма: Економија, Пословно управљање и Статистика. 

Укупно је примљено 15, а конкурисало је 17 кандидата. Поступак пријема кандидата извршила је 

Комисија за упис на докторске студије, према Правилнику о докторским студијама, а на основу 

просечне оцене, образложеног намераваног докторског истраживања и мотивационог писма који 

кандидати прилажу користећи упутства објављена на сајту Факултета, као и усменог 

образложења.  

 

 

 

Табела 1: Број уписаних студената на прву годину докторских студија у школској 2017/18. 

години  

 

 

Студијски програм  Број уписаних 

студената  
Економија     3  (и обновио 1)  

Пословно управљање    10 (и обновио 1)  

Статистика     1  (и обновило 0)  

 

 

Након успешног пријема, реализована је и настава у складу са наставним планом студијских 

програма. Настава и испити су реализовани и за претходне генерације уписаних студената на 

докторске студије. Број уписаних студената у школској 2017/18. години, на другу и трећу годину 

студија представљен је у наредној табели. 

 



 

 

Табела 2: Број уписаних студената на другу и трећу годину докторских студија у школској 

2017/18. години  

 

Студијски програм  Број уписаних студената 

у другу годину студија  

Број уписаних студената 

у трећу годину студија  
Економија  10 (и обновило 22)  4 (и обновило 14)  

Пословно управљање   3  (и обновило 16)  0 (и обновило 6) 

Статистика   0  (и обновило 6) 2 (и обновило 4) 

 

 

Студенти који су окончали наставу и положили све предвиђене испите пријавили су 7 темa 

докторских дисертација.  

Комисија за докторске студије је, у периоду од 1.10.2017. до 30.09.2018., одржала 10 седница на 

којима су разматрани и усвојени одговарајући извештаји. 

 

У периоду од 1.10.2017. до 30.09.2018. године одбрањено је 14 докторских дисертација. На 

Универзитету у Београду  промовисанo je 10 доктора наука који су своје дисертације одбранили 

на Економском факултету у Београду.  

 

Комисија за докторске студије је, на седници одржаној 12. септембра 2018. године, у досадашњу 

процедуру прегледа и оцене докторске дисертације увела још један међукорак - софтверску 

проверу, која се обавља пошто је студент предао своју дисертацију надлежној студентској 

служби, а пре стављања дисертација на увид јавности, односно састављања извештаја комисије. 

Техничко извођење подразумева да је Рачунски центар Универзитета  постaвио систем Валтез 

(valtez@rcub.bg.ac.rs), а координација поступка провере ("пропуштање" кроз софтвер, 

обавештавање ментора и др.) обавља се у Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић".  

 

Комисија је разматрала потребу обезбеђивања редовне сарадње кандидата и менторских 

комисија, као и потребу извештавања о овој сарадњи. Комисија је усвојила начин признавања 30 

ЕСПБ (10 ЕСПБ у IV семестру и 20 ЕСПБ у V и VI семестру), што се уписује у индекс кандидата 

на основу извештаја менторских комисија о напредовању кандидата у научно-истраживачком 

раду. Донет је документ који подразумева структуру бодова на основу извештаја менторских 

комисија.  

 

Донета је процедура преласка на докторске студије на Економски факултет Универзитета у 

Београду са докторских студија са других факултета, односно универзитета. Према правилима 

Универзитета, студнети могу да наставе докторске студије уколико на досадашњем програму 

нису оставрили више од 90 ЕСПБ. У овом контексту треба истаћи да је донето и прво конкретно 

решење о наставку докторских студија на нашем Факултету. Донет је документ који подразумева 

структуру бодова на основу извештаја менторских комисија.  

 

Током септембра 2018. године Комисија је предузела одговарајуће радње у правцу спровођења 

пријема кандидата на докторске академске студије у школској 2018/19. години. 

 

 

 



 

 

КОМИСИЈА ЗА РАЗВОЈ ФАКУЛТЕТА  

 

Комисија за развој се у извештајном периоду састала 2 пута.  

 

У складу са Статутом Економског факултета у Београду који предвиђа да Комисија за развој има 

следеће надлежности: 

• Припрема и предлаже стратегију развоја међународне сарадње факултета; 

• Предлаже мере за стално унапређење квалитета наставе и усавршавања научно-

истраживачког рада; 

• Припрема и предлаже начин и поступак самовредновања; 

• Обавља друге послове утврђене Статутом и по захтеву Већа и декана. 

 

Комисија за развој је одржала следеће седнице: 

 

10.10.2017. године 

 

Комисија је одржала отворену седницу на коју су били позвани сви наставници и сарадници на 

факултету.  

 

Дневни ред: Разматрање предлога Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 

радног односа наставника Универзитета у Београду. 

 

Закључак седнице: На основу свих мишљења, Комисија за развој је закључила да предлог 

правилника има доста недостатака, на које треба скренути пажњу пре његовог усвајања. На 

основу излагања наставника са саме седнице, направљен је сет предлога за измену правилника, 

који је прослеђен надлежном телу Универзитета у Београду. 

 

10.1.2018. године 

 

Комисија је и овај пут одржала отворену седницу на коју су били позвани сви наставници и 

сарадници на факултету.  

 

Дневни ред: Разматрање Нацрта Статута Универзитета у Београду. 

 

Закључак седнице: На основу предлога наставника који су учествовали у дискусији, Комисија за 

развој је закључила да предлог Нацрта може бити побољшан, пре коначног усвајања. У складу са 

тим, формулисани су предлози, који су у оквиру формулара за јавну расправу прослеђени 

надлежном телу Универзитета у Београду. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА  

 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету (у даљем тексту Комисија) је у 

току школске 2017/18. године одржала четири састанка. Прва три састанка (новембар, децембар и 

април) била су углавном посвећена разматрању и допуни Четвртог редовног извештаја о 

самовредновању у сарадњи са Комисијом за самовредновање, а четврти састанак (септембар) 

утврђивању плана рада Комисије за следећу школску годину. 



 

 

 

На састанку одржаном 15. новембра 2017., Комисија је усвојила предлоге за допуну и корекцију 

Четвртог редовног извештаја о самовредновању који је доставила на разматрање Комисији за 

самовредновање дописом 4504/1 од 16. 11. 2017. 

 

На састанку одржаном 25. децембра 2017., Комисија је разматрала захтев Комисије за 

самовредновање за достављањем недостајућих докумената за потребе четвртог редовног 

поступка самовредновања. 

 

На састанку одржаном 10. априла 2018., Комисија је разматрала Четврти редовни извештај о 

самовредновању (достављен дописом 850/1 од 06. 3. 2018.) и упутила га Наставно-научном већу 

Економског факултета на разматрање и усвајање дописом број 1520/1 од 12. 4. 2018. 

 

На састанку одржаном 05. септембра 2018. Комисија је договорила годишњи план својих 

активности за школску 2018/2019 годину.  

 

 

 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА 

 

У периоду од октобра 2017. године до октобра 2018. године Дисциплинска комисија за 

утврђивање одговорности студената Економског факултета је одржала укупно 9 седницa, на 

којима су због повреда обавеза студената (коришћење недозвољених средстава на испиту и 

полагање испита противно утврђеним правилима студија – поседовање и коришћње цедуља, 

мобилних телефона и других техничких уређаја на испиту), у складу са Правилником о 

дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду, изречене следеће 

дисциплинске мере: 

 

• 1 строги укор; 

• за  24 студента изречена дисциплинска мера забране полагања једног испита у једном 

испитном  року; 

• за 18 студента изречена дисциплинска мера забране полагања свих испита у једном 

испитном року; 

• за  15 студента изречена дисциплинска мера забране полагања свих испита у   два испитна 

рока; 

• за једног студента изречена дисциплинска мера забране полагања свих испита  у трајању 

од 15 наставних недеља; 

• за једног студента изречена дисциплинска мера привремено удаљавање са  Факултета, 

односно универзитета у трајању од једног семестра 

• за једног студента изречена дисциплинска мера привремено удаљавање са  Факултета, 

односно Универзитета у трајању од два семестра 

 

 

На одлуке Дисциплинске комисије за утврђивање одговорности студената Економског факултета 

у Београду у наведеном периоду није било изјављених жалби. 

 

 



 

 

КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ  

Комисија за самовредновање је, у складу са Одлуком Наставно-научног већа бр. 3983/1 од 

30.10.2015. године и Правилником о обезбеђењу квалитета рада Факултета, у току школске 2017. 

године спровела четврти редован свеобухватан поступак самовредновања и оцене квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада на Економском факултету Универзитета у Београду. 

Поступак самовредновања и оцене квалитета спроведен је у свим областима квалитета 

регулисаним Стратегијом обезбеђења квалитета Факултета (Одлука Савета Факултета бр. 1790/1 

од 22.05.2008. године), Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета и 

Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање високошколских установа 

Националног савета за високо образовање («Службени гласник РС» бр. 106/2006). У току 

поступка чланови Комисије за самовредновање, коју чине представници наставника (четири 

члана), ненаставног особља (два члана) и студената (један члан), је спровела поступак 

прикупљања података у којем су учествовале све јединице и службе Факултета: комисије, 

катедре, факултетски центри и стручне службе. 

На основу анализе прикупљених података и спроведеног поступка, Комисија за самовредновање 

је сачинила Четврти редован извештај о самовредновању Економског факултета у Београду који 

садржи следеће елементе: (а) оцену испуњености сваког појединачног од четрнаест стандарда 

квалитета, (б) оцену стања на Факултету, (в) документоване податке на основу којих су изведене 

оцене, (г) општу испуњеност стандарда и (д) предлог мера за побољшање квалитета. Завршен 

Извештај је 14.06.2017. године достављен Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета ради 

давања мишљења, а у складу са чл. 12. Правилника о обезбеђењу квалитета рада Факултета. 

Комисијa за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету је у новембру 2017/18. године 

упутила Комисији за самовредновање сугестије да се Извештај допуни. Поступајући по 

захтевима, Комисија за самовредновање је допунила Четврти редован извештај о 

самовредновању. Извештај је усвојен, без примедби, на седници Наставно-научног већа 18. 

априла 2018. године. Четврти редован извештај о самовредновању Економског факултета у 

Београду и одлуке о оцени квалитета, као и друга документа од значаја за анализу, проверу и 

праћење квалитета обавезно се достављају и Универзитету у Београду. Са резултатима 

самовредновања Факултет је дужан да упозна: наставнике и сараднике (преко катедри и стручних 

органа), студенте (преко Студентског парламента), Комисију за акредитацију и проверу 

квалитета и јавност. Сажети Четврти редован извештај о самовредновању и одлука Наставно-

научног већа Факултета о оцени квалитета објављује се на интернет страници Факултета и 

интернет страници Студентског парламента. 

 

 

КОМИСИЈA ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА СТУДЕНТСКОГ 

ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 

Студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника, за предмете из зимског и 

летњег семестра школске 2016/17. године, спроведено је при упису у школску 2017/18. годину. 

Студенти су одговарали на 11 питања из Упитника за вредновање педагошког рада наставника 

Универзитета у Београду, који представља саставни део Правилника о студентском вредновању 

педагошког рада наставника, усвојеног на нивоу Универзитета. 

 



 

 

Анонимна анкета спроведена је електронским путем, уз техничку помоћ руководиоца Центра за 

информационе технологије. Број анкетираних студената износио је 3283, што је у односу на 

претходну школску годину мање за 105.  

 

Приликом попуњавања анкете студенти су се изјашњавали да ли су редовно похађали наставу, да 

ли су повремено похађали наставу и да ли су положили испит. Подаци који се односе на студенте 

који су редовно похађали наставу, подаци који се односе на студенте који су похађали наставу 

(редовно или повремено), као и подаци који се односе на студенте који су похађали наставу и 

положили су испит посебно су анализирани и обрађени и представљају саставни део 

индивидуалних статистичких извештаја. 

 

У следећој табели приказани су подаци, по годинама студија, о броју наставника и сарадника 

који су обухваћени анкетом, броју анкетираних студената и броју предмета: 

 

            Табела 1: Број наставника и сарадника, број студената и број предмета 

Година 

студија 

Број наставника 

 и сарадника 

Број анкетираних  

студената 

Број предмета 

I 37 694     7 

II 61 1079     23 

III 114 1322    87 

IV 103 846     81 

 

Комисија је доставила резултате индивидуалних статистичких извештаја, за сваког наставника и 

сарадника чији је педагошки рад вреднован, са наведеним просечним оценама за свако питање из 

Упитника. Статистички извештаји су достављени и појединачно сваком наставнику и сараднику, 

као и шефовима катедри. 

 

У току је спровођење студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника, за 

предмете из зимског и летњег семестра школске 2017/18. године. 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА  

 

Kao и сваке године Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на факултету (надаље 

Комисија) је пратила успешност на испитима током целе школске године. Такође је веома 

детаљно анализирана успешност примене мера за унапређење успешности на испитима, у свим 

претходно анализираним периодима. Пред почетак пролећног семестра су добијени: 1) 

статистички преглед успешности на испитима за претходну школску годину, 2) ставови 

појединих Катедара у вези пролазности на предметима које покривају те катедре, 3) предлози 

Студентског парламента у вези унапређења успешности на испитима. 

 

На посебној седници Комисија је једногласно предложила два типа мера за унапређење 

проходности на испитима: 1) наставак примене одређених мера оперативног типа, као и увођење 

нових мера које би се могле применити већ у првом семестру када се одређени предмет 

слуша/полаже и 2) мере стратешког типа, које су усмерене на свеобухватну анализу наставног 

плана и свих програма предмета, као и на потребу анкетирања наших алумниста, а све у циљу 

боље припреме Факултета за следећи циклус акредитације (2018/19. година). 



 

 

 

Комисија је на заједничкој седници са Наставном комисијом усвојила заједничке мере за 

унапређење успешности на испитима, са посебним нагласком да ће се од 2018/19. године, по 

одлуци Универзитета успешност на испитима мерити само једним показатељем: однос броја 

студената који су положили неки испит/број студената који слуша неки предмет у току школске 

године. Тај показатељ ће према оцени чланова обе комисије значити строжије мерење 

успешности студирања, што је битно на оним предметима где се одређени проблеми успешности 

студирања понављају из године у годину и само додатно кумулирају. 

 

Комисија је била веома активна у примени и популарисању процеса дигитализације наставе, а у 

складу са уговором који постоји између познате информатичке куће САП и Универзитета у 

Београду. На одређеним групама предмета је спроведена прва настава у САП (кроз два САП 

модула). То је урађено на 12 часова током пролећног семестра, а додатне активности се с тим у 

вези очекују током целе школске 2018/19. године. Прве облике наставе у САП-у (логистички 

модули САП-а) је прошло преко 100 студената основних и мастер студија (на групи предмета 

Маркетинг логистика и Менаджмент ланца снабдевања), док се током наредне школске године 

очекује да се та активност омасови, повећа број часова где ће се радити кроз САП, посебно да се 

крене са применом финансијских модула САП на финансијским групама предмета. Утисци 

студената су веома позитивни.  

  

 

АКТИВНОСТИ У ДОМЕНУ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 

 

Активности у домену међународне сарадње у академској 2017/18. години реализоване су кроз 

успостављање сарадње са високошколским установама из иностранства, организовање 

мобилности студената са партнерским универзитетима, реализацију активности у вези са 

међународним професионалним и академским акредитацијама, организацију међународних 

конференција и семинара, реализацију међународних програма и пројеката и признавање страних 

високошколских исправа. 

У наставку је дат преглед најважнијих активности и остварених резултата у домену међународне 

сарадње у академској 2017/18. години. 

 

 

1. МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ 

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТУДИЈА „ECONOMICS AND FINANCE“ - 

УНИВЕРЗИТЕТ У ЛОНДОНУ (ФАКУЛТЕТ НОСИЛАЦ - ЛСЕ) И УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

(ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ) 

 

У академској 2017/18. години је на програм „Economics and Finance“ уписана прва генерација од 

27 студената, који су успешно завршили прву годину студија на Економском факултету 

Универзитета у Београду и стекли услов за наставак студија у статусу буџетских студената. За 

осморо најбоље рангираних студената обезбеђене су стипендије у сарадњи са компанијама Нелт, 

НИС, Нордеус и КПМГ, у висини комплетне или делимичне школарине. Од октобра 2017. до 

априла 2018. године успешно је реализована настава на енглеском језику из четири 

двосеместрална предмета. Студенти овог програма су у мају 2018. године, у просторијама 



 

 

Економског факултета полагали испите Универзитета у Лондону (носилац – ЛСЕ), на којима су 

остварили изванредне резултате – пролазност од 91% уз просечну оцену око 9. Одлични 

резултати прве генерације студената отворили су могућност учвршћивања и проширења сарадње 

између Универзитета у Београду – Економског факултета и Универзитета у Лондону – ЛСЕ. 

У току академске 2017/18. организован је низ догађаја кроз које је овај програм представљен 

новој генерацији студената прве године, као и широј јавности са фокусом на привредну 

заједницу, а у циљу обезбеђивања стипендија за најбоље студенте на програму. Током целе 

школске године информације о условима уписа, студирања, начину полагања испита и структури 

програма благовремено су достављане циљној групи студената.  

У септембру 2018. године успешно је спроведен конкурс за предселекцију следеће генерације 

кандидата за упис на овај програм. Кандидати су селектовани према раније дефинисаним 

условима и рангирани према успеху на 1. години студија и резултатима оствареним на 

цертификованим тестовима енглеског језика. За упис у 2018/19. одабрано је 25 кандидата.  

У току јула и августа 2018. године троје студената прве године Економског факултета похађало 

је летњу школу на ЛСЕ у Лондону, уз стипендију додељену од стране ЛСЕ. Због изванредног 

квалитета пријављених кандидата, на захтев Економског факултета, ЛСЕ је повећао број 

стипендија за летњу школу, које су на располагању нашим студентима, са две на три.  

 

 

 

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ 

 

У извештајном периоду реализовани су следећи пројекти финансирани/суфинансирани из 

средстава ЕУ фондова: 

 

• "H2020-SUFISA – Sustainable finance for sustainable agriculture and fisheries" 

• "H2020 - Strength2Food (S2F) – Strengthening European Food Chain Sustainability by Quality 

and Procurement Policy" 

• "Excellence-in-ReSTI - Excellence in research, social and technological innovation project 

management" 

• "Institutional Framework for Development of Third Mission of Universities in Serbia – IF4TM"  

• Неколико пројеката ERASMUS+ KA1 Mobility for higher education students and staff 

 

 

2.  МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА И ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Мобилност студената се у академској 2017/18. години одвијала у оквиру CEEPUS мреже, 

Еразмус+ програма, као и на основу споразума о билатералној сарадњи са универзитетима у 

иностранству. Као последица интензивних активности Економског факултета и Универзитета у 

Београду у претходном периоду, усмерених на ширење мреже партнерских институција са којима 

се реализују пројекти стипендиране међународне мобилности наставника и студената, на крају 

академске 2017/18. године мрежа партнерских универзитета, са којима је могуће реализовати 

стипендирану мобилности се састојала од 80 универзитета (64 универзитета у оквиру Еразмус+ 

програма и 16 универзитета у оквиру CEEPUS мреже). Осим тога, закључен је и велики број 

билатералних споразума о сарадњи са међународним високошколским установама, који 



 

 

омогућавају међународну мобилност наставника и студената, без стипендије. Тако су само у 

септембру 2018. године отворени позиви за Еразмус+ стипендирану мобилност у пролећном 

семестру 2018/19. године за 47 студената и 18 наставника, на 21 европском универзитету. 

У школској 2017/18. години у програмима међународне мобилности на Економском факултету у 

Београду учестовало је преко 40 студената и наставника (Графикон 1). 

 

Графикон 1. Динамика броја студената и наставника који су учествовали у програмима 

међународне мобилности 

 

 

Долазна мобилност у академској 2017/18. обухватила је укупно 17 студената са следећих 

иностраних универзитета: 

• University of Bamberg, Немачка  

• Duale Hochschule (DHBW) Baden-Württemberg Heilbronn, Немачка 

• Sapienza University of Rome, Italija.  

• Warsaw School of Economics, Пољска  

• University of Opole, Poljska 

• University of Ljubljana - Faculty of Economics, Словенија  

• University of Maribor - Faculty of Economics, Словенија  

• University of Split - Faculty of Economics, Хрватска 

 

У истом периоду на Економском факултету у Београду је у оквиру програма међународне 

мобилности боравило и 5 наставника, и то са следећих универзитета:Duale  

• Duale Hochschule (DHBW) Baden-Württemberg Heilbronn, Немачка 

• WU Wien, Аустрија 

• University of Cassino and Southern Lazio, Италија 

• University of Split – Хрватска. 

 



 

 

У одлазној мобилности у академској 2017/18. учествовало је укупно 12 студената Економског 

факултета који су 1-2 семестра провели на следећим иностраним партнерским високошколским 

инситуцијама: 

• WU Wien, Аустрија  

• HWR Berlin, Немачка  

• State University of Applied Sciences in Plock, Пољска  

• Kozminski University, Varšava, Пољска  

• University of Economics in Bratislava, Словачка. 

 

У истом периоду реализовано је 12 мобилности наставника, који су држали наставу и имали 

обуке на следећим страним партнерским институцијама: 

• Rotterdam University of Applied Sciences, Холандија. 

• HWR Berlin, Немачка 

• University of Naples Federico II, Италија 

• Kozminski University, Пољска 

• University of Rijeka, Хрватска 

• University of Split, Хрватска 

 

Осим тога, у оквиру Еразмус+ програма сарадње са Ротердамском пословном школом из 

Холандије, у мају 2018. године, на Факултету је гостовало преко 30 студената и троје наставника 

са ове високошколске установе, за које су организована тематска предавања и одговарајуће 

студијске посете компанијама и институцијама. 

Одабир студената и запослених за учешће у програмима мобилности обављен је путем 

јединственог конкурса расписаног од стране Факултета/Универзитета у коме су били унапред 

прописани критеријуми селекције.   

Након реализоване размене, Канцеларија за међународну сарадњу спроводи процедуру 

признавања испита положених у оквиру размене на страном факултету у складу са Правилником 

Универзитета о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова. 

Канцеларија за међународну сарадњу је координирала прикупљањем материјала за пријаву 

Универзитета у Београду за добијање статуса институције из програмске земље у оквиру 

Еразмус+ програма. Очекује се да од 2019. године Србија добије статус програмске земље у 

оквиру Еразмус+ програма, што ће отворити могућности за даље ширење мреже партнерских 

институција и иницирање напреднијих видова сарадње. 

  

3. СПОРАЗУМИ О САРАДЊИ 

 

У извештајном периоду покренута је иницијатива за склапање споразума о мобилности студената 

и особља у оквиру програма билатералне сарадње и Еразмус+ програма са следећим 

институцијама: 

 

• University of Applied Sciences Anhalt, Немачка 

• University of Applied Sciences Schmalkalden - Faculty of Business and Economics, Немачка 

• Universita' di Parma, Италија 



 

 

• Universita' di Perugia, Италија 

• University of Bialystok, Пољска 

 

Осим тога, започете су активности на закључењу споразума о сарадњи са још неколико 

високошколских установа из региона и Европске уније. Такође, у мају 2018. године реализована 

је посета представника руководства нашег Факултета, Економском факултету Универзитета у 

Љубљани, током које је договорено интензивирање сарадње између две институције на свим 

нивоима, а посебно у домену реализације виших нивоа студија, научно-истраживачког рада и 

размене студената и наставника.  

 

4. МЕЂУНАРОДНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ И АКАДЕМСКЕ  АКРЕДИТАЦИЈЕ 

ACCA 

Након добијања професионалне ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) 

акредитације Економског факултета у академској 2016/17. години, те повећања броја ACCA 

испита којих су студенти нашег Факултета ослобођени, на 5 (од укупно 9 испита Ф-нивоа), у 

академској 2017/18. години Факултет је приступио закључењу споразума са организацијом ACCA 

о реализацији пројекта ACCA Accelerated Program. Тај програм омогућава студентима 

Економског факултета (модула: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање) да још за 

време трајања студија почну са полагањем преосталих ACCA испита, по веома повољним 

условима, и да под истим условима наставе полагање ACCA испита и у периоду до две године 

након дипломирања. Споразум о укључивању Економског факултета у ACCA Accelerated 

Program потписан је на церемонији организованој у јуну 2018. године, када је одржана и 

званична промоција ACCA акредитације нашег Факултета. На промоцији је присуствовало двоје 

представника организације ACCA, као и представници великог броја компанија – великих 

послодаваца наших дипломаца, те представници медија, као и студенти и наставници. Успешној 

припреми и реализацији овог догађаја допринос је дао већи број чланова Катедре за 

рачуноводство и пословне финансије. Од потписивања овог споразума, па до краја академске 

2017/18. године, велики број наших студената је отпочео са пријављивањем за учешће у овом 

програму, што ће се позитивно одразити на положај и репутацију наших дипломаца на тржишту 

у наредном периоду. 

По потписивању овог споразума, са организацијом ACCA је договорен наставак сарадње у 

погледу даљег повећања броја ACCA испита којих су наши дипломци ослобођени. 

 

EFMD 

У циљу унапређења међународне видљивости и репутације, као и конкурентности Факултета, те 

даље модернизације наставно-научног рада, у академској 2017/18. години започете су припреме 

за улазак у процес добијања међународне акредитације, код једне (од две) глобално релевантне 

акредитационе институције – EFMD. У том погледу, извршена је прелиминарна анализа 

изводљивости, која је показала значајан степен усаглашености функционисања Факултета са 

принципима добре међународне праксе. Након тога, такође у академској 2017/18. години, 

започете су припреме за подношење захтева за учлањење Факултета у организацију EFMD, што 

је први корак у процесу подношења захтева за добијање међународне акредитације. Захтев за 



 

 

чланство је поднет почетком октобра 2018. године, а интензивирање активности у овом процесу 

се очекује у току академске 2018/19. године. 

 

 

5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ И СЕМИНАРИ 

 

BELRADE RESEARCH SEMINAR IN ECONOMICS AND FINANCE 

Економски факултет Универзитета у Београду и Народна банка Србије су у мају 2018. године 

закључили споразум о сарадњи, у заједничкој реализацији међународног истраживачког 

семинара под називом „Београдски истраживачки семинар из економије и финансија“ (енг. 

Belgrade Research Seminar in Economics and Finance), а који представља наставак традиције 

истраживачких семинара које је НБС успешно реализовала од 2010. године. Мисија овог 

семинара је да се организовањем предавања, односно презентовањем радова међународно 

угледних аутора, уз непосредну размену мишљења са учесницима на семинару, доприноси 

подизању нивоа научно-истраживачког рада, развоју квалитетније и креативније академске 

дискусије у Србији, те подстицању академске изврсности. Семинар се по правилу реализује на 

енглеском језику и отворен је за запослене у НБС, на Економском факултету Универзитета у 

Београду, као и за све остале појединце који се благовремено пријаве, у складу с могућностима 

које се односе на број учесника на семинару. На овај начин, Факултет је постао су-организатор 

међународно препознатљивог истраживачког семинара, по угледу на добру праксу која постоји 

на већини престижних светских универзитета. 

Од маја до септембра 2018. године реализовано је три предавања у оквиру семинара (Асаф Разин 

– Корнел Универзитет и Универзитет у Тел Авиву, Мартин Самер – Централна банка Аустрије, 

Камил Јилмаз – Универзитет Кос), а до краја календарске године су заказана још два предавања 

(Симон Ђанков – ЛСЕ и Теокарис Григориадис – Слободни универзитет Берлин).  

У међувремену је, у оквиру веб странице Факултета, направљена и под-страница овог семинара 

на српском и енглеском језику. 

 

BELGRADE YOUNG ECONOMISTS CONFERENCE 

У сарадњи са Фондацијом UniCredit & Universities, а уз подршку UniCredit Banke, 23. i 24. јуна 

2018. године одржан је научни скуп “BELGRADE YOUNG ECONOMISTS CONFERENCE”.  

Конференција је установљена са циљем да пружи подршку студентима докторских студија и 

младим истраживачима у њиховом даљем развоју. У припреми скупа посебно је био ангажован 

Проф. др Бранко Урошевић. Током конференције учесници, који су дошли из различитих крајева 

света, са нејпрестижнијих универзитета, имали су прилику да представе своје радове и да од 

угледних стручњака и професора из области економије и финансија добију повратне 

информације и савете како би унапредили своја истраживања ради објављивања у неким од 

реномираних међународних научних часописа.  

За конференцију је било пријављено укупно 42 рада, а 12 најбољих радова је одабрано и 

уврштено у програм конференције. 

 



 

 

РЕГИОНАЛНИ КУРС UNCTAD-A  

На Економском факултету Универзитет у Београду у периоду од 25. јуна до 6. јула 2018. године, 

одржан је 39. Регионални курс Конференције Уједињених нација за трговину и развој (UNCTAD). 

Основна тема 39. Регионалног курса су кључна питања међународне економије за земље у 

транзицији у оквиру које је организовано више појединачних модула, а у оквиру којих је Србија 

имала прилику да пренесе своје искуство на тему страних директних инвестиција, малих и 

средњих предузећа, кластера и мултинационалних компанија. Овај курс похађали су 

представници министарстава и других владиних институција, као и партнерских универзитета из 

Азербејџана, Албаније, Босне и Херцеговине, Грузије, Казахстана, Мађарске, Македоније, 

Киргистана, Молдавије, Црне Горе, Украјине, Туркменистана и Србије. 

 

FREE MARKET ROAD-SHOW 

На Економском факултету Универзитета у Београду је 8. маја 2018. одржан скуп Free Market 

Road-Show, на којeм су излагања имали панелисти: Питер Клепе (Директор Бироа Отворена 

Европа, у Бриселу), Алвино Марио Сантини (главни уредник European Conservative), Нима 

Санандађи, Проф. др Даница Поповић (Универзитет у Београду – Економски факултет), Проф. др 

Огњен Радоњић (Универзитет у Београду – Филозофски факултет) и Јелена Павловић 

(председница Америчке привредне коморе у Србији). Скупу је присуствовало преко 100 

учесника. 

 

 

6. ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ПРОГРАМА И ПОСЕТЕ 

У академској 2017/18. години одржана је презентације стипендија Француске Владе и студија у 

Француској за 2018/19 годину. Презентацију је одржао Француски културни центар у Београду. 

Одржана је и презентација фондације ДААД и Фондације Ђинђић, на којима су студентима 

презентоване могућности одласка на стипендирано усавршавање и праксу у Немачку. 

 

7. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА 

ШКОЛОВАЊА 

У овом извештајном периоду издато је 28 Решења о признавању испита положених у 

иностранству. Универзитету у Београду је достављено 8 предлога одлука о могућности 

признавања страних високошколских исправа ради наставка школовања на Економском 

факултету на свим нивоима студија. 

 

 

АКТИВНОСТИ У ДОМЕНУ СЛУЖБЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  

 

Служба за информационе технологије је у протеклој години учествовала у поступцима даљег 

осавремењавања и проширења ИТ капацитета Факултета, као и у процедурама одржавања и 

администрације постојећих. 

 

1. У области хардвера и системског софтвера: 

•  набавка и инсталација 20 радних станица и 7 штампача за кабинете наставника и 

службеника, као и набавка и инсталација 5 пројектора за наставне сале, 



 

 

• проширење капацитета Собе са серверима, инсталацијом новог rack-a и препакивање 

мрежне и серверске опреме,  

• реконфигурација и сегментација главних мрежних чворова LAN-а Факултета, 

• подизање новог (другог) host-a, сервера Dell PowerEdge R730,   

• подизање новог домена, доменског контролера и активног директоријума за подмрежу 

серверских и мрежних уређаја, као и подмрежу кабинета наставника и стручних 

служби, 

• подизање сервис деск платформе Dell Kace K1000 са Dell Kace K2000, 

• администрација факултетских host-ова и storage система, 

• администрација backUp система DR-4100 и проширење лиценце backUp софтвера, 

• администрација видео сервера Vserver2 са платформом BigBlueButton, 

• подизање виртуалне машине новог web и database (LAMP) сервера Georgije са 

последњим верзијама серверских алата за потребе хостовања факултетског система 

Ekof Alumni, 

• редовно одржавање и ажурирање name и web сервера NS, главних факултетских web 

сервера, mail и web сервера One, One2 и студентског сервера Аурора, 

• администрација mail система Факултета и опоравак података сервера One2, после 

хардверског отказа, 

• администрација факултетских серверских SSL/TLS сертификата преко AMRES-овог i 

GEANT-овог сервиса TCS, 

• администрација библиотечке базе MMARC, редовни back-up и инвертовање, 

• администрација домена и доменског контролера сала А, Ц, Д и Е, 

• инсталација 4 нова access pointa за потребе проширења wi-fi мреже и њихово 

“усвајање” у UniFi контролеру, 

• сервис и одржавање рачунарске опреме по кабинетима, канцеларијама и салама ЕРЦ-а, 

замена дотрајале и неисправне опреме, 

• аутоматизација послова у коришћењу рачунарских и мрежних ресурса (пакетна обрада 

захтева) у процесима наставе и тестирања у салама ЕРЦ-а, 

• сервис и одржавање видео опреме у мултимедијалним наставним салама, 

• инсталација и ажурирање антивируснe заштите радних станица, 

• администрација факултетске Moodle платформе (нове врсте курсева), 

• администрација система Eduroam (RADIUS и LDAP сервера). 

 

 

2. У области развоја и администрације база података и апликација: 

 

• администрација базе и апликације за генерисање распореда полагања испита на 

основним студијама, 

• администрација и реализација нових захтева у бази и web апликацији за пријављивање 

студената за упис и сам упис у наредну школску годину, 

• администрација електронске анкете о студентском вредновању педагошког рада 

наставника, 

• администрација базе и апликације за попуњавање и прикупљање података 

електронског ШВ-20 обрасца за упис студената и интеграција са ИС Универзитета, а 

према спецификацијама РЗС, 



 

 

• контрола и администрација базе студентске евиденције ФТН, 

• администрација базе и апликације за вођење електронског дневника наставе, 

• администрација базе и апликације за вођење евиденције о мастер радова, 

• пројектовање, тестирање и продукција базе и апликације за селективно пријављивање 

студената за похађање Excel курсева, 

• пројектовање, тестирање и продукција базе и апликације за пријаву присуства 

студената на часовима редовне наставе, а преко wi-fi мреже Факултета, 

• пројектовање, тестирање и продукција базе и апликације за подношење, праћење и 

решавање студентских молби по Обрасцу 177, 

• администрација електронске анкете ДСОС и ДСМС за дипломиране студенте 

основних и мастер студија, 

• администрација свих софтверских платформи (e-test, webtest, Moodle) којe се користе 

за организацију електронских тестирања у салама А, Ц, Д и Е ЕРЦ-а, 

• редовни експорт података из студентских евиденција EVIDES и FTN на обједињену 

студентску евиденцију wеб сервиса NS, 

• реализација нових захтева, као и  администрација базе и апликације за генерисање 

кумулативног XML фајла за интеграцију података свих студентских евиденција 

Факултета у централизовани Информациони систем Универзитета, а за потребе 

штампања диплома и додатака дипломе, за потребе видљивости факултетских 

података на wеб сервисима Универзитета, за потребе централизоване контроле и 

објављивања резултата свих конкурса за упис нових студената на свим нивоима 

студија, као и за остале потребе Ректората и државних органа и институција 

(Министарстава, РЗС и др.), 

• генерисање разних статистичких извештаја из свих студентских електронских 

евиденција, а за потребе разних анализа и пројекција органа, комисија и стручних 

служби Факултета,  

• подршка организацији пријемног испита, интеракција базе Пријемног испита са 

Информационим системом Универзитета и редовни експорт података у свакој фази 

првог, другог и трећег уписног рока на Факултет,  

• редовни импорт спољних података са додацима и обуставама на зараде запослених, 

базе и апликације за обрачун зарада, 

• прилагођавање експорта података из апликације за обрачун зарада за потребе 

електронског М-4К обрасца, 

• измене и редовно одржавање апликације и базе за обрачун зарада, у складу са 

захтевима достављања података Регистру запослених у јавном сектору, 

• подршка у успостављању новог електронског сервиса платног промета (eSPP) Управе 

за трезор, 

• одржавање wеб презентације Факултета www.ekof.bg.ac.rs, дневна измена садржаја 

(презентације, резултати испита, вести и остало), 

• постављање и одржавање wеб презентације symopis2018.ekof.bg.ac.rs 

• администрација и експорт података са система за издавање потврда о изједначавању 

студија,   

• послови администрације ситема wordpress сајта факултета, 

• администрација базе робног књиговодства и основних средстава, 

• одржавање web апликације и базе за материјале седница Наставне комисије, Комисије 

за мастер студије, Комисије за докторске студије, као Наставно - научног већа. 



 

 

 

3. У области комерцијалног софтвера: 

 

• набавка и проширење постојеће лиценце софтверског пакета Stata 15  у салама ЕРЦ-а, 

• одржавање сервера лиценце E-Views и MatLab, постављање клијената за софтверске 

пакете E-Views, ver.9.5 i 10 и Adobe Creative,  

• администрација клијената SAP GUI за приступ SAP Cloude-u у салама ЕРЦ-а, техничка 

подршка за приступ SAP University Alliances, као и техничка подршка у извођењу 

едукације за наставнике, 

• обезбеђивање мрежних портова и омогућавање приступа систему Bloomberg, 

• Техничка подршка у коришћењу система Ephorus и Turnitin. 

 

4. У области мрежне администрације: 

 

• одржавање главних концентратора локалне рачунарске мреже (LAN) Факултета, и 

подмрежа студентских рачунара, 

• администрација и одржавање wireless мреже Факултета, 

• одржавање, филтрирање и чишћење cache-а на proxy серверу Del, 

• администрација access листа firewall сервера Gate. 

 

5. Остали административни послови: 

 

• организација послова и људства у ЕРЦ-у, 

• обезбеђивање услуге штампања и скенирања за запослене, 

• техничка подршка наставном особљу у организовању наставе (монтажа, укључивање,  

искључивање и подешавање мултимедијалне, рачунарске и друге опреме која се 

користи у настави),  

• помоћ последипломској и студентској служби у административним пословима око 

организације конкурса за упис нових студената,  

• месечно и дневно извештавање о стању пријавнице – електронске евиденције доласка 

и одласка запослених, 

• backUp и видео конверзија снимака са система видео надзора Факултета по захтеву 

надлежних факултетских служби, 

• учешће у изради финансијког плана Факултета, као и учешће у поступцима јавних 

набавки информатичке опреме, 

• унос података о основним средствима и њихово "пуштање у рад" (састављањем 

записника о квантитативном пријему робе и унос у базу основних средстава, експорт 

података и њихово слање финансијској служби), 

• документовано праћење кретања основних средстава, 

• спровођење пописа основних средстава и извештавање, 

• обука запослених и техничка подршка у раду у разним корисничким апликацијама,  

• учешће у настави на Excel курсевима за студенте, 

• ажурирање података у информационим системима “Доситеј” и “РИС” Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, 

• подршка у организацији и реализацији разних научних и других скупова на Факултету. 

 



 

 

 

 

АКТИВНОСТИ У ДОМЕНУ БИБЛИОТЕКЕ ФАКУЛТЕТА  

 

Матичне функције 

 

Библиотека Економског факултета, у складу са законским прописима и интерним  актима, пружа 

следеће врсте услуга: 

• Набавља, сређује, стручно-методолошки обрађује, чува и даје на коришћење библиотечки 

материјал (књиге, часописе, периодичне публикације и други штампани или умножени 

материјал, документа у електронској форми и сл.), 

• Евидентира, стручно-методолошки обрађује, чува и даје на коришћење докторске 

дисертације, магистарске и мастер радове, 

• Омогућава и организује коришћење библиотечког простора (читаоница), 

• Користи електронски каталог библиотеке и едукује корисникe за претраживање истог, 

• Користи КОБСОН сервис у библиотеци и корисницима омогућава приступ електронским 

часописима, 

• Врши међубиблиотечку позајмицу и размену публикација, 

• Даје УДК бројеве за докторске дисертације. 

 

 

Кадрови 

 

Кадрови, који су  обављали послове и радне задатке у библиотеци, су:  

- библиотекари – три извршиоца, 

- самостални књижничар  - један извршилац, 

- у фонду (магацину) књига - један извршилац. 

Запослени су радне задатке извршавали пратећи трендове савременог библиотекарства и 

унапређујући основну библиотечку делатност. Оливера Јевтић и Гордана Ђукић су присуствовале 

акредитованим семинарима и радионицама у организацији Универзитетске библиотеке „Светозар 

Марковић“ у Београду. Оне су и чланови Комисије за економска и статусна питања библиотекара 

при Заједници библиотека Универзитета у Србији. 

 

 

Библиотечки фонд 

 

Библиотека има фонд од 75.546 библиотечких јединица монографских публикација из области 

економије и других друштвено-хуманистичких наука. Фонд у великој мери доприноси 

образовно-наставном процесу. Поред монографских публикација, библиотека располаже и са 154 

наслова страних часописа, 93 наслова домаћих часописа и 4 наслова службених новина.  

 

У току школске 2017/18. године, библиотека је приновљена са 606 библиотечких јединица 

монографских публикација, и то: 

- мастер, магистарски и докторски радови (210 библиотечких јединица), 

- издања Центра за издавачку делатност Економског факултета (268 библиотечких јединица),  

- књиге за асистенте и сараднике у настави (одлука бр. 384/1 од 06.02.2017. и  бр. 920/1 од 

09.03.2018.  –  6 библиотечких јединица), 



 

 

- поклони професора Економског факултета који одлазе у пензију (углавном старе књиге – 0 

библиотечких јединица),  

- други поклони (књиге и зборници)  (86 библиотечких јединица), 

- набавка литературе за потребе библиотеке (8 библиотечких јединица), 

- књиге финансиране из средстава пројеката Министарства науке (13 библиотечких јединица), 

- књиге за потребе извођења наставе (15 библиотечких јединица, од тог броја 10 библиотечких 

јединица је набављено за потребе извођења наставе на LSE). 

 

Што се тиче серијских публикација, у 2017. години су набављена 25 наслова домаћих и страних 

публикација. Од тог броја, 6 наслова је купљено, 4 наслова су добијена путем размене, а 15 

наслова су поклони, док су у 2018. години набављена 24 наслова домаћих и страних публикација. 

Од тог броја, 4 наслова су купљена, 8 наслова су добијена путем размене, а 12 наслова су 

поклони. 

 

 

Корисници  

 

Корисници библиотеке су студенти и академски радници односно сви запослени на Факултету. 

Студенти користе свакодневно библиотечке услуге у великом броју приликом писања есеја, 

семинарских и мастер радова. Просечан број студената који посећују и користе информационо-

библиотечке услуге је у просеку око 40 студента дневно, број часописа и зборника који се издају 

је око 80, док се из фонда књига издаје 20 и више књига свакога дана. Број корисника се мења 

током године (њихов број је већи у време зимског и летњег семестра, а мањи у време испитних 

рокова).  

Поред наведених, корисници услуга библиотеке су и студенти других факултета, као и грађанска 

лица која плаћањем чланарине имају право на коришћење библиотечког фонда. Плаћање 

чланарине, за кориснике Библиотеке Економског факултета који нису студенти Економског 

факултета,  уведено је 2005. године. Укупан број чланарина од 2005-2015. године износи 565. 

 

Простор  

 

Читаонице су веома посећене од стране студената и готово увек су пуне (90 места у приземљу и 

60 места на првом спрату), тако да студенти често користе и читаоницу у просторијама 

библиотеке која је намењена за коришћење библиотечке литературе која се не издаје на дуже 

време (овде студенти највише користе магистарске, мастер и докторске радове, часописе и 

зборнике). Ова читаоница има 20 места.  

 

Опрема 

 

Ове године није било набавке опреме за потребе библиотеке.  

 

Електронски каталог и  библиотечка база ММАRС 

 

Обрада библиотечког материјала ради се по међународним библиографских стандардима (ISBD) 

у програму МMARC V.4. Електронско претраживање комплетног библиотечког фонда могуће је 

преко имена и презимена аутора (повезују се звездицом име и презиме или више презимена и 

имена аутора), или преко кључне речи (терминолошки речник у коме су дате главне одреднице и 



 

 

пододреднице које их ближе одређују). Поступак је врло једноставан, где се за одређену кључну 

реч јави читав низ погодака, па је, на врло прегледан начин, студентима омогућен приступ 

великом броју тражене литературе. 

Библиотечка база има информационо-библитоечки карактер у складу са међународним 

библиотечким стандардом UNIMARC. У базу је унето укупно 70.093 записа (библиографски 

записи монографских и серијских публикација и чланака из часописа и зборника радова).  

 

 

Правци унапређења рада библиотеке Eкономског факултета: 

 

• Унапређење програма МMARC V.4 (за претраживање библиотечке базе), 

• Омогућити удаљени приступ и претраживање библиотечке базе ММАРC преко веб 

сајта Факултета, односно библиотечког портала, 

• Повећати број  читаоничких места, 

• Потребно је иновирати библиотечки фонд за потребе студената (депозитни фонд). 

 

Ревизија фонда библиотеке 

 

Ревизија фонда библиотечко-информационе грађе наше библиотеке почела је 01.07.2016. године. 

Технички део посла (прегледање, селектовање, сређивање оштећених књига, прављење 

спискова...) је завршен  14.10.2016. године, али сам поступак ревизије није окончан, јер је Савет 

Факултета донео одлуку којом се Комисија за ревизију обавезује да предузме одговарајуће мере 

како би се књиге из листе бр. 2 (невраћене књиге које се не налазе у фонду књига, а за које 

постоје задужења) вратиле Библиотеци Факултета. 

 

Чланови Комисије за ревизију су контактирали професоре који нису више запослени на 

Факултету и њихове породице и замолили их, да уколико имају библиотечке књиге у свом 

поседу, да их врате Библиотеци како би се окончао поступак ревизије. 

 

 

 

РАД ЦЕНТАРА ФАКУЛТЕТА И МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ 
 

 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА  

 

Пословање НИЦЕФ-а у периоду 01.10.2017 – 30.09.2018. године обележио је рад на класичним 

консултантским пројектима, едукационим програмима, међународним пројектима и домаћим 

научно-истраживачким пројектима. Укупно реализован нето приход по основу активности 

НИЦЕФ-а, у посматраном периоду, износио је 115.963.907,26 динара, при чему је Факултету 

остало 10.698.374,67 динара.  

Преглед остварених прихода НИЦЕФ-a је приказан у табели 1. 

 

Табела 1. Структура прихода НИЦЕФ-а 



 

 

Активности 

Реализован 

нето приход у 

динарима 

Структура 

реализованих 

прихода 

Учешће 

Факултета у 

динарима 

Учешће 

Факултета у 

% 

Консултантски пројекти 41.145.818,70 35,48% 4.191.351,70 10,19% 

Едукациони програми 8.795.114,55 7,58% 795.013,27 9,04% 

Међународни пројекти* 12.273.977,01 10,58% 1.227.397,70 10,00% 

Пројекти МПНТР 53.748.997,00 46,35% 4.484.612,00 8,34% 

УКУПНО: 115.963.907,26 100,00% 10.698.374,67 9,23% 

*Обрачун учешћа Факултета је специфичан за међународне пројекте, јер се део који припада Факултету наплаћује на 

крају пројекта. У Табели 1. је приказано учешће које се остварује на основу прихода из посматраног периода.  
 

 

Општи трошкови НИЦЕФ-а у посматраном периоду су износили 5.685.714,88 динара и 

покривени су из учешћа Факултета (10.698.374,67 динара). 

За неколико уговорених и завршених пројеката се чекају уплате (у оквиру уговореног рока 

плаћања) тако да нису ушли у обрачун реализованих прихода. 

 

Консултантски пројекти 

 

У посматраном извештајном периоду су реализовани пројекти за већи број клијената. Између 

осталих, клијенти у овом периоду су били: Влада Републике Србије, СМАТСА, Инфраструктура 

железница Србије и други. Укупан реализовани нето приход по основу консултантских пројеката 

износи 41.145.818,70 динара (35,48% у структури укупних прихода), а од ове активности 

Факултету је остало 4.191.351,70 динара.  

 

 

 

 

Табела 2. Структура прихода од домаћих пројеката (консултантски и научно-истраживачки) 

РБ Активности 

Уговорена 

нето вредност у 

динарима 

Реализован 

нето приход у 

динарима 

Учешће 

Факултета у 

динарима 

Учешће 

Факултета у 

% 

1. 
Пројекти уговорени у извештајном 

периоду 
35.359.917,87 29.979.917,87 2.999.746,49 10,01% 

2. 
Раније уговорени пројекти који су 

реализовани у извештајном периоду  
11.328.000,00 11.165.900,83 1.191.605,21 10,67% 

3. МПНТР 53.748.997,00 53.748.997,00 4.484.612,00 8,34% 

  УКУПНО: 100.436.914,87 94.894.815,70 8.675.963,70 9,14% 

 



 

 

НИЦЕФ је у овом периоду наставио успешну сарадњу са појединим клијентима, као што је нпр. 

Министарство трговине, туризма и телекомуникације, а такође је проширио базу клијената, као и 

типове пројеката који су за њих рађени.  

 

За претходно наведене клијенте НИЦЕФ је пружао консултантске услуге стратешког 

позиционирања на тржишту, истраживања односа у каналима маркетинга, процена вредности 

имовине и капитала, израда студијa изводљивости и сл. 

 

У посматраном периоду је активно рађено на добијању нових пројеката, тако да је Факултет 

добио неколико значајних пројеката са чијом се реализацијом започело у међувремену, а који ће 

бити завршени у овој години.  

 

У извештајном периоду, НИЦЕФ се сусретао са оштром конкуренцијом на тржишту, која је често 

ишла на значајно снижавање цена (и квалитета услуга), али је НИЦЕФ остао доследан својим 

вредностима и то је ипак донело значајан резултат на плану консултантске активности. 

 

 НИЦЕФ едукација  

 

У периоду од 01.10.2017 - 30.09.2018, НИЦЕФ едукација је остварила нето приходе од 

8.795.114,55 динара, а уговорено је још пројеката, чија реализација се очекује до краја 

календарске године.  

 

 

Табела 3. Структира прихода НИЦЕФ едукације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нето приходи (у дин.) % 

Отворени курсеви 2.772.170,82 31,52% 

In house курсеви 5.687.943,73 64,67% 

Курсеви за наставнике 

средњих школа 335.000,00 3,81% 

Укупно (у дин.) 8.795.114,55 



 

 

 
 

Отворени курсеви су намењени свим клијентима који су заинтересовани за одређену област из 

које НИЦЕФ организује курсеве. 

 

In house курсеви се односе на сарадњу са одређеним компанијама за које се креирају посебни 

едукациони програми или курсеви.  

 

У овој години је настављена сарадња са компанијом Delhaize Serbia чијих је 60 руководилаца 

МПО прошло једну врсту развојног програма, а још 14 запослених из различитих сектора је 

похађало други тип развојног програма.  

 

Сарадња са компанијом Raiffeisen  настављена је и у школској 2017/2018. години. Потписани су 

уговори за извођење курсева „Корпоративне финансије са основама“„Управљање пројектима“, 

„Менаџерско одлучивање 2.0“ и „Банкарска анализа 2.0“.  

 

Током посматраног периода успостављена  је сарадња са два нова клијента – компанијом 

LAFARGE BFC и Развојном агенцијом Србије. 

 

На креирању и реализацији едукационих програма у посматраном периоду било је ангажовано 15 

предавача са Економског факултета и 2 екстерна предавача. 

 

Курсеви за наставнике средњих школа 

 

У школској 2017/2018.  години настављено је са реализацијом 19 акредитованих програма 

сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. Поред Београда, 

курсеви су на захтев појединих школа одржани и у следећим градовима: Шабац, Кула, Стара 

Пазова и Параћин. Укупно 13 предавача са нашег Факултета и један екстерни су били ангажована 

на реализацији ових програма.  

 

НИЦЕФ је реализаторима пружао целокупну организациону и административну подршку, 

обрађивао и слао Извештаје у Завод за унапређивање образовања и васпитања и вршио 

комуникцију са школама и наставницима. Након Конференције за наставнике која се одржава 



 

 

једном годишње на Факултету, полазницима је омогућено  да похађају неке од курсева који се 

налазе у понуди Економског факултета и на тај начин прикупе неопходан број бодова. Искуства, 

као и синергетски ефекти оваквог повезивања различитих садржаја у домену сарадње са школама 

показали су се веома позитивним, па ће иста пракса бити настављена и ове године.  

 

У протеклој години је извршена акредитација програма за стручно усавршавање наставника, 

васпитача и стручних сарадника за школске 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину. Факултет 

је предао 15 програма сталног стручног усавршавања наставника на акредитацију Заводу за 

унапређивање образовања и васпитања, а акредитовано је 12 програма.  НИЦЕФ је у овом делу 

пружио пуну подршку ауторима у пријави програма и обављао целокупну комуникацију са 

Заводом.  

 

Наведена активност је веома значајна за позиционирање Факултета на тржишту образовања  због 

великог утицаја на имиџ Факултета и позитивних ефеката на уписне резултате, јер се учешћем у 

овим програмима приближавамо средњим школама и наставницима, а посредно и ученицима. 

 

У сарадњи са Руководством Факултета покренут је бесплатан курс „MS OFFICE – EXCEL“ 

намењен студентима завршних година нашег Факултета. НИЦЕФ пружа организациону и 

административну подршку у реализацији овог курса.  До сада је одржано 5 курсева и заокружен 

је цео циклус за школску 2017/2018. годину и укупно 560 студената је прошло кроз овај програм. 

На извођењу овог курса ангажовано је 9 предавача са Факултета. Наставак реализације овог 

курса је један од приоритета и очекује се и у текућој школској години. 

 

Покретање бесплатног курса „MS OFFICE – EXCEL“ је још један показатељ да је главни циљ 

НИЦЕФ-а унапређење имиџа Економског факултета, а не профитабилност, јер је наведени 

програм директно утицао на едукационе програме који су имали „MS OFFICE – EXCEL“ као 

своју основу, а који су били веома популарни претходних година и рађени су на комерцијалној 

бази. Слична је ситуација и са програмима који су намењени наставницима средњих школа који 

се раде првенствено због позиционирања Факултета у средњим школама, а не због 

профитабилности.   

 

Међународни пројекти   
 

У извештајном периоду настављена је реализација међународних пројеката из Хоризонт 2020 

програма Европске комисије - H2020 SUFISA и Strength2Food (S2F), као и пројекта из Дунавског 

транснационалног програма Excellence in ReSTI – Excellence in Research Social and Technological 

Innovation Project Management.  

 

По основу реализације међународних пројеката је остварено 12,27 милиона динара прихода.  

 

 Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

 

У овом извештајном периоду настављена је сарадња са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја. У току су четири пројекта чији је носилац Факултет, два 

интердисциплинарна пројекта и девет пројеката чију реализацију подржава једанаест 

истраживача са Факултета. 

Пројекти чији је носилац Факултет су: 



 

 

 

 179005 – «Ризици финансијских институција и тржишта у Србији – микроекономски и 

макроекономски приступ», 

 179050 – «Стратегијске и тактичке мере за решавање кризе конкурентности реалног 

сектора у Србији», 

 179062 – «Примена савремених метода менаџмента и маркетинга у унапређењу 

конкурентности предузећа у Србији у процесу њене интеграције у Европску унију», 

 179065 – «Улога државе у новом моделу раста привреде Србије». 

 

Расподела средстава, по основу ових пројеката, је у директној надлежности Министарства. 

Сходно томе, у периоду од 01.10.2017 - 30.09.2018. године, на име бруто накнада за рад 

истраживача на пројектима исплаћено је укупно 43.657.346,00 динара, за покриће директних 

материјалних трошкова намењен је износ од 5.607.039,00 динара, а за режијске трошкове 

4.484.612,00 динара.  

 

Актуелни циклус је продужен до 31.12.2018. године, док се очекује Конкурс за нови пројектни 

циклус. 

 

Министарству су, у извештајном периоду, предати годишњи извештаји о раду на пројектима, као 

и финансијски извештаји за 2017. годину. Дати су предлози програма рада за 2018. годину. 

Потписани су Анекси Уговора о реализацији пројеката у периоду април-децембар 2018. године.  

 

 Остале активности 

 

Економски факултет је ове године имао част да буде организатор XLV Интернационалног 

симпозијума о операционим истраживањима - SYM-OP-IS 2018, који је одржан у септембру 

месецу у хотелу Палисад на Златибору. НИЦЕФ је у великој мери био ангажован у пружању 

подршке у организационим и административним активностима. Запослени у НИЦЕФ-у су и на 

лицу места подржали организацију и побринули се за несметано одвијање симпозијума. 

Симпозијуму је присуствовало 79 учесника, а пријављени радови објављени су у оквиру 

зборника и монографије. 

 

Веб страница НИЦЕФ-а на адреси http://nicef.ekof.bg.ac.rs/ се редовно администрира и уређује у 

складу са новостима и дешавањима у пословању НИЦЕФ-а.  

 

НИЦЕФ активно сарађује са другим центрима на Факултету, а такође даје подршку за успешно 

функционисање различитих факултетских активности у складу са својим кадровским 

капацитетима. 

 

НИЦЕФ ће и у наредној години наставити интензивно да ради на јачању имиџа Факултета и 

продубљивању сарадње са привредом, међународним организацијама и јавним сектором. 

 

 Истраживачи 

 

У активностима НИЦЕФА, не рачунајући пројекте Министарства, у извештајном периоду било је 

ангажовано 74 истраживача, од којих 59 са Факултета и 15 екстерних сарадника. На свим 

пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја ангажовано је укупно 106 



 

 

истраживача, од којих је 104 запослено на нашем факултету, док су на пројектима чији је носилац 

Факултет ангажована 2 истраживача са другог факултета и института. 

 

 

 

ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ  
 

Центар за издавачку делатност (у даљем тексту ЦИД) је у периоду 1.10.2017. до 30.09.2018. 

континуирано радио на активностима подршке наставном, испитном и научном процесу који се 

одвијају на Економском факултету у Београду. 

  

Објављена издања 

 

У наведеном периоду ЦИД је објавио 74 наслова који су у највећем броју уџбеници и помоћна 

учила. Од тога је објављено 58 уџбеника, 13 помоћних учила и 3 монографије. Укупно је 

објављено 9 потпуно нових издања, док су остало измењена и допуњена издања. У оквиру 

едиције Преводи објављено је једно ново издање: „Урбана економика“ аутора Артура 

О’Саливана. У току је рад на преводу на српски језик три књиге за које су откупљена права на 

превод: 1) „Labor Economics“, 7th edition, George Borjas, 2) “Introduction to Hospitality 

Management”, 5
th

 edition, John R. Walker и 3) “Marketing for Hospitality and Tourism” 7
th

 edition, 

Philip T. Kotler, John T. Bowen, James Makens, Seyhmus Baloglu. Објављивање свих наведених 

издања се очекује током наредне 2019. године. До краја јануара 2019. године се такође планира 

излазак из штампе и новог издања уџбеника за предмет Међународна економија „International 

Economics“ 11
th

 edition, аутора Доминика Салватореа. Ово издање је у потпуности припремљено 

за штампу (завршен је превод, редактура, лектура и техничко уређивање) и биће одштампано у 

складу са динамиком обезбеђивања уџбеника за пролећни семестар 2018/2019. школске године. 

Тренутно су у току преговору у вези са откупом права за превод на српски језик за следеће 

књиге: 1) “Intermediate Microeconomic - A Modern Approach” and “Workouts In Intermediate 

Mircoeconomics”, 9
th

 edition, Hal R. Varian, 2) “A Contemporary Introduction to Sociology”, 3
rd

 

edition, J. C. Alexander, K. Thompson, L. D. Edles, M. C.-Desyllas и 3) “Accounting Information 

Systems”, Global Edition, 14th Edition, Romney, Marshall B. and Steinbart, Paul-John. 

 

Учешће на 63. Сајму књига  

 

У складу са плановима афирмације изван Факултета, ЦИД ће учествовати на 63. међународном 

београдском сајму књига од 21. октобра до 28. октобра 2018. године на којем се као и до сада 

очекује запажен наступ. На штанду од око 70m
2
 у хали 2а, биће представљена издања Факултета 

и њихова промоција и продаја. 

 

Промотивне активности 

 

ЦИД ће за потребе промоције на Сајму књига, али и његовог континуираног представљања, 

издати Каталог издања 2018. Каталог представља даље унапређење ранијих његових верзија. 

Ове године Каталог ће бити урађен искључиво у електронској верзији, што је у склопу стратегије 

ЦИД-а усмерене ка смањењу трошкова штампе и еколошкој оријентацији ка смањењу употребе 

папира. У каталогу се налазе основни каталошки подаци издања, краћи прикази књига и њихов 

кратки садржај. Таквим представљањем издања ЦИД је постигао још један вид промовисања 



 

 

Факултета као институције у којој се стиче конкурентно знање захваљујући квалитетним 

уџбеницима домаћих и страних аутора. 

 

ЦИД планира да и ове године подели један број улазница за сајам студентима факултета како би 

присуствовали промоцијама књига и на тај начин се директно упознали са организацијом наступа 

Факултета на сајмовима књига и образовања. 

 

У извештајном периоду се радило и на унапређењу сајта ЦИД-а (http://cid.ekof.bg.ac.rs и краћа 

адреса www.cid.rs). У 2017. години је направљен потпуно нови сајт који прати савремене 

тенденције у представљању издавачке делатности и који је више окренут ка лакшем прегледу и 

онлајн наручивању наших издања од стране корисника. На основу електронске комуникације са 

актуелним и потенцијалним клијентима, примећује се да су они у највећем броју комуникацију и 

започели након увида у издавачки опус ЦИД-а преко његове интернет странице. 

 

Подршка наставном процесу 

 

У складу са Законом о јавним набавкама, у октобру месецу 2018. године организован је тендер за 

штампање издања ЦИД-а. После одабира најповољније економске понуде Факултет ће потписати 

уговор са изабраним предузећем који ће важити наредних годину дана. 

  

ЦИД је, као и претходних пута, на време припремио за поделу и продају уџбенике и помоћна 

учила, како за зимски и летњи семестар школске 2017/18, тако и за зимски семестар школске 

2018/19. године. Проблеми са обезбеђивањем уџбеника су једино настали у случајевима када 

аутори нису на време достављали текстове за штампу, што је било забележено у неколико 

случајева. Оваква појава је ове године била присутнија у односу на претходне школске године и 

по том питању ће руководство ЦИД-а предузети одређене мере приликом обезбеђивања књига за 

пролећни семестар школске 2018/2019. године. 

 

ЦИД је претходне школске године, као и ранијих пута наставио праксу поклањања по три своја 

издања сарадницима Факултета (сарадници у настави и асистенти), комплета уџбеника најбољим 

студентима у генерацији за њихову наредну школску годину, комплета уџбеника победницима 

републичких такмичења средњих економских школа, као и одређени број књига као награде за 

разна такмичења студената. Такође је велики број издања ЦИД-а поклоњен директорима 

компанија у склопу редовних активности НИЦЕФ-а и Центра за сарадњу са привредом. У датом 

извештајном периоду ЦИД је припремио 4 комплета својих издања који су током 2018. 

поклоњени библиотекама четири општине у Србији (Шабац, Ваљево, Чачак и Смедерево) у циљу 

промовисања факултета међу ученицима тих општина и њиховим професорима. Укупна продајна 

вредност свих комплета је 787.960,00 динара. 

 

Финансијски резултат 

 

У извештајном периоду, ЦИД је у одређеној мери променио ценовну стратегију за коју се очекује 

да да резултате у наредном периоду. Иако су економска кретања у окружењу и даље неповољна, 

а која за последицу имају и пад куповне моћи, ЦИД је повећао марже које се зарачунавају у 

оквиру продајних цена. У претходном периоду су марже смањиване, али то није дало за резултат 

повећање продаје. Због тога је одлучено да се марже повећају како би се отворио простор за 

продају ЦИД-ових издања и преко спољних продајних канала (у књижарама других великих 



 

 

издавача и трговачких ланаца). Као и претходних година, и даље је присутна политика продаје 

истих издања по вишим продајним ценама преко рачуна, а по нижим ценама у књижари 

факултета. 

 

У наредној табели је дат сумарни преглед кретања укупних прихода и трошкова ЦИД-а у 

претходна четири извештајна периода. 

 

Елементи 

Извештајни период 

1.10.2014.-

30.9.2015. 

1.10.2015.-

30.9.2016. 

1.10.2016.-

30.9.2017. 

1.10.2017.-

30.9.2018. 

Приходи 30.580.847,57 29.919.735,12 28.539.919,04 28.032.852,38 

Трошкови 31.711.932,54 42.152.991,82 29.137.371,83 36.944.726,78 

Пословни 

резултат 
-1.131.084,97 -12.233.256,70 -579.452,79 -8.911.874,40 

Укупне залихе 45.395.510,47 52.767.093,67 41.992.634,66 38.505.799,70 

 

Укупни приходи ЦИД-а од продаје готових производа и трговачке робе у периоду 1.10.2017. – 

30.09.2018. износили су 28.032.852,38 динара, док су трошкови износили 36.944.726,78 динара те 

је остварен губитак од 8.911.974,40 динара. Без обзира на чврсту контролу трошкова који су 

највећим делом дефинисани Правилником о ауторским хонорарима и Уговором са добављачем 

услуга штампе, продаја уџбеника и помоћних учила није била довољна да се покрију ови 

трошкови. Вредност залиха на дан 30.09.2018. износи 38.505.799,70 динара што је за око 3,5 

милиона динара мање него на исти дан претходне године и најмањи износ залиха у претходне 

четири године. До смањења залиха је дошло због пажљивијег планирања тиража, као и 

распродаје књига које су у претходном периоду биле штампане за период од две године. Такође, 

покренута је акција снижења цена великог броја старијих издања која су се дуго налазила на 

залихама што је наишло на добар одзив код купаца. 

 

Погоршања у пословању ЦИД-а и негативан пословни резултат су настали због следећих разлога: 

 

1) Повећани су трошкови превода. У односу на претходни извештајни период трошкови 

превођења су већи за 2,3 пута (трошкови превођења су износили 1.619.277,32 динара). 

Повећање трошкова превода је настало због рада на преводу четири страна уџбеника, од 

којих ће три изаћи из штампе наредне школске године. 

2) Повећани су трошкови ауторских хонорара. Трошкови ауторских хонорара су у односу 

на претходни извештајни период повећани за 1,3 пута (14.363.318,62 динара). Повећање 

трошкова ауторских хонорара је настало из разлога објављивања новог циклуса великог 

броја репринта и нових издања у овој години, али и исплате услуга лекторисања за књиге 

које се тренутно преводе. 

3) Повећани су трошкови штампе. Трошкови штампе су у односу на претходни извештајни 

период повећани за 1,3 пута (10.073.355,80 динара). Повећање трошкова штампе је 

резултат већег броја издатих репринта у текућој школској години. 

4) Смањење залиха је резултат одговорнијег планирања тиража у договору са 

ауторима. Често се дешава да аутори инсистирају да ново издање њиховог уџбеника буде 

објављено пре него што је претходно издање у потпуности распродато или да нису 

довољно ажурни приликом обавештавања ЦИД-а о њиховим намерама у вези са 

планираним терминима издавања нових уџбеника. Често се један исти репринт ради по 



 

 

неколико пута у мањим тиражима, уместо одједном у већем тиражу (за две године), зато 

што аутори стално најављују нови текст и у последњем тренутку одустају од тога и 

наручују репринт. Током овог извештајног периода су се наведени проблеми у одређеним 

случајевима поново јавили, што је негативно утицало на кретање трошкова хонорара и 

штампе. 

5) Међутим, и даље је присутна тенденција пада прихода који је  нарочито био изражен у 

периоду између 2013. и 2014. године. У овој извештајној години таква тенденција је 

заустављена, али неповољни трендови попут смањења куповне моћи студената који 

купују наше књиге (студенти финансирани из буџета), затим повећање понуде наших 

уџбеника на секундарном тржишту књига, као и стално присутно копирање ЦИД-ових 

издања већ у непосредној близини факултета и даље знатно утиче на смањење укупних 

прихода од продаје књига. Као један од начина повећања продаје књига ЦИД ће 

размотрити могућност продаје књига преко екстерних канала продаја (у књижарама 

других издавача и предузећа која се баве продајом књига). 

 

 

ЦЕНТАР ЗА САРАДЊУ СА ПРИВРЕДОМ  

 

Центар за сарадњу са привредом (у даљем тексту Центар) је основан у октобру 2015. године на 

Економском факултету. Центар има три главна правца деловања: 

 

• Успостављање узајамно корисне сарадње са успешним компанијама и институцијама 

у Србији и интензивирање различитих активности које имају за циљ обезбеђивање пракси 

и додатне едукације наших студената, за које је надлежан Тим за односе са компанијама 

и студентске праксе. На основу потписаних Меморандума о пословној сарадњи и 

Упитника које попуњавају компаније-партнери Економског факултета ствара се кровни 

оквир за спровођење низа заједничких активности. Тим је посебно фокусиран на повећање 

броја студентских пракси, које ће омогућити стицање практичних знања и вештина 

студената кроз рад у компанијама. 

 

• Каријерно вођење и саветовање у области планирања и управљања каријером 

студената, као и организација и реализација гостујућих предавања на Економском 

факултету у сарадњи са партнерима Факултета. Тим за каријерно вођење и саветовање 

Центра за сарадњу са привредом настоји да пружи практична и актуелна знања којa су 

студентима неопходнa за припрему за прво запослење и управљање својом каријером 

(припрема за писање биографије, припрема за интервју, теренска настава, гостујућа 

предавања и др.). 

 

• Управљање маркетингом и односима са јавношћу Економског факултета има за 

циљ промовисање и јачање репутације Факултета у привредном окружењу и стручној 

јавности. Тим за маркетинг и односе са јавношћу Центра за сарадњу са привредом 

настоји да позитивно и интензивно делује у правцу ширења угледа и позитивног имиџа 

Економског факултета у области високог образовања, али и свих других облика 

активности које припадају подручју рада Факултета. 

 

Резултати у оквиру надлежности Центра: 

 



 

 

 Праксе и послови: 

• Успостављена је сарадња са 180 компанија што у укупном збиру чини 416 од оснивања 

Центра 

• Успостављена је сарадња са 3 градске управе, што у укупном збиру чини 6 (Београд, 

Ужице, Крушевац, Шабац, Чачак, Ваљево и Смедерево).  

• Обезбеђено је 716 студентских пракси што у укупном збиру чини 2066 од оснивања 

Центра 

• Активно се ажурира Студентски портал који студентима омогућава благовремено 

информисање о доступним праксама и онлајн пријаву 

 Каријерно саветовање: 

• Oдржaнo je 8 тeрeнских пoсeтa компанијама, штo у укупнoм збиру чини 38 oд 

oснивaњa Цeнтрa  

• Oдржaнo je 25 прeдaвaњa гoстуjућих прeдaвaчa из приврeдe, штo у укупнoм збиру 

чини 85 oд oснивaњa Цeнтрa 

• Oдржaнo je 5 пaнeл дискусиja, штo у укупнoм збиру чини 15 oд oснивaњa Цeнтрa 

• Oдржaнo je 8 рaдиoницa за развој каријере, штo у укупнoм збиру чини 18 oд oснивaњa 

Цeнтрa 

• У сaрaдњи сa ЦЗРК oсмишљeн прojeкaт CV Клиникa  

• Успoстaвљeн прojeкaт “Ekof Business Lab” 

• Рeaлизoвaнo je 59 прeдaвaњa и рaдиoницa у oквиру Startup Centra 

• 52 интeрнo и eкстeрнo aнгaжoвaнa прeдaвaчa у Startup Centru (8 мeнтoрa) 

• 11 тимoвa је прoшлo прoгрaм Startup Centra (30+ студeнaтa) 

 Уписна кампања 2018: 

• Реализоване су посете у 21 средњe школe  

• Факултет су посетили ученици из 7 школа 

• Факултет је представљен на 10 сајмова образовања  

• Организовано је 12 Отворених врата  

• У оквиру кампање је остварена директна комуникација са 2.974 ученика  

• Креиран је и достављен извештај у 37 средњих школа о успеху њихових ученика на 

пријемном испиту и постигнућима током прве године студија  

• Успостављена је сарадња са два инфлуенсера чије су објаве на друштвеним мрежама 

виделe у збиру 87,583 особe 

 Сарадња са школама 2018: 

• Организована је Друга конференција за наставнике при ЗУОВ-у  

• Трећа коференција за наставнике при ЗУОВ-у је у процесу акредитације 

• Објављен је други број часописа за средњошколце „Индекс“ 

• Припремљен је трећи број часописа за средњошколце „Индекс“ 

• Економски факултет је помогао у реализацији пројекта “Предузетник у средњој“ 

организације ПРОМОС, обилазећи школе са материјалом за упис и учествујући као 

жири на финалном такмичењу за средњошколце 



 

 

• Факултет је реализовао пројекат “Буди на један дан директор“ у Петој економској 

школи Раковица 

• Организовано је предавање у Деветој економској школи бивших ученика а садашњих 

студената  

• Организовано је 6 стручних предавања професора у средњим школама 

 Интерни маркетинг и ПР: 

• У припреми су Newsletter-и за студенте, наставу и алумнисте и компаније 

• Економски факултет у Београду је био медијски експониран 3285 пута, од тога у 

електронским медијима 423, у штампаним 866 и на интернету 1996 пута 

• Организовано је преко 15 гостовања руководства, професора и студената Факултета 

• Фејсбук страница броји 16.610 пратилаца 

• Фејсбук страница Ја на екофу намењена будућим студентима броји 2.890 пратилаца 

(припрема и дизајн визуала за страницу) 

• Линкедин страница броји 4.918 пратилаца 

• Инстаграм профил Факултета има 2.620 пратиоца 

• Отворен је Инстаграм профил Ја на Екофу и има 564 пратиоца 

• Viber info chat броји 1397 пратиоца  

• Пласирано је преко 1000 објава на сајту и на званичним профилима на друштвеним 

мрежама  

• Основана је алумни платформа (alumni@ekof.bg.ac.rs) која тренутно броји преко 820 

чланова, вишемесечни пројекат; 

• Покренута је страница у оквиру платформе, где се објављују интервјуи са исктакнутим 

алмунистима. 

 Догађаји: 

• Одржана конференција „Образовне промене у Србији: изазови и перспективе“ у 

сарадњи са Институтом за педагошка истраживања 

• Одржана Друга конференција за наставнике при ЗУОВ-у 

• Организована су три алумни окупљања (највећем окупљању је присуствовало преко 

170 алумниста) 

• Oргaнизoвaнa су 2 дoгaђaja свeчaних прoглaшeњa пoлaзникa 2. и 3. гeнeрaциje Startup 

Centra 

• Организована је промоција књиге студенткиње Факултета 

• Обележена је 81. година од оснивања Факултета организовањем три панела 

(логистички, ИТ и туристички панел)  

• Организовано је отварање школске 2018. године 

• Организован је Open day за новоуписане студенте  

 

 Припрема и дизајн материјала за: 

• Конференцију за наставнике средњих стручних школа (дизајн постера, акредитација са 

агендама) 

• Конференцију ИПИ „Образовне промене у Србији: изазови и перспективе“(зборник, 

акредитације са агендама, постер, налепнице..) 

• Конференцију „Symopis” (кесе, акредитације, сертификати) 



 

 

• Еkof Business Challenge (дизајн акредитација, диплома, и осталог промотивног 

материјала за Case Study Team) 

• Уписну кампању 2019/2020. (лифлет, свеске, фасцикле, кесе, летци) 

• Рад на новој брошури „Програми сталног стручног усавршавања наставника, 

васпитача и стручних сарадника 

• Дане ЕКОФ-а (6 визуала + постер), Отворена врата, Отварање школске године (свеске, 

визуали), учешће на сајмовима,  

• LSE (дизајн постера за стратешке партнере, дизајн визуала за најаву презентације 

програма, летњу школу, успешној генерацији) 

• МS Office Excel курс (дизајн постера, визуала, слајдера) 

• Гостујућа предавања (Удружења финансијских директора Србије, Hyatt Regency, 

Дубравка Негре), теренске посете (Crown Plazа) 

• Догађаје (CFA (дизајн акредитација), промоцију АССА акредитације, Free Market Road 

Show, Стартап Центар (слајдери, позивнице, визуали), промоцију књиге Ане Крстић, 

панел дискусију „Млади у привреди – кроз праксу до успешне каријере“ 

• Пројекат Екоф животна школа, Буди директор на један дан (захвалнице, постер) 

• Мобилност, упис на мастер, електронске молбе, праксу на факултету, САП, праксу у 

локланим самоуправама, алумни платформу, нове модуле за сајт, пренос докумената, 

пријемни испит, честитку за Нову годину, кључне поруке Факултета за телевизоре у 

ходницима и други дизајнии за друштвене мреже 

• Постере о познатим економистима 

• Зид испред А6 

 Остало: 

• Oбeзбeђeнo учeшћe студeнaтa нa 5 кoнфeрeнциjа “Tрaнспoрт и лoгистикa 2018”, 

„Гoдинa бoрбe прoтив сивe eкoнoмиje“, „Дигитaл - рeгиoнaлнa кoнфeрeнциja o 

трeндoвимa у тeлeкoмуникaциjaмa и мeдиjимa“, „ПРAВA MEРA MEДИJA - Струкoвнa 

кoнфeрeнциja o мeдиjским мeрeњимa“, и „Економска политика Хрватске у 2019“. 

• Медијска подршка сарадње Економског факултета у Београду и „Duale Hochschule 

Baden-Württemberg Heilbronn“ 

• Учешће у организацији предавања америчког амбасадора у Србији на Факултету 

• Пoдршкa тиму Trusteed зa oдлaзaк у финaлe “University Startup World Cup” у Дaнскoj 

• Oпeрaтивнa пoдршкa oргaнизaциjи „Symopis 2018“ 

• Учeшћe у спрoвoђeњу 2 вeликa студeнтскa тaкмичeњa „I AM FCA – Innovation award 

for Millenials“ и „Generator Fluo“ 

• Учeствoвaњe у жириjу студeнтскoг тaкмичeњa „SIA Awards“ 

• Подршка организовања Excel курса 

• Осмишљен је саржај за Инфо-пулт 

• Медијска подршка ACCA акредитацији 

• Медијска подршка одржавања конференције „Free market road show“ 

• Подршка организовању промоције мастер програма 

• Пружена је медијска подршка промоцији Кварталног монитора 

• Медијска подршка спортских успеха 

 



 

 

ЕКОНОМСКИ ПОЛОЖАЈ ФАКУЛТЕТА И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Основа анализе финансијских перформанси Економског факултета Универзитета у Београду (у 

даљем тексту: „Факултета“) у периоду 01.10.2017.–30.09.2018. године је Извештај о извршењу 

буџета (Образац 5). Интегрални приказ Обрасца 5 за наведени период дат је у прилогу ове 

анализе. Овај извештај сугерише неколико битних закључака. 

 

У периоду од почетка октобра 2017. до краја септембра 2018. године, Факултет је остварио 

укупне приходе и примања у износу од 839 милиона РСД, од чега је 310,3 милиона РСД 

остварено по основу прихода из буџета Републике, 516,5 милиона РСД по основу сопствених 

прихода, а 12,2 милиона РСД по основу донација (међународних пројеката). Укупни приходи и 

примања Факултета у академској 2017/18. години бележе раст од 3,4% у односу на претходну 

академску годину, и то по основу раста прихода из буџета Републике за 5,3% (услед повећања 

средстава за плате од Министарства просвете, као и различите динамике уплате средстава за 

материјалне трошкове пројеката Министарства науке), благог раста сопствених прихода, за 

0,85%, као и снажног повећања прихода од донација, за око 2,5 пута.  

 

Табела 1. Износ и структура прихода и примања Факултета  

Врста прихода: Износ (мил. РСД) Структура 

Приходи из буџета 310,3 37,0% 

Сопствени приходи и донације 528,7 63,0% 

    Приходи од студија (ОАС, МАС, ДС) 428,4 51,1% 

    Остали приходи 100,3 11,9% 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 839,0 100% 

 

У структури сопствених прихода, доминирају приходи и примања по основу студија, чије учешће 

у сопственим приходима је у академској 2017/2018. у односу на претходну академску годину 

мање за око 4,6 процентна поена и износи око 81%, што је између осталог последица и снажног 

раста прихода НИЦЕФ-а. Приходи од продаје књига и реализације истраживачких и 

консултантских пројеката у збиру чине око 14,1% сопствених прихода и њихово учешће у 

сопственим приходима је порасло за 3,5%. Истовремено, приходи од угоститељских услуга су у 

академској 2017/2018. години остали на нивоу претходне академске године.  



 

 

Табела 2. Структура сопствених прихода и донација Факултета  

Врста прихода: 
Износ 

(мил. РСД) 
Структура 

1. Приходи од основних студија 372,58 70,5% 

2. Приходи од мастер и последипломских студија 41,73 7,9% 

3. Приходи од докторских студија 5,85 1,1% 

4. Приходи од међународних мастер студија 8,24 1,6% 

5. Приходи НИЦЕФ-а 48,66 9,2% 

6. Примања од ЦИД-а 26,08 4,9% 

7. Примања од угоститељских услуга 10,23 1,9% 

8. Остали приходи 3,15 0,6% 

9. Донације 12,24 2,3% 

Свега: 528,76 100% 

 

Укупни расходи и издаци Факултета у периоду од 01.10.2017-30.09.2018. године износили су 

849,9 милиона РСД, што је за 8,8% мање у односу на академску 2016/17 годину, и то услед 

знатног смањења инвестиција (за -66,6%) у односу на претходну академску годину, као и услед 

уштеда на текућим расходима и издацима, који бележе пад од 0,2% у односу на претходни 

извештајни период. 

 

Табела 3. Износ и структура расхода и издатака Факултета  

Врста трошка: 
Износ 

(мил. РСД) 
Структура 

Текући расходи и издаци 809,9 95,3% 

Инвестиције 40,0 4,7% 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 849,9 100% 

 
Средства остварена по основу прихода из буџета Републике су највећим делом искоришћена за 

финансирање расхода по основу зарада запослених, а мањим делом за покриће сталних 

трошкова, док су средства остварена по основу сопствених прихода искоришћена за 

финансирање дела зарада запослених и већег дела сталних трошкова, као и за финансирање 



 

 

осталих трошкова, тј. активности. Структура расхода финансираних из сопствених средстава, у 

износу од 527 милиона РСД, приказана је у Табели 4.  

 
Табела 4. Структура сопствених трошкова Факултета  

Врста трошка: 
Износ 

(мил. РСД) 
Структура 

1. Расходи за запослене 301,20 57,2% 

2. Стални трошкови 26,09 5,0% 

3. Трошкови путовања 3,95 0,8% 

4. Трошкови услуга по уговору 101,92 19,3% 

5. Трошкови специјализованих услуга 30,81 5,9% 

6. Трошкови поправки и одржавања 7,13 1,3% 

7. Трошкови материјала 12,84 2,4% 

8. Улагања у основна средства 31,30 5,9% 

9. Остали трошкови 11,76 2,2% 

Свега: 527,00 100% 

 

На динамику укупних расхода и издатака у академској 2017/18. години доминантно је утицало 

смањење инвестиционих издатака, будући да је у ранијим академским годинама реализован већи 

део инвестиционих радова. Тако су инвестициони издаци у академској 2017/18. години износили 

40 милиона РСД, што се већим делом односи на радове на фасади зграде, као и на друге 

инвестиционе активности (климатизација зграде, реновирање амфитеатара и сл.), које су 

реализоване у академској 2016/17. години, али су због динамике радова делом плаћени у 

академској 2017/18. години. Осим тога, у академској 2017/18. години, започет је пројекат 

темељне реконструкције лифтова, у циљу унапређења безбедности и усклађивања са важећим 

законским стандардима, а извршено је и хигијенско кречење ходника и других заједничких 

просторија на Факултету, те делимично реновирање деканата и опремање Креативног центра. 

Издаци за инвестиције, у академској 2017/18. години мањи су за 79,7 милиона РСД у односу на 

претходну годину. Све инвестиционе активности су реализоване преко јавних набавки, у складу 

са одговарајућим Законом и у складу са планом набавки за календарску 2017. и 2018. годину, 

усвојеним од стране Савета Факултета. Поред инвестиција, на динамику укупних расхода 



 

 

утицало је и кретање расхода на зараде запослених, као доминантне ставке расхода, који су у 

академској 2017/18. години износили 540,2 милиона РСД и као такви су били за око 6,6 милиона 

динара већи него у претходној академској години. У овом извештајном периоду настављена је 

политика ригорозне контроле текућих расхода, о чему говори и даље смањење трошкова 

репрезентације, путовања и потрошног материјала. 

 

Факултет је током академске 2017/18. године остварио текући резултат (укупни приходи 

умањени за текуће расходе и издатке) од +29,1 милиона РСД, а када се у расходе и издатке 

укључе и реализоване инвестиције, укупан нето резултат у академској 2017/18. години износио је 

-10,9 милиона РСД. И текући финансијски резултат (без инвестиција) и укупан финансијски 

резултат (са укљученим инвестицијама), у академској 2017/18. години били су бољи него у 

академској 2016/17. години. Сходно претходно наведеном, оцењује се да је финансијска и 

ликвидносна позиција Факултета и даље релативно стабилна, док ће дугорочна финансијска 

позиција Факултета бити под утицајем односа оснивача према високошколским установама, као 

и екстерних социјално-економских трендова, те конкурентске позиције Факултета. 



 

 

ПРИЛОГ: ОБРАЗАЦ 5 ЗА ПЕРИОД 01.10.2017.–30.09.2018. ГОДИНЕ 

 

Образац 5

(у хиљадама динара)

5001
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
839,026 310,261 12,235 516,530

5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 802,709 310,261 12,235 480,213

5061 732000
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
12,235 12,235

5062 732100 Текуће донације од међународних организација 12,235 12,235

5070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 1,694 1,694

5071 741100 Камате 1,694 1,694

5077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 478,057 478,057

5078 742100
Приходи од продаје добара и услуга или закупа 

од стране тржишних организација
478,057 478,057

5089 744000
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ 

И ПРАВНИХ ЛИЦА 
28 28

5090 744100
Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица
28 28

5092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 95 95

5093 745100 Мешовити и неодређени приходи 95 95

5097 772000
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 

ГОДИНЕ 

339 339

5098 772100
Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

из претходне године
339 339

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 310,261 310,261

5105 791100 Приходи из буџета 310,261 310,261

5106 800000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ
36,317 36,317

5117 822000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

ПРОИЗВОДЊЕ
31,450 31,450

5118 822100 Примања од продаје залиха производње 31,450 31,450

5119 823000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ
4,867 4,867

5120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 4,867 4,867

5171 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 839,026 310,261 12,235 516,530

Донације
Сопствена 

средства

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака 

ОП

Број 

конта
Опис

01.10.2017. - 30.09.2018.

Укупно                        Буџет

 



 

 

5172
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
849,854 309,200 13,654 527,000

5173 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 812,866 307,800 13,596 491,470

5174 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 546,770 245,571 301,199

5175 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 454,659 208,288 246,371

5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 454,659 208,288 246,371

5177 412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА
77,471 37,283 40,188

5178 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 51,937 24,994 26,943

5179 412200 Допринос за здравствено осигурање 22,290 10,727 11,563

5180 412300 Допринос за незапосленост 3,244 1,562 1,682

5181 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1,113 1,113

5182 413100 Накнаде у натури 1,113 1,113

5183 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 4,390 4,390

5184 414100
Исплата накнада за време одсуствовања с 

посла на терет фондова
1,448 1,448

5185 414200 Расходи за образовање деце запослених 409 409

5186 414300 Отпремнине и помоћи 2,322 2,322

5187 414400
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 

чланова уже породице и друге помоћи 
211 211

5188 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 6,435 6,435

5189 415100 Накнаде трошкова за запослене 6,435 6,435

5190 416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ
2,702 2,702

5191 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 2,702 2,702

5196 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 258,564 62,229 13,596 182,739

5197 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 41,298 15,168 36 26,094

5198 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,253 985 268

5199 421200 Енергетске услуге 24,813 6,813 18,000

5200 421300 Комуналне услуге 11,058 4,529 6,529

5201 421400 Услуге комуникација 2,898 2,811 36 51

5202 421500 Трошкови осигурања 16 16

5203 421600 Закуп имовине и опреме 816 816

5204 421900 Остали трошкови 444 30 414

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 6,603 934 1,721 3,948

5206 422100 Трошкови службених путовања у земљи 1,064 48 98 918

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 5,450 886 1,623 2,941

5208 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 89 89

Буџет Донације
Сопствена 

средства

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака 

ОП

Број 

конта
Опис

01.10.2017. - 30.09.2018.

Укупно                        

 



 

 

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 159,557 45,792 11,839 101,926

5212 423100 Административне услуге 8,337 64 65 8,208

5213 423200 Компјутерске услуге 6,009 75 5,934

5214 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 2,515 246 280 1,989

5215 423400 Услуге информисања 16,958 233 16,725

5216 423500 Стручне услуге 113,662 45,174 11,344 57,144

5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1,138 1,138

5218 423700 Репрезентација 2,172 127 2,045

5219 423900 Остале опште услуге 8,766 23 8,743

5220 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 30,809 30,809

5222 424200 Услуге образовања, културе и спорта 30,340 30,340

5223 424300 Медицинске услуге 456 456

5224 424400 Услуге одржавања аутопутева 13 13

5228 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 7,200 74 7,126

5229 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 5,744 6 5,738

5230 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1,456 68 1,388

5231 426000 МАТЕРИЈАЛ 13,097 261 12,836

5232 426100 Административни материјал 2,175 13 2,162

5234 426300
Материјали за образовање и усавршавање 

запослених
872 248 624

5235 426400 Материјали за саобраћај 61 61

5237 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 4,880 4,880

5239 426800
Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство
4,474 4,474

5240 426900 Материјали за посебне намене 635 635

5276 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1 1

5278 444200 Казне за кашњење 1 1

5314 472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 

БУЏЕТА 
2,664 2,664

5321 472700
Накнаде из буџета за образовање, културу, 

науку и спорт 
2,664 2,664

5324 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 4,867 4,867

5325 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 4,052 4,052

5327 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 4,052 4,052

5328 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 815 815

5329 482100 Остали порези 744 744

5330 482200 Обавезне таксе 71 71

Ознака 

ОП

Број 

конта
Опис

01.10.2017. - 30.09.2018.

Укупно                        Донације
Сопствена 

средства
Буџет

 



 

 

5341 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 36,988 1,400 58 35,530

5342 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА  32,757 1,400 58 31,299

5341 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 23,216 23,216

5344 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 23,216 23,216

5348 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 8,916 1,329 7,587

5350 512200 Административна опрема 8,375 1,329 7,046

5354 512600 Опрема за образовање, науку,  културу и спорт 541 541

5362 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 625 71 58 496

5363 515100 Нематеријална имовине 625 71 58 496

5371 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 4,231 4,231

5372 523100 Залихе робе за даљу продају 4,231 4,231

5435 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 849,854 309,200 13,654 527,000

Ознака 

ОП

Број 

конта
Опис

01.10.2017. - 30.09.2018.

Укупно                        Буџет Донације
Сопствена 
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5436
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
839,026 310,261 12,235 516,530

5437
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
849,854 309,200 13,654 527,000

5438
Вишак прихода и примања – буџетски 

суфицит
1,061 1,061

5439
Мањак прихода и примања –буџетски 

дефицит  
11,889 1,419 10,470

5440 900000
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

5441 600000
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

5442 ВИШАК ПРИМАЊА 

5443 МАЊАК ПРИМАЊА

5444 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 1,061 1,061

5445 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 11,889 1,419 10,470

Укупно                        Буџет Донације
Сопствена 

средства

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака 

ОП

Број 

конта
Опис

01.10.2017. - 30.09.2018.

 
 

 

 

 

 

Београд, 31.10.2018. 

ДЕКАН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

           проф. др Бранислав Боричић 
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Овај документ представља сублимирани опис најзначајнијих активности које су се одвијале на 

Универзитету у Београду - Економском факултету у периоду од 1.10.2018. до 30.9.2019. године. 

Тежиште је на активностима везаним, непосредно или посредно, за одвијање наставног процеса, 

научног и стручног рада на Факултету, док су елементи финансијског пословања дати мање 

формално, имајући у виду да се школска и календарска година не поклапају, те да ће детаљан 

финансијски извештај бити предмет разматрања Савета Факултета по завршетку календарске 

године. Један део активности је имао епилог на десет одржаних седница Наставно-научног већа и 

Изборног већа, а многе, пак, у раду комисија Већа и центара Факултета. 

 Годину за нама обележио је рад у настави и научном истраживању у који су били 

укључени сви, без изузетка, наставници, сарадници и студенти, као и значајан део ненаставног 

особља.  

  

КРАТАК ХРОНОЛОШКИ ПРЕГЛЕД  

 

 

Септембар-октобар 2018. 

Опростили смо се од наших колега професора Божидара Церовића и професора Стојана Бабића.  

Последњи пут као пуноправни чланови ННВ, пре одласка у пензију, учествовали у раду ННВ 

проф. Љубиша Дабић и проф. Милић Миловановић. Изражена захвалност на ангажовању у 

настави и другим активностима Факултета током њихове радне каријере. 

ОДато обавештење о разматрању могућности међународне акредитације неког дела студијског 

програма основних студија. То ће бити дуготрајан процес и захтеваће мобилизацију свих 

запослених на Факултету, а посебно мобилизацију дела наставног особља којег ће се највише и 

тицати акредитација. 

Изражене честитке и захвалност проф. Јелени Кочовић и др Драгану Аздејковићу као 

руководиоцима програмског и организационог одбора, као и свим учесницима ова два тела, на 

изванредној организацији XLV SYMOPIS 2018. 

Дато обавештење да је прва генерација студената на студијском програму који реализујемо са 

Универзитетом у Лондону, носилац програма LSE, постигла изванредан успех положивши 91% 

испита. Након оваквог успеха добијен предлог из Лондона да нашу међусобну сарадњу 

подигнемо на виши ниво, што тумачимо као посебно признање.  

Сенат Универзитета у Београду је 19.9.2018. подржао предлоге и продужио радни однос проф. 

Љубинки Јоксимовић, проф. Гојку Рикаловићу и проф. Синиши Зарићу. 

На жалост, предлог за продужење проф. Љубиши Дабићу није подржан због тумачења да се рад у 

научном институту не може третирати као рад у настави у високом образовању. 

Савет Економског факултета је 27.9.2018. изабрао колегу Стевана Васиљевића за студента 

продекана. 

Сенат Универзитета у Београду изабрао у звање редовног професора колегиницу Емилију Манић. 

Веће правно-економских наука Универзитета у Београду изабрало у звање доцента колегу др 

Игора Ковачевића. 



 

 

Проф. Иван Вујачић је и ове године обезбедио један број стипендија за наше студенте на 

студијском програму који реализујемо у сарадњи са Универзитетом у Лондону, носилац 

програма LSE. 

Факултет је предузео кораке да се учлани у неку од организација за међународну акредитацију 

пословних школа и пословних студијских програма. 

Преко наставничког сервиса, у делу где се налази и електронски дневник, доступни су спискови 

студената уписаних на одговарајуће предмете у текућој школској години. 

15. и 16. октобра је Факлутет посетила делегација са Економског факултета из Љубљане, а 18. и 

19. октобра делегација са Економског факултета из Загреба са предлозима међуфакултетске 

сарадње о којима смо изразили позитиван став. 

Од 21. до 23. октобра 2018. године у Шангају је одржана конференција „IBSSC2018“ (The 7th 

International Bussines School Shanghai Conference, Antai College of Economics & Management, 

Shanghai Jiao Tong University) на тему „Impact and Change“, на којој је учествовало више од 250 

декана и директора водећих пословних школа света. Међу 37 предавача по позиву учествовао сам 

као декан Економског факултета Универзитета у Београду, са предавањем под насловом „Is 

Theory/Reality=School/Company?” 

25. октобра је исплаћена септембарска зарада увећана за 30% на нивоу дванаестомесечног 

просека. 

Изражена захвалност колегиници проф. Татјана Ђуровић, и колегама др Николи Његовану и 

Бењамину Гегићу, студенту продекану у претходној школској години, за одабир и презентирање 

цитата познатих економиста на паноу испред амфитеатра 1. 

Зидови ходника у којима најдуже бораве студенти су обогаћени паноима са основним 

информацијама о најпознатијим економистима, комбиновано, на српском и енглеском језику. 

Изражена захвалност колеги др Младену Стаменковићу и сарадницима Центра за сарадњу са 

привредом на припреми паноа. 

Најављено да се посета Државне ревизорске институције Факултету ближи крају. Најављено да 

убудуће нећемо бити у могућности да финансирамо новогодишње пакетиће, као ни 

осмомартовске поклоне.  

Најављен почетак активности на успостављању неколико курсева, популарних и стручних, током 

јула месеца, намењених полазницима из иностранства, у оквиру Летње школе Економског 

факултета.  

 

 

Новембар 2018. 

20. новембра је Сенат Универзитета у Београду донео Одлуку о давању сагласности на Одлуку о 

измени и допуни Статута Економског факултета. 

8. новембра проф. Павле Петровић изабран за дописног члана САНУ. 

Друштво економиста Београда у сарадњи са Факултетом 9. новембра је организовало одржавање 

Округлог стола на тему: ТРАНЗИЦИЈА ЕНЕРГЕТИКЕ - ГЛОБАЛНЕ ПРОМЕНЕ И 

РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СЕКТОРА У СРБИЈИ. Захвалност упућена проф. Гојку 

Рикаловићу. 



 

 

Захваљујући Економском институту и компанији „Silbo“, 25 студената Економског факултета у 

Београду учествовало је 9. новембра у Дану студената економских факултета у Опатији у оквиру 

конференције „Економска политика Хрватске у 2019“. 

Нa мeђунaрoднoм турниру студeнaтa спoртистa, EУРOИJAДA 2018., кoje сe oдржaлo oд 8. дo 12. 

нoвeмбрa у Прaгу, двe eкипe Eкoнoмскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду oствaрилe су 

зaпaжeнe рeзултaтe – жeнскa oдбojкaшкa сeкциja oсвojилa je првo, a мушкa футсaл сeкциja другo 

мeстo. 

15. новембра наш Факултет је имао прилику да угости декана Економског факултета 

Универзитета у Источном Сарајеву, проф. др Радомира Божића и продекана за наставу, доц. др 

Предрага Млинаревића. На састанку је договорено интензивирање сарадње двеју институција на 

свим пољима. 

15. новембра на Економском факултету у Београду отворена је изложба „Деца у Великом рату“ у 

организацији Удружења ратних добровољаца 1912-1918 њихових потомака и поштовалаца. 

Алумни клуб започео са једном новом формом активности, трибином „Алумнисти алумнистима“, 

на којој би се преносила одређена професионална знања и искуства. Изражена захвалност проф. 

Горану Петковићу на активизму овим поводом. 

Из Ректората Универзитета у Београду је стигла препоруку да иницијативе за продужење радног 

односа наставника који стичу услове за одлазак у пензију разматрамо након доношења 

одговарајућег правилника од стране Сената Универзитета у Београду које се очекује пре краја 

текуће календарске године, уз напомену да неће бити промене критеријума, већ само, 

евентуално, процедуре и образаца. 

Обавестени чланови ННВ да од 1. октобра више неће важити ослабљени критеријуми за изборе у 

звања који су били привремено на снази до 30.9.2018. године. 

24. новембра на Факултету одржана Трећа конференција за наставнике средњих стручних школа 

- економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене 

тенденције у средњем стручном образовању”. Исксазана посебна захвалност наставницима и 

сарадницима који су учествовали на конференцији, проф. Радету Станкићу, проф. Милојку 

Арсићу, проф. Љубодрагу Савићу, проф. Жаклини Стојановић, др Дејану Молнару, др Даници 

Јовић, др Вукашину Кучу, Ивани Ивковић, Милутину Живановићу, Јовани Југовић, Маји Рибић, 

Ненаду Стајићу, Анђели Вуковић, Снежани Милисављевић и Тамари Петровић, као и 

организатору, проф. Емилији Манић и Центру за сарадњу са привредом и НИЦЕФ-у. 

Факултет, у сарадњи са секцијом библиотекара и књижничара Заједнице института Србије, 

организовао је предавање за истраживаче на тему: КоБСОН – приступ могућности и намена. 

Цитатни индекси, категоризација часописа и библиометријски подаци. Предавање је одржано 3. 

децембра 2018. године. Ово је прво у низу предавања са циљем да помогну истраживачима у 

припреми радова за објављивање. 

Колектив је обавештен о новинама у процесу одлучивања на Комисији за мастер студије. Наиме, 

изјашњавања око тема за мастер радове и око извештаја одвијаће се на електронским седницама, 

а на редовну седницу ће ићи само материјала око којих било ко од чланова Комисије изрази 

потребу за тим, у присуству ментора. 

Најавено разматрање састава редакција часописа које издаје Факултет, као и њихове оријентације 

за једну од наредних седница ННВ. 



 

 

Децембар 2018. 

Веће правно-економских наука је 18. децембра унапредило је у звање ванредног професора 

колегиницу Ивану Петровић и колегу Душана Марковића. На истој седници, Веће је изабрало 

проф. Миомира Јакшића за председника Већа.  

Колегиници др Марији Џунић Дрињаковић престао радни однос због одласка у пензију.  

Економски факултет Универзитета у Београду је 5. децембра примљен у чланство „EFMD“ 

глобалне мреже факултета из области пословног управљања. Тиме је наш Факултет постао једина 

чланица ове престижне мреже из наше земље. У сарадњи са осталим чланицама ове мреже, 

Економски факултет ће активно радити на примени најсавременијих светских стандарда у 

домену образовања студената у областима пословног управљања. 

У сарадњи са САНУ, 10. децембра одржан је научни симпозијум „Неједнакост у Србији“. Ово је 

друга конференција таквог формата реализована на бази Споразума о сарадњи са САНУ. 

Изражена захвалност проф. Јурију Бајецу и проф. Михаилу Арандаренку на ангажовању око 

организације симпозијума. 

Економски факултет Универзитета у Београду донирао је компјутере и компјутерску опрему у 

вредности од 116.941 динара ђацима Oсновне школе Доситеј Обрадовић у планинском селу 

Свође на југу Србије. Ову школу похађа само деветнаесторо деце која су на располагању имала 4 

застарела компјутера, а управа школе обратила се Економском факултету за помоћ. 

Од 13. децембра је у функцији Креативни центар Универзитета у Београду, који функционише уз 

координацију Центра за сарадњу с привредом. Захвалност упућена др Јелени Филиповић на 

оспособљавању овог центра. 

22. децембра Економски факултет Уверзитета у Београду у сарадњи са НДЕС, је организовао  

традиционалну децембарску конференцију на тему „Економска политика Србије у 2019.“ 

Студенти Економског факултета у Београду, Филип Микановић и Наталија Богдановић, освојили 

прво место на међународном мултидисциплинарном такмичењу у студији случаја, са својом 

иновативном идејом за развој новог сегмента пословања компаније LUKOWA, која је и 

организатор такмичења. 

На регионалном дебатном турниру „Децембарац 2018″ одржаном на Правном факултету у 

Београду, студенти Економског факултета Марко Јовановић и Милош Јовановић су, под 

менторством Александра Вићентијевића и Драгана Џивџановића, остварили изванредан резултат 

и освојили наведени турнир. To је највећи регионални дебатни турнир на нашем говорном 

подручју у коме учествује више од 60 тимова са 15 факултета. 

21. децембра одржан је четврти по реду финални турнир у едукативној игри „Монетура“ који 

организује Народна банка Србије. Ове године турнир је окупио 27 студената са 9 факултета. 

Наши студенти Лука Илић и Дијана Маринковић су освојили друго и треће место на финалном 

турниру. Награда за освојена прва три места на турниру је летња пракса у Народној банци 

Србије. Заслуге колегама Александру Живковићу и Велимиру Лукићу на ангажовању. 

У децембру 2018. године смо угостили око 300 ђака из Старе Пазове, Панчева, Ужица, Чачка и 

Смедерева. Поздравили смо госте, након чега су ђаци имали прилику да чују нешто више о 

студирању на Економском факултету, упису, пријемном испиту и студентском животу. Заслуге  

Центра за сарадњу с привредом на подршци овим активностима. 



 

 

У децембру 2018. обављен процес прикупљања и разматрања понуда за систематске прегледе 

запослених. Изражена захвалност колегиницама Јовани Југовић и Маји Рибић на ангажовању. 

Професори Горан Петковић, Зоран Богетић и Драган Стојковић добили награду за најбољи рад на 

међународној конференцији "Trade perspectives 2018" одржаној у Загребу 28. и 29. новембра. 

Упућене честитке колегама. 

Колега Игор Ковачевић изабран за Заменика председавајућег Централно-европске подружнице 

удружења конгресног туризма ICCA.  

У децембру почеле припреме око организовања Летње школе Економског факултета. Захвалност 

упућена свим наставницима који су предложили курсеве и наставницима који су се ангажовали 

око успостављања Школе: Саши Ранђеловићу, Младену Стаменковићу, Светозару Танасковићу, 

Вељку Мијушковићу, Игору Ковачевићу као и сарадницима Центра за сарадњу с привредом. 

Одржан састанак асистената поводом испитног рока. 

Апел упућен наставницима да не организују никакве испитне предрокове и одвлаче студенте са 

редовне наставе. Организовање испита изван испитног рока представља теже кршење 

прописаних процедура. Такође, упућен апел наставницима да не захтевају од служби Факултета 

приступ личним подацима запослених или студената, као и да не захтевају нестандардне податке, 

нпр. податке о тренутном броју уписаних-исписаних студената на појединим предметима. 

Постоји сумња да се ти подаци употребљавају ради сезонског подешавања резултата успешности 

студирања на појединим предметима. 

Апеловано на састављаче тестова да из концепта теста избаце евентуалне елиминаторне делове, 

који би имали за циљ само лакше прегледање теста. 

26.12.2018. организован новогодишњи коктел у ресторану на седмом спрату. 

Новембарска зарада исплаћена увећана за 30% на нивоу дванаестомесечног просека. 

 

 

Јануар-фебруар 2019. 

Минутом ћутања одата пошта колеги, проф. Данијелу Цвјетичанину, дугогодишњем члану нашег 

колектива.  

Поводом светосавских празника Факултет поклонио основним школама широм Србије књиге о 

финансијској писмености намењене основцима. Захвалност упућена колегиници Јелени 

Филиповић која је уступила већи број примерака својих књига за ове сврхе. 

Комисија за развој је разматрала најважније аспекте националне акредитације која следи током 

2019. године. Комисија за акредитацију формирана пре две године, сада са иновираним 

чланством, је започела са активностима. Комисију чине ресорни руководиоци три нивоа студија 

и шефови катедара. 

Процедура продужења радног односа коју ће дефинисати Универзитет у Београду неће даље 

битно утицати на иницијативе које се покрећу на Факултету. 

Наставницима који намеравају да воде неки међународни пројекат упућен апел да обрате пажњу 

на све могуће трошкове Факултета како бисмо благовремено донели најбољу одлуку о нашем 

учешћу. 



 

 

Eкoнoмски фaкултeт у Бeoгрaду угoстиo je студeнтe и професоре из Нeмaчкe сa DHBW-a кojи су 

спрoвeли истрaживaњe кoристeћи eye tracking тeхнoлoгиjу у мaлoпрoдajнoм oбjeкту. Изражена 

захвалност проф. Горану Петковићу на улози доброг домаћина нашим гостима. 

Студeнтима мастер студија је од сада на располагању електронски систем – е-молба, путем кога 

могу слати административне захтеве и молбе Студентској служби, и на тај начин избећи било 

какво чекање у реду испред шалтера или реферата. 

Детаљне информације о систематском прегледу упућене запосленима. Изражена захвалност 

колегиницама Јовани Југовић и Маји Рибић за ангажовање овим поводом. 

11. фебруара Факултету посетили декан и продеканица Економског факултета Универзитета 

„Кирило и Методије“ из Скопља. 

Почела израда Правилника о раду и Правилника о зарадама, према сугестијама ДРИ. Ови 

правилници ће јасно дефинисати обрачун буџетског дела зараде сваког запосленог, што неће 

изазвати битније промене у висинама наших зарада. 

Дата информација о више од 10 научних радова објављених или прихваћених за објављивање у 

часописима на SCI–листи. Наглашено да ће се до Дана факултета имати прецизна ситуација о 

награђивању, и да се награђују само радови који си објављени у току 2018. године. 

CFA Институт је одобрио оснивање CFA Society Serbia са седиштем на нашем Факултету. 

Захвалност упућена проф. Драгану Лончару на ангажовању око реализације ове идеје. 

Приступањем мрежи EFMD наши студенти су добили приступ широко развијеној 

инфраструктури мреже и могућности добијања студентске праксе под окриљем мреже. 

Захвалност упућена свим продеканима, а посебно колеги Саши Ранђеловићу на ангажовању око 

реализације ове идеје. 

Најављено да ће Институт за педагошка истраживања организовати курсеве из методике и 

дидактике за наше наставно особље, како бисмо још ефикасније преносили знања својим ђацима. 

Захвалност упућена проф. Жаклини Стојановић на ангажовању око реализације ове идеје. 

 

 

Март 2018. 

Преминули су колегиница проф. Ката Шкарић Јовановић и колега проф. Михаило Радић. 

Памтићемо их као одличне наставнике и научнике лојалне професији и нашој институцији. 

Минутом ћутања колектив је одао пошту преминулим колегама. 

Упућена добродошлица члановима ННВ, колегиници Маји Рибић, и колегама Филипу 

Обрадовићу и Филипу Стојановићу. 

О извештају ДРИ о раду нашег Факултета информисан је Савет Факултета. Извештај је јаван и 

доступан.  

Упућено саопштење: Услед све чешћег лажног представљања трећих лица у непосредној или 

електронској комуникацији, те неовлашћеног коришћења имена и логотипа Економског 

факултета Универзитета у Београду, молимо све установе, појединце, јавна и приватна предузећа, 

да сваку недоумицу око аутентичности информација, проверу директно обаве са деканатом 

Факултета. 



 

 

Апел упућен студентима и студентским организацијама Економског факултета Универзитета у 

Београду да не користе неовлашћено име и логотип Факултета у јавној или приватној 

комуникацији. 

Најављено потписивање Меморандума о сардњи са Министарством за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања, на иницијативу Министарства, који ће омогућити више места за 

студентске праксе у том Министарству и њихово боље запошљавање. 

Уназад три године траје поступно увођење ERP софтвера у наставне садржаје појединих 

предмета. У сарадњи са канцеларијом SAP WEST BALKANS, уз ангажовање колега Слободана 

Аћимовића, Велимира Лукића, Вељка Мијушковића, Синише Радића, направљен је видан 

напредак. Упућена захвалност поменутим колегама, али и позив осталим заинтересованима да се 

укључе у овај процес. 

Две генерације алумниста су се, посредством нашег Алумни клуба, састале. Једна 28. фебруара и 

друга 6. марта. Залуге проф. Горана Петковића, председнику УО АК, на ангажовању. 

Студент Економског факултета Страхиња Јованчевић је освојио треће место на Европском 

дворанском првенству у атлетици које је одржано у Глазгову. Скоком од 8.03 метра оборио је 

национални рекорд.  

Упућено упозорење корисницима домена ekof.bg.ac.rs да не одговарају на све поруке које добију, 

а посебно не на поруке у којима се тражи давање неког прилога или података попут корисничког 

имена и шифре. Четврти пут, у року од 2-3 године, домен Факултета је стављени на листу 

непоузданих институција. 

Упућен подсетник настави да су сви лично и појединачно одговорни за покривеност наставе 

уџбеничком литературом, и да то није одговорност ни Центра за издавачку делатност, ни 

Факултета, иако студенти ту виде Факултет као одговорну институцију. Десило се овог семестра, 

на жалост, да се на већем броју предмета касни са одговарајућом литературом. 

Упућено обавештење да смо као институција укључени у поједине акције Комесаријата за 

избеглице и миграције, и позив свим наставницима, сараднцима и студентима који су 

расположени за волонтерски рад или укључивање у едукацију повереника локалне самоуправе да 

се пријаве. 

Најављено да ће European Association for Comparative Economic Studies (EACES) и Економски 

факултет, уз подршку Economic Annals, 27. септембра 2019. организовати научни скуп посвећен 

сећању на проф. Божидара Церовића. 

Упућен апел за све који размишљају о превођењу неког уџбеника за предмет на којем изводе 

наставу, да поведу рачуна о броју студената који би користили тај уџбеник. Иако смо вођени 

идејом да од таквих пројеката не оставрујемо профит, ипак, нисмо ни спремни да идемо у 

губитке. 

Направљен још један искорак ка проширењу корпе предмета које ће признавати АССА при 

стицању њихове лиценце и то за два нова предмета, Теорија и политика биланса и Пословне 

финансије. Упућена захвалност и честитке предметним наставницима, као и целом тиму 

ангажованом на овом подухвату: Марија Пантелић, Мирослав Тодоровић, Дејан Малинић, Савка 

Вучковић Милутиновић, Саша Ранђеловић, Милутин Живановић и Лазар Ђуровић. 

Факултет је направио прве кораке ка акредитацији једног студијског програма од стране 

 „EFMD“ глобалне мреже факултета из области пословног управљања. 



 

 

Студенти Економског факултета Лазар Савовић, Никола Јововић, Милош Кујовић и Филип 

Микановић освојили су прво место на локалном финалном турниру „CFA research challenge“. 

Овај тим је одабран да Србију представља на глобалном финалу у Цириху где ће своје знање 

упоредити са 40 финалиста. Захвалност упућена проф. Драгану Лончару на припремању овог 

тима за такмичење. 

Добијен је DAAD пројекат за подстицање академске мобилности и наставно-научне сарадње 

између Слободног универзитета у Берлину (Института за источноевропске студије) и Економског 

факултета Универзитета у Београду у наредне две године. Захвалност упућена колеги Саши 

Ранђеловићу на добијеном пројекту. 

Упућена сугестија студентским организацијама, али и наставницима, да приликом организовања 

трибина и позивања гостију поведу рачуна о кредибилитету гостију, као и о њиховим ставовима 

јавно изреченим у односу на наш Факултет и наш Универзитет. 

Упућен подсетник колективу да се политика ангажовања демонстратора и, коначно, 

запошљавање сарадника у настави и асистената, базира на следећој процедури: на почетку се 

препоручује ангажовање већег броја демонстратора него што у перспективи има асистентских 

места, ради могућности бољег избора. Као демонстраторе ангажујемо најбоље СТУДЕНТЕ, 

мастер или докторских судија, дакле СТУДЕНТЕ, и не гледамо благонаклоно на ангажовање 

студената који понављају годину или на ангажовање студената са приватних факултета! 

Изражена нада се да ово последње неће схватити као дискриминација школа према власничком 

статусу. 

 

Април 2019. 

Сенат Универзитета у Београду је 13. марта изабрао проф. Славицу Манић у звање редовног 

професора.  

Проф. Дијана Драгутиновић је, после дуже паузе и мировања радног односа, поново ангажована 

у настави на Факултету. 

Чланови ННВ обавештени да су предлозима за продужење радног односа који су усвојни на 

претходној седници у табелама у којима се наводе детаљно подаци о испуњености услова 

извршене одређене техничке измене које омогућују непосреднији увид у стање ствари. 

Апел упућен наставницима и студенима да, у складу са Законом о високом образовању, поштеде 

Факултет политичког деловања. Такође, апеловано да се не врше притисци на дисциплинске 

органе Факултета, какав год да се поступак пред њима води. 

Обавештење да је одзивни извештај упућен Државној ревизорској институцији, у ком се 

поступило одговорно по свим налозима и сугестијама. Захвалност исказана службама за правне и 

финансијске послове, члановима Савета и Одбора синдиката Факултета, продеканима, посебно 

колеги Саши Ранђеловићу и колегиници Жаклини Стојановић, на сарадњи на припреми овог 

извештаја. Такође захвалност упућена Даници Јовић, Милутину Живановићу и Јовани Југовић, на 

њиховој помоћи око дефинисања процедура у служби за финансије. 

Одржане су радионице из методике и педагогије за наставнике, из упознавања са новим оруђима 

у научно-истраживачким процедурама и припремом рада за објављивање, из начина писања 

мастер рада за студенте, уз велики одзив наставника и студената. Заслуге колегиница и колега 



 

 

Ане Алексић Мирић, Милоша Божовића, Катице Радосављевић, Жаклине Стојановић и Младена 

Стаменковићa. 

Добили смо охрабрење од EFMD (European Foundation for Management Development) да 

направимо прве кораке ка међународној акредитацији нашег модула за Рачуноводство, ревизију и 

финансијско управљање. 

Формирана радна група, у саставу проф. Драган Лончар, проф. Мирослав Тодоровић, проф. 

Предраг Бјелић, која ће предложити, у начелу, основне елементе курикулума за реализацију 

наставе међународног студијског програма Business and Management Лондонског универзитета и 

Лондонске школе економије и политичких наука. 

Одржана Конференција „Free Market Road Show – FMRS“. Захвалност Саши Ранђеловићу и 

Немањи Вуксановићу, као и свим учесницима панела, на подршци. 

Одржана су средњошколска такмичења која смо подржали као институција. Захвалност упућена 

колегиницама и колегама, Благоју Пауновићу, Зорици Челиковић, Ђорђу Митровићу, Весни 

Ћојбашић Рајић, Ивани Ивковић, Даници Јовић, Милутину Живановићу, Драгану Аздејковићу, 

Радету Станкићу, Александри Зечевић, Ђорђу Стакићу, Горану Петрићу и Данилу Чобељићу, на 

ангажовању. 

Најављено да ће Економски факултет Универзитета у Београду, 19. и 20. септембра 2019. године 

организовати „Дане професора Церовића“, посвећене угледном професору и бившем декану 

Економског факултета. У оквиру ове манифестације биће одржана радионица Economic 

Annals/EACES Workshop in memoriam of Professor Božidar Cerović “THE COMPARATIVE 

ECONOMICSOF TRANSITION IN SOUTH EAST EUROPE”, уз подршку Научног друштва 

економиста Србије (НДЕС) и Association of Economic Universities of South and Eastern Europeand 

the Black Sea Region (ASECU), као и научни скуп Катедре за економску теорију и анализу 

“Транзиција, институције и друштвени развој – доприноси професора Божидара Церовића”. 

Упућен позив на отворену седницу Комисије за развој на којој ће се дискутовати нацрти Закона о 

дуалном моделу студија у високом образовању и Закона о студентском организовању. 

 

Мај 2019. 

Сенат Универзитета у Београду је, 15. маја, на својој седници, прихватио наше предлоге о 

продужењу радног односа за по две године професорима Александру Живковићу, Миомиру 

Јакшићу и Бошку Живковићу. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја именовалао проф. др Зорицу Младеновић 

за члана Научног савета Фонда за науку Републике Србије. Упућене честиткe проф. Младеновић, 

али и захвалност што је прихватила нашу иницијативу да се пријави за чланство у Савету. 

20. маја смо добили Послеревизиони извештај о мерама исправљања упућен од стране Државне 

ревизорске институције. По свим примедбама смо добили оцену мера исправљања као 

„задовољавајућу“, осим у два случаја као „делимично задовољавајућу“, што сматрамо успешно 

обављеним задатком. 

На Златибору је од 16. до 18. маја, у суорганизацији Економског факултета и Удружења актуара 

Србије, одржан XVII симпозијум о осигурању на тему "Осигурање на прагу IV индустријске 

револуције". Захвалност упућена проф. Јелени Кочовић и њеним сарадницама на успешној 

организацији овог скупа и још једној квалитетној монографији у издању Економског факултета. 



 

 

14. маја је проглашен први „ЕКОФ амбасадор“. То је атлетичар Страхиња Јованчевић. „ЕКОФ 

амбасадор“ је пројекат Економског факултета Универзитета у Београду кроз који се афирмишу 

бивши и садашњи студенти факултета, који промовишу факултет и представљају успешне 

појединце у сфери економије и бизниса, али и ван ње. Поред Страхиње Јованчевића, у наредном 

периоду планирано је именовање нових „ЕКОФ амбасадора“ и то из редова успешних 

аналитичара, бизнисмена, научника, предузетника, спортиста, политичара, уметника… 

18. маја, заједно са НДЕС је организован Округли сто  на тему „Савремени протекционизам и 

последице за Србију“. Захвалност упућена Kатедри за међународне економске односе, 

професорима Предрагу Бјелићу и Радовану Ковачевићу на ангажовању око организације. 

20. маја, на седници Проширеног деканског колегијума су размотрене смернице за процес 

акредитације студијских програма нашег Факултета. Најављено припремање и партнерских 

студијских програма мастер студија, али и модела програма мастер студија у трајању једне или 

две године. 

Најављена промена политике стимулисања научно-истраживачког рада у смеру ка 

диференцирању у награђивању за објављене радове зависно од категоризације часописа. У вези с 

тим биће диференцирана и подршка у коришћењу средстава за учешће на конференцијама у 

иностранству. 

19. априла je одржан састанак Заједнице економских факултета који је организовао Економски 

факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. 

Изражена је потреба домаћина састанка да се ми као факултет што више ангажујемо у пружању 

помоћи на плану подизања квалитета њихове институције. 

Успешно је завршен први програм едукације на Факултету са циљем да се унапреде наставничке 

методичке компетенције, у сарадњи са Институтом за педагошка истраживања Београд. 

Планиран је још један позив за пријаву за едукацију у септембру/октобру јер ће теме попут 

комуникацијске компетентности, мотивације студената, савремених облика рада са студентима - 

пројектна настава и сарадничко учење, уз унапређења вештина у домену начина испитивања и 

тестирања знања, бити још једном поновљене за наставнике и сараднике који су у пролећном 

семестру имали наставу. Захвалност упућена наставницима и сарданицима који су учествовали у 

протеклих месец дана у реализацији овог програма. Заслуге продеканице проф. Жаклини 

Стојановић на ангажовању око организације програма. 

Из ACCA смо добили информацију да наши студенти добијају АCCА ослобођење и за испит F7 

Financial Reporting. Тиме је укупан број АCCА ослобођења повећан на 6, што је више у односу на 

било који факултет у земљи и у југоисточној Европи.  

На седници Сената одржаној 15. маја појавила су се два студијска програма мастер студија које је 

Веће групације техничко-технолошких наука предложило за акредитовање у пољу Друштвено-

хуманистичких наука, и то програми који су природно у надлежности нашег Факултета. Процес 

је тренутно заустављен, али ће бити настављен.  

Најављено је да ће се Пријемни испит одржати у четвртак 27.6. у 13 сати, па у складу с тим 

наставници су замољени да прилагоде своје обавезе. 

 

 

 



 

 

Јуни 2019. 

12. јуна је Сенат Универзитета у Београду је, на својој седници, прихватио наш предлог за 

продужење радног односа за две године професору Ивану Вујачићу. 

Веће правно-економских наука је поново изабрало у звање доцента колегу Владимира Васића. 

Колегиница Александра Анић је одбранила докторску дисертацију. 

Правна служба је припремила анексе уговора у складу са налогом ДРИ према којем се материја 

из Колективног уговора регулише Правилником о раду и Правилником о платама, додацима, 

накнадама и другим примањима. Ови анекси неће произвести никакве промене у нашим 

примањима и биће уручени пре колективног годишњег одмора. 

Упућено охрабрење члановима ННВ да буду иновативни у предлозима измена силабуса и 

курикулума. Истакнута важност унапређења курикулуме модула на којима се последњих година 

уписује мали број студената, као на пример модула Туризма и хотелијерства, Економске анализе 

и политике, Менаџмента. Такође, истакнута је могућности унапређења курикулума на мастер 

студијама. 

18. јуна у Професорској сали Економског факултета у Београду одржано је гостујуће предавање 

председника и CEO CFA Института Пoлa Смита. Вођен је разговоре на тему модалитета сарадње 

између две институције. 

На Факултету пословне економије у Бијељини, Универзитета Источно Сарајево, 20. и 21. јуна 

одржана 7. међународна конференција у суорганизацији са нашим Факултетом. 

22. јуна одржана конференција Belgrade Symposium in Economics and Finance (BSEF 2019) у 

сарадњи са САНУ. Захвалност упућена проф. Павлу Петровићу и проф. Бранку Урошевићу на 

ангажовању око организације. 

23. и 24. јуна одржана конференција Belgrade Young Economists Conference (BYEC 2019). 

Захвалност упућена проф. Бранку Урошевићу на ангажовању око организације. 

25. јуна одржан округли сто “’Continental Opportunities’ of Trade and Investment Cooperation 

between Africa and the Balkans: Case Study of Serbia” у оквиру Дана српско-афричког 

пријатељства. Захвалност упућена проф. Синиши Зарићу на ангажовању око организације, као и 

професорима Драгану Ђуричину и Радовану Ковачевићу на учешћу са стране Факултета. 

Упућене похвале Центру за издавачку делатност и његовом директору колеги др Ђорђу 

Митровићу. ЦИД већ скоро годину дана ради у отежаним условима, а да се то не примећује.  

Упућене похвале Алумни клубу и његовом руководиоцу проф. др Горану Петковићу. Најављено 

презентовање конкретних података о раду Алумни клуба на Већу. 

Најављено одржавање пријемног испита, сви дежурни су упознати са распоредом дежуртава и 

наглашено је да се активност обустављају у периоду од 13 до 18 часова, током трајања пријемног 

испита.  

На конкурс за упис у прву годину студија се за 1300 места пријавило 1304 кандидата, што је раст 

од преко 10% у односу на претходну годину. 

 

 

 



 

 

Јули 2019. 

Минутом ћутања одата пошта професору Драгољубу Драгишићу, редовном професору 

Економског факултета Универзитета у Београду у пензији, који је преминуо 4. јула 2019. године.  

На седници Већа правно-економских наука 2.7.2019. године у звање ванредног професора 

изабрани Светлана Поповић, Ирена Јанковић, Дејан Молнар и Дејан Спасић, а у звање доцента 

Светозар Танасковић. Ипак, због могућности да противкандидати, тамо где постоје, уложе жалбу, 

неки од ових поступака још нису окончани. 

Докторску тезу 4. јула 2019. године одбранила колегиница Драгана Драганац.  

Са радом је почела 2019 Belgrade Summer School, наш први покушај. Реализује се програм 

‘Introduction to R’, програм о статистичком софтверу. 

Допуна обавештењу у вези са исплатама током годишњег одмора: други део јунске плате ће бити 

исплаћен најкасније до 22. јула, заједно са увећањем од 30%, аконтација јунске плате ће бити 

исплаћена између 5. и 9. августа, а 26. августа други део јулске плате. 

Упућен подсетник да се у процесу припреме за акредитацију прате договори постигнути на 

Комисији за акредитацију. Предложена је следећа динамика: прво припрема исходи и 

компетенције, потом следе књиге предмета, септембар, а после тога усвајамо курикулуме, да би 

се у завршној фази процеса бавили књигом наставника, тј. персоналним решењима. 

Одбор Универзитета у Лондону је прихватио нашу пријаву за заједничку реализацију студијског 

програма, тј. модула „Бизнис и менаџмент“. Заслуге на адресу продекана за међународну 

сарадњу, колеге Саше Ранђеловића, а и свих нас заједно, као колектива. 

Упућена молба члановима ННВ да јавно, на друштвеним мрежама, не коментаришу одлуке Већа 

и комисија факултета. Посебно да не дају неумесне коментаре како у нашем Већу седе „људи без 

интегритета, без морала и просечног коефицијента интелигенције“. 

Школска 2019/20. године ће почети 23. септембра за све године студија. Планиране су три радне 

суботе за све. 

 

Август-септембар 2018. 

22. августа преминула је професорка Невенка Суботић, редовни професор у пензији. Минутом 

ћутања одата пошта професорки. 

Одржан септембарски пријемни испит и одговарајући уписи. Уписано је мало мање од 1100 

студената први пут на првоу годину студија. 

Сенат Универзитета у Београду је 11.9. донео одлуку о укључивању нашег универзитета у 

међународну мрежу у којој се налазе Aarhus University, Humboldt University of Berlin, King's 

College London, UC Louvain, University of Oslo and Université de Paris. Ово је део једне шире 

акције укрупњавања и повезивања високошколских установа на европском академском простору. 

Две генерације наших студената који похађају студијски програм који се реализује у нашој 

сарадњи са Лондонском школом економије (LSE) постигле су и ове школске године изванредан 

успех. Са пролазношћу од преко 90% и високом средњом оценом сведоче о високом квалитету 

нашег рада и охрабрују нас на путу ка реализацији новог програма из менаџмента и бизниса. 



 

 

Најављено да ће се у неформалној комуникацији са иностраним организацијама (нпр. EFMD), а 

ради бољег представљања страним студентима, често користити поред буквалног превода нашег 

имена Faculty of Economics и назив Faculty of Economics and Business, а према пракси коју 

користи већина економских факултета Средње и Источне Европе. 

Комитет акредитационе агенције EFMD је донео закључак о испуњености услова за улазак у 

процес међународне програмске акредитације (EPAS), чиме је успешно завршена прва фаза овог 

процеса. У наредном периоду ћемо интензивирати активности у оквиру друге, финалне, фазе 

овог процеса. Декан је одлуком формирао радну групу која ће радити на припремним 

активностима за добијање међународне програмске акредитације. Захвалност члановима Катедре 

за рачуновоство и пословне финансије на кооперативности и ангажовању. 

Чланови ННВ обавештени да је Војна академија у Београду, 10. септембра једнострано 

прекинула нашу дугогодишњу сарадњу. Повод је био што Економски факултет није одобрио 

ангажовање наших наставника у већем обиму, противно нашим интересима као и жељама наших 

наставника. Сваки наш наставник, уколико то жели, може добити ангажовање у већем обиму 

изван факултета, али то мора бити на лични захтев и мора бити дефинисано процентуално. 

Уназад годинама сваком таквом захтеву Факултет је излазио у сусрет. 

Након успешно завршеног процеса јавних набавки, добијања потребних дозвола и сагласности 

свих државних органа, прошле недеље су почели радови на уградњи два нова лифта. Очекује се 

да радови буду завршени у року од два месеца, при чему ће у току радова, постојећи лифтови 

бити у употреби. Иницијални план је био да се радови одвијају током лета, али је процес 

добијања сагласности и дозвола потрајао дуже него што је очекивано, због чега се радови 

одвијају сада. 

На факултету19. и 20. септембра 2019. године одржани „Дани професора Церовића“, посвећени 

угледном професору и бившем декану Економског факултета. У оквиру манифестације одржана 

радионица Economic Annals/EACES Workshop in memoriam of Professor Božidar Cerović “THE 

COMPARATIVE ECONOMICSOF TRANSITION IN SOUTH EAST EUROPE”, уз подршку 

Научног друштва економиста Србије (НДЕС) и Association of Economic Universities of South and 

Eastern Europeand the Black Sea Region (ASECU), као и научни скуп Катедре за економску теорију 

и анализу “Транзиција, институције и друштвени развој – доприноси професора Божидара 

Церовића”. 

23. септембра свечано обележен почетак нове школске године. 

 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

Активности везане за наставу и испите на основним студијама студијских програма Економија, 

пословно управљање и статистика, у периоду 01.10.2018-30.09.2019, одвијале су се у складу са 

законским и осталим правним актима који се односе на рад високог школства у Републици 

Србији, Универзитета у Београду и Економског факултета у Београду.  

Као најважнији резултати у домену наставе и испита на основним академским студијама 

издвајају се следећи: 

• На Конкурс за упис у школску 2019/20. годину на основне академске студије на 

Економском факултету Универзитета у Београду укупно се пријавило 1505  кандидата, 

што је за петину више у односу на претходну годину. Број уписаних у прву годину студија 



 

 

први пут (новоуписани студенти) повећан је за  11,2% у односу на претходну школску 

годину. 

• У сарадњи са Институтом за педагошка истраживања Београд  реализован је први циклус 

едукације наставника и сарадника у циљу унапређења наставничких (педагошко-

психолошких и дидактичко-методичких) компетенција за релаизацију студијског 

програма. Програм је похађало укупно 36 наставника и сарадника. 

• Повећан је број предмета који у настави користе платформе за електронску комуникацију 

и рад са студентима (Moodle платоформa и програми за симулацију пословног 

одлучивања).   

• Уведене су е-молбе, унапређен е-упис у старије године студија и покренут поступак за 

дизајнирање решења за е-пријаву кандидата за упис на Факултет, чиме су унапређени 

процеси везани за дигитализацију рада Студентске службе. 

• Усвојени су принципи који ће бити у примени током новог циклуса акредитације 

студијских програма основних академских студија. 

 

У даљем тексту износимо тематски главне активности обављене током школске 2018/19. године 

на студијским програмима основних академских студија Универзитета у Београду - Економског 

факултета. 

 

 

План извођења наставе и календар испита 

Поштујући ставове матичних катедара, Наставна комисија је 31. јануара 2019. године 

предложила План извођења наставе на основним студијама у пролећном семестру 2018/19. 

године који је Наставно-научно веће усвојило на својој седници одржаној 13. фебруара 2019. 

године. Претходно је, 19. септембра 2018. године, на предлог Наставне комисије, Наставно-

научно веће усвојило и План извођења наставе на основним студијама у јесењем семестру 

школске 2018/19. године. Настава на основним студијама током школске 2018/19. године 

одржана је по усвојеним документима о плану извођена наставе у периоду од 17. септембра 2018. 

године до 31. маја 2019. године, и реализована је у 30 предвиђених седмица. План извођења 

наставе у јесењем семестру школске 2019/20. године усвојен је једногласно, на предлог Наставне 

комисије, на седници Наставно-научног већа одржаној 18. септембра 2019. године. По овом 

Плану се тренутно реализује наставни процес на основним академским студијама које се изводе 

на српском језику. Предлог Плана извођења наставе у школској 2019/20. години на програму 

Economics and Finance, који се реализује у сарадњи са Универзитетом у Лондону (Лондонском 

школом економије и политичких наука) усвојен је на седници Наставне комисије која је одржана 

14. јуна 2019. године, а потврђен на седници Наставно-научног већа која је држана 10. јула 2019. 

године. 

Календар испита за календарску 2019. годину на Основним академским студијама објављен је у 

децембру 2018. године. У току школске године организовано је 8 рокова (уз додатни термин за 

полагање испита у шестом испитном року школске 2018/19. год), од чега су 2 рока организована 

за студенте који обнављају четврту годину студијског програма у статусу апсолвента. На 

програму који се реализује са Универзитетом у Лондону (Economics and Finance) организован је 

један испитни рок (у мају 2019. године). Студенти који похађају овај програм су остварили 

изузетне резултате на испитима уз укупну пролазност студената прве и друге године од 89,16%. 

Успешност студирања студената на програму ОАС у 2018/19. години ће бити предмет 

разматрања у новембру/децембру 2019. године. 



 

 

Извештај о успеху на испитима и студентско вредновање педагошког рада наставника и 

сарадника 

Наставна комисија је 20. децембра 2018. године разматрала и усвојила Извештај Студентске 

службе о успеху на испитима по предметима у шкоској 2017/18. години и Извештај о 

резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника на Факултету у 

2017/18. години, који је сачинила Комисија за организовање и спровођење поступка студентског 

вредновања педагошког рада наставника и сарадника. Извештаје је Наставно-научно веће 

Факултета разматрало и увојило на седници одржаној 26.12.2018. године. Наставна комисија је на 

основу предлога матичних катедара на седници одржаној 31. јануара 2019. године разматрала 

предлог мера за повећање успешности на предметима на којима је забележена нижа пролазност, а 

након заједничке седнице са Комисијом за праћење и унапређење квалитета наставе на 

Факултету одржане 28. фебруара 2019. године, Наставно-научном већу је упућен Предлог мера за 

унапређење успешности студирања. Наставно-научно веће је усвојило предложене мере на 

седници одржаној 14. марта  2018. године. Извештај са одлукама је прослеђен Сенату 

Универзитета у Београду. Разматрање успешности студирања, и то не само у школској години за 

коју се сачињава овај извештај, већ и током периода између две акредитације, има за циљ и да се 

идентификују кључни проблеми који захтевају повећану пажњу приликом 

редизајнирања/иновирања студијског програма основних академских студија како би се постигле 

боље перформансе Факултета (оптимална дужина трајања студија и повећање запошљивости 

дипломираних студената). 

 

 

Упис на Факултет и пријемни испит 

У периоду јануар-јун 2019. године организована је припремна настава за пријемни испит за упис 

у прву годину основних студија. Пријемни испит за упис студената у прву годину студија је 

организован у два уписна рока (јунски и септембарски). Пријемни испит у првом уписном року је 

организован на Економском, Машинском, Правном и Филолошком факултету Универзитета у 

Београду, док је у другом уписном року испит организован у просторијама Економског 

факултета. Упис је организован на два студијска програма основних академских студија 

(Студијски програм Економија, пословно управљање и статистика – 240 и Економија, пословно 

управљање и статистика – 180). На Конкурс за упис на Економски факултет Универзитета у 

Београду се укупно пријавило 1505  кандидата што је за петину више у односу на претходну 

годину. Наставно-научно веће је усвојило Извештај о обављеном пријемном испиту (2634/1 од 

3.07.2019. године и допуну 3252/1 од 13.09.2019. године). По обављеном пријемном испиту је, 

према ранг листама, обављен упис кандидата у јулу и септембру 2018. године. У прву годину 

студија на Економском факултету у школској 2019/20. години уписано је 1200 студената. 

 

У циљу синхронизације уписа са правилима која важе на другим факултетима унутар 

Универзитета у Београду (из групације друштвено-хуманистичких наука) кандидати су се при 

упису могли определити за један тест у вредности од 60 поена из прве корпе предмета 

(Математика, Рачунарство и информатика, Основи економије и Пословна економија), 

комбинацију два теста која носе 40 поена за изабрани предмет из прве корпе и 20 поена за 

предмет из друге корпе (Историја, Социологија, Географија и Опште образовање и 

информисаност) или комбинацију три теста из друге корпе који носе по 20 поена. Настављен је 



 

 

тренд повећаног интересовања за упис на Факултет кандидата који су завршили гимназије у 

односу на кандидате који су завршили средње стручне (углавном економску) школу. 

 

 

Унапређење основних процеса у вези наставе и испита 

Усвојени су приницпи који ће бити у примени током процеса акредитације студијских програма 

на Економском факултету у Београду. Акценат је стављен на процес даље интернационализације 

програма, тј. његовог усклађивања са захтевима међународне акредитације програма и 

институције у целини, као и редизајнирање програма у складу са иновираним стандардима 

домаће акредитације. 

У периоду 8. април – 13. мај 2019. године реализована је едукације наставника и сарадника на 

Економском факултету у циљу унапређења знања у домену педагошко-психолошких и 

дидактичко-методичких компетенција. Едукацију је похађало 36 наставника и сарадника. 

Програм је спроведен у сарадњи са Институтом за педагошка истраживања Београд и садржао је 

четири модула: (1) Ефикасна комуникација са студентима и подстицање заинтересованости 

студената у настави; (2) Карактеристике квалитетне наставе и сарадничко учење; (3) Креативно 

учење и пројектна настава; (4) Оцењивање и примена тестова знања у раду са студентима. 

Програм ће бити реализован и наредне школске године. У циљу даљег иновирања наставног 

процеса покренути су и разговори на тему коришћења доступних информација на нивоу 

предузећа и економије као целине, који могу бити употребљени у контексту рада са студентима 

на часовима предавања и вежби, као и у домену унапређења научно-истраживачког рада на 

Факултету. Повећан је број наставних дисциплина које као помоћно средство у реализацији 

наставе и испита користе Moodle платформу. 

У току школске 2018/19. године покренуте су иницијативе за иновирање софтверске основе за 

рад са студентима (већи број предмета користи Moodle платформу и различите програме on-line 

симулације у пословном одлучивању). У примени је електронска евиденција присуства студената 

настави за све наставне предмете програма основних академских студија. Путем е-молби 

примљено је и обрађено укупно 4367 студентских захтева. На ефикасан начин и без редова 

чекања студенти су били у могућности да преко овог система остваре сва права која проистичу из 

статуса студирања. Иновирана софтверска решења резултат су рада интерних служби Факултета 

- ЕРЦ-а и Студентске службе. Настављено је са праксом електронског уписа у наредну годину 

студија. Покренут је и поступак за дизајнирање решења електронског евидентирања кандидата за 

упис на основне академске студије наредне школске године (2020/21) у циљу даљег унапређења и 

осавремењавања рада Студентске службе. 

 

 

Додела диплома  

Током школске 2018/19. године промоцији дипломираних студената присуствовало је укупно 391 

дипломаца основних академских студија. У истом периоду, према евиденцији Студентске 

службе, захтев за издавање дипломе поднело је укупно 733 студената. Издавање документа о 

дипломирању са саплементом (процес делимично контролише Економски факултет, а делимично 

Универзитет у Београду) износи 12 месеци од тренутка дипломирања. Благо померање на дужи 

рок у издавању диплома у односу на прошлу школску годину условљено је променама у 

процедури евидентирања активности студената током студирања (услед промене правилника 



 

 

Универзитета), као и променама које су овим поводом настале у домену софтверског 

усклађивања на релацији Универзитет – факултети у саставу Универзитета. 

 

Коришћење Програма за проверу оргиналности студентских радова 

У провери оригиналности студентских радова користи се Програм TURNITIN. Закључно са 

септембром 2019. године овај програм користило је 85 наставника и сарадника. Регистрован број 

прегледаних докумената у току 2018/19. године је 1267. 

 

 

 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

Најважније активности и резултати: 

• Усвојен нови Правилник о начину и поступку припреме и одбране завршног рада на 

мастер академским студијама 

• Направљена реконструкција пријемног испита за упис на мастер академске студије 

• Одржана прва Радионица о научним и техничким аспектима израде мастер рада 

• Направљени су помаци у дигитализацији службе – уведене су електронске молбе за 

студенте и пријава за пријемни испит студената Економског факултета обавља се сада 

електронски 

 

 

Активности везане за наставу и испите 

На мастер академским студијама у школској 2018/2019. години реализоване су на 10 

акредитованих студијских програма: девет на српском језику и један међународни програм.  

Наставна делатност је реализована сагласно плану извођења наставе за зимски и летњи семестар 

одобреним од стране Наставно-научног већа, пред почетак сваког семестра. Настава у зимском 

семестру је трајала од 15.10.2018. до 28.12.2018. години. Наставни процес је спроведен у складу 

са Планом извођења наставе за зимски семестар, који је усвојило Наставно-научно веће, на 

предлог Комисије за мастер академске студије одржане 12.9.2018. године. План извођења наставе 

у летњем семестру усвојило је Наставно-научно веће, на предлог Комисије за мастер академске 

студије одржане 30.01.2019. године. Настава у летњем семестру трајала је од 18.2. до 31.5.2019. 

године. У складу са усвојеним планом извођења наставе у зимском и летњем семестру школске 

2018/2019. године, донета је одлука о ангажовању наставника са других високошколских 

установа. Предмети су реализовани са пуним фондом часова у форми предавања за групе од 

десет и више студената, или консултација за групе мање од десет студената. Предавања и 

консултације организовани су у поподневним терминима, у просторијама Економског факултета. 

Годишњи оквирни календар испита објављен је почетком школске године. У току школске 

године одржано је шест испитних рокова: јануарски, фебруарски, јунски, јулски, септембарски, 

октобарски рок – у  редовном и алтернативном термину.  



 

 

Током године, уручено је преко 100 мастер диплома. На свечаној додели односних диплома, које 

је организовао Факултет у децембру, марту и септембру месецу, спроведена је и студентска 

анкета која се тиче анализе квалитета и ефикасности студирања. 

У току школске 2018/2019. године на свих девет судијских програма на којима се настава изводи 

на српском језику, академски назив мастер економисте стекла су 150 студента и 2 студента 

научно звање магистра економских наука, док је на међународном студијском програму студије 

завршило 7 студената.  

У протеклом периоду, Комисија за мастер академске студије одржала је 10 седница. Седнице су  

одржаване сагласно динамици коју је захтевало разматрање стручних питања, као што су: 

реализација мастер студија, организација наставе и испита, поступак одобравања тема 

магистарских и завршних (мастер) радова, јавне одбране завршних (мастер) радова, доношење 

одлуке о формирању Комисије за спровођење пријемног испита за упис студената на мастер 

академске студије у школској 2019/2020. години.  

Наставно-научно веће је за студенте уписане на мастер академске студије школске 2015/2016. 

године и студенте уписане 2016/17. године, којима је према законским прописима престао статус 

студента, одобрило најпре, продужење рока за окончање студија, а затим дало и могућност 

поновног уписа, односно обнављања статуса студента - уз еквиваленцију предмета.  

Према Одлуци о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду (Гласник Универзитета 

у Београду, број 88/18, године, Члан 97), студенти мастер академских студија уписани школске 

2015/2016. године, морају конкурисати и бити рангирани  са осталим кандидатима, да би се још 

једном уписали на студијски програм. Након уписивања, могу поднети захтев за еквиваленцију 

предмета.  

 

 

Извештај о упису на мастер академске студије 

 У академској 2018/2019. години, на мастер академске студије је уписана тринаеста генерација 

студената. Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2018/2019. години, 

који је расписао Универзитет у Београду, а објавио Факултет, отворен је за пријем укупно 550 

студената, од чега 100 студената који се финансирају из буџeтa и 450 студената који се сами 

финансирају. За кандидате су организована два термина пријемног испита. Пријемни испити су 

обављени 29.09.2018. и 17.10.2018. године. За полагање пријемног испита пријавило се 24 

кандидата, од чега је 15 положило пријемни испит. Према коначним ранг листама, у периоду од 

09.10.2018. до 30.10.2018. године, успешно је окончан упис на свим студијским програмима. 

Индексе је добило укупно 449 студената, од чега 100 у статусу студената који се финансирају из 

буџета. Сви кандидати за упис на мастер академске студије школске 2018/2019. године, који су се 

на коначним ранг листама налазили испод квоте студената за упис и накнадно заинтересовани 

студенти Економског факултета у Београду, могли су да аплицирају на слободна места на 

програмима у оквиру додатно расписаних рокова до 30.10.2018. године.  

 

 

 

 

 



 

 

  2018/19 

Број уписаних студената (сви студенти) Новоуписани 

Поново 

уписани 

Банкарски финансијски менаџмент 31 27 

Економија и менаџмент енергетике 14 4 

Економска анализа и политика 5 5 

Економска политика и развој 11 0 

Макроекономија привреда у транзицији 2 3 

Међународни економски односи 20 5 

Рачуноводство ревизија и пословне 

финансије 40 34 

Квантитативне финансије (IMQF) 23 2 

Квантитативна анализа 27 21 

           Aктуарство  10 15 

           Демографија 0 0 

           Економетрија 8 3 

           Информатика 6 3 

           Операциона истраживања 0 0 

           Статистика 3 0 

Пословно управљање 114 61 

          Маркетинг менаџмент 18 7 

          Међународно пословање предузећа 19 10 

          Менаџмент у туризму 7 0 

          Организација и менаџмент људских 

ресурса 10 7 

          Пословно комуницирање и односи с 

јавношћу 11 5 

          Стратегијски финансијски 

менаџмент 30 20 

          Трговина – мен. продаје и ланаца 

снабдевања 19 12 

Укупно 287 162 
 

 

Школске 2018/2019. године Наставно-научно веће усвојило је Извештај о упису на мастер 

академске студије где је презентован детаљан извештај о броју уписаних, динамици полагања 

испита, броју дипломираних студената и даљим правцима развоја мастер програма. Овакав начин 

извештавања постаће стандардна форма која ће сваке године, по завршетку уписа, бити 

презентована Комисији за мастер академске студије, а затим и Наставно-научном већу. 

 

Правилник о начину и поступку припреме и одбране завршног рада на мастер академским 

студијама 

Новембра месеца школске 2018/19. године Комисија за мастер академске студије формирала је 

радну групу са председавајућим професором др Сашом Вељковићем са задатком да модернизује 



 

 

и усклади са тренутним процедурама Правилник о начину и поступку припреме и одбране 

завршног рада на мастер академским студијама. Након великог броја састанака, неколико 

седница Комисије за мастер академске студије посвећених примарно овој теми, Правилник је 

званично усвојен на Наставно-научном већу 18.09.2019. године.  

 

Радионица за о научним и техничким аспектима израде мастер рада 

У мају 2019. године одржана је прва Радионица о научним и техничким аспектима израде 

завршног мастер рада. Студенти мастер академских студија су имали прилику, да сазнају како 

изгледа процедура током израде мастер рада – избор ментора, пријава теме и одређивање 

комисије за оцену и одбрану рада; шта значи провера аутентичности рада, како изгледа одбрана 

мастер рада. Други део радионице био је посвећен питањима шта је то мастер рад и како треба да 

изгледа. Неке од тема које су биле покривене - како и одакле почети, одређивање подручја 

истраживања; врсте мастер радова; како изабрати тему и ментора; како сазнати више о теми – 

процес прикупљања литературе; како писати рад – структура рада, цитирање и техничка 

упутства. Финални део био је посвећен питањима како формулисати истраживачко питање; како 

изгледа процес истраживања; како изгледа процес писања рада; како треба да изгледа 

презентација резултата на самој одбрани; шта је академска етика, шта су плагијати и како их 

избећи. Радионици је присуствовало преко 150 студената. 

 

Електронске молбе и електронска пријава кандидата за упис на мастер академске студије 

У 2019. години и мастер академске студије почеле су са дигитализацијом својих дневних 

операција. У јануару 2019. године студентима мастер академских студија на располагању је 

сервис за електронске молбе. Такође, упис кандидата за упис на мастер академске студије делом 

се одвија електронски. Наиме, сви студенти који су основне академске студије завршили на 

Економском факултету од ове године имају на располагању електронски сервис за пријаву и 

целокупан процес пријаве не захтева њихово појављивање на шалтерима. 

Студенти су и у школској 2018/2019. години наставили да користе студентски елетронски сервис 

http://sservis.ekof.bg.ac.rs за плаћање школарине и других надокнада, избор опционих предмета, 

пријављивање испита, увид у свој електронски досије. 
 

Пријемни испит 

Ове школске године Наставно-научно веће усвојило је на предлог Комисије за мастер академске 

студије значајне измене у погледу начина организовања пријемног испита за упис на мастер 

студије. Измене су смањиле број испита на пријемном испиту и омогућиле лакшу уписну 

процедуру свих кандидата. Први резултати ових активности видеће се по завршетку уписа за 

текућу школску годину. 

 

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

Економски факултет је у школској 2018/19. години уписао једанаесту  генерацију студената 

докторских студија на три студијска програма: Економија, Пословно управљање и Статистика. 

Укупно је примљено 24 студената , а конкурисало је 27 кандидата. Поступак пријема кандидата 

извршила је Комисија за упис на докторске студије, према Правилнику о докторским 



 

 

студијама, а на основу просечне оцене, образложеног намераваног докторског истраживања и 

мотивационог писма који кандидати прилажу користећи упутства објављена на сајту 

Факултета, као и усменог образложења. 

Табела 1: Број уписаних студената на прву годину докторских студија у школској 2018/19. години 

 

Студијски програм    Број уписаних студената 

Економија 11 (и обновило 0) 

Пословно управљање 10 (и прелаз 1) 

Статистика  3 (и обновило 0) 

 

Након успешног пријема, реализована је и настава у складу са наставним планом студијских 

програма. Настава и испити су реализовани и за претходне генерације уписаних студената на 

докторске студије. Број уписаних студената у школској 2018/19. години, на другу и трећу 

годину студија представљен је у наредној табели. 

 

Табела 2: Број уписаних студената на другу и трећу годину докторских студија у школској 

2018/19. години 

 

Студијски програм Број уписаних студената у 

другу годину студија              

Број уписаних студената у 

трећу годину студија 

Економија 18 7 

Пословно управљање 15 3 

Статистика  2   1 

 

Студенти који су окончали наставу и положили све предвиђене испите пријавили су 11 

темa докторских дисертација. 

Комисија за докторске студије је, у периоду од 1.10.2018. до 30.09.2019., одржала 10 седница на 

којима су разматрани и усвојени одговарајући извештаји. 

У периоду од 1.10.2018. до 30.09.2019. године одбрањено је 9 докторских дисертација.  

Комисија за докторске студије је, на седници одржаној 12. септембра 2018. године, у 

досадашњу процедуру прегледа и оцене докторске дисертације увела још један међукорак - 

софтверску проверу, која се обавља пошто је студент предао своју дисертацију надлежној 

студентској служби, а пре стављања дисертација на увид јавности, односно састављања 

извештаја комисије. Техничко извођење подразумева да је Рачунски центар Универзитета 

постaвио систем Валтез (valtez@rcub.bg.ac.rs), а координација поступка провере ("пропуштање" 

кроз софтвер, обавештавање ментора и др.) обавља се у Универзитетској библиотеци "Светозар 

Марковић". У периоду 2018-2019 , коришћење система Валтез је постало део уобичајене 

процедуре.  

Комисија је разматрала потребу обезбеђивања редовне сарадње кандидата и менторских 

комисија, као и потребу извештавања о овој сарадњи. Комисија је усвојила начин признавања 

30 ЕСПБ (10 ЕСПБ у IV семестру и 20 ЕСПБ у V и VI семестру), што се уписује у индекс 

кандидата на основу извештаја менторских комисија о напредовању кандидата у научно-



 

 

истраживачком раду. Донет је документ који подразумева структуру бодова на основу 

извештаја менторских комисија. 

 Процедура преласка на докторске студије на Економски факултет Универзитета у Београду са 

докторских студија са других факултета, односно универзитета је почела да се применјује.. 

Према правилима Универзитета, студнети могу да наставе докторске студије уколико на 

досадашњем програму нису оставрили више од 90 ЕСПБ. Донет је документ који подразумева 

структуру бодова на основу извештаја менторских комисија. 

Током септембра 2019. године Комисија је предузела одговарајуће радње у правцу спровођења 

пријема кандидата на докторске академске студије у школској 2019/20. години. На основу 

одлука Ректората , у поступак оцене кандидата за упис унет је и додатни критеријум – године 

студиранја на основним , односно мастер студијама. Предвиђени су негативни бодови за 

студенте који су студиралли основне или мастер студије више од годину дана дуже од него што 

је предвиђено трајање  студијскиџ програма.   

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА РАЗВОЈ ФАКУЛТЕТА 

 

У протеклој години Комисија за развој Економског факултета – Универзитета у Београду је 

одржала два састанка. 

Прва седница Комсије за развој одржана је у уторак, 05. фебруара 2019. 

На овој седници сем конституисања Комисије за развој, разматране су полазне основе, смернице 

и принципи за националну акредитацију на чијем раду је предвиђена значајна активност у 2019. 

години. 

У широј дискусији која је вођенаје истакнуто је  да процес акредитације треба да буде 

организован по угледу на претходне моделе, при чему се мора водити рачуна о унапређењу 

програма, посебно ради веће међународне видљивости факултета. Посебан нагласак је дат на 

потенцијалном увођењу новог програма у сарадњи са London School of Economics, а који би се 

односио на област Business and Management, и акредитацији модула Рачуноводство, ревизија и 

финансијско управљање у оквиру European Foundation for Management Development. 

Закључено је да стратешко опредељење треба да буде акредитација програма који би били 

компатибилни са другим водећим иностраним факултетима из области економских наука и да је 

то првенствени циљ којим би требало да се руководе све катедре, комисије и друге институције 

које ће у наредном периоду учествовати на изради предлога акредитације. 

На другом састанку Комисије за развој на  отвореној седница, која је одржана у среду, 17. априла 

2019. године, непосредно након седнице Наставно-научног већа у Професорској сали, разматрани 

су Нацрт закона о дуалном моделу студија у високом образовању и Нацрт закона о студентском 

организовању. На основу дискусије која се тим поводом водила донети су следећи закључци: 

(1) однос часова активне наставе и сати учења кроз рад је непримерен, тј. предвиђених 

минималних 450 сати годишње учења кроз рад просечно годишње на нивоу целог 

студијског програма јесте преобимно, те нарушава концепт академског студирања; 

(2) нису изнете компетенције које би студент након реализације студија по дуалном моделу 

требало да стекне; 



 

 

(3) нису наведени критеријуми избора „ментора код послодавца“; 

(4) пренаглашена је улога Привредне коморе Србије, што може изазвати одређену 

дискриминацију на тржишту рада; 

(5) постоји потенцијална неусаглашеност појединих чланова закона (попут чланова 18., 21., 

25.) са већ постојећим законским оквиром; 

(6) постоји мала флексибилност у делу који се односи на Уговор о дуалном моделу, и посебно 

део који се тиче раскида тог уговора. 

У вези са Нацртом закона о студентском организовању, закључује се: 

(1)  предвиђено финансирање студентских представничких тела од стране високошколске 

установе представља лоше решење. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НА ФАКУЛТЕТУ 

 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету (у даљем тексту Комисија) је у 

току школске 2018/2019 године одржала два редовна састанка (27. марта 2019. и 02.октобра 

2019.). Према потреби одржавани су и  неформални састанци радне групе која је учествовала у 

изради извештаја Комисије о којима ће бити речи у наставку текста.  

На састанку одржаном 27. марта 2019., за секретара Комисије изабрана је колегиница Ивана 

Ивковић. Чланови Комисије су размотрили и усвојили трогодишњи план рада Комисије. 

Договорили су се о динамици активности Комисије у школској 2018/19 години и извршили 

поделу задатака везних за израду Извештаја о резултатима студентског вредновања наставног 

процеса, ненаставне подршке и студијског програма у целини на Економском факултету 

Универзитета у Београду за 2017. и 2018. годину. Постигнута је сагласност свих чланова да се 

анкетирање текућих студената преведе у електронску форму у сарадњи са колегама из Центра за 

информационе технологије. 

На састанку одржаном 02. октобра 2019., Комисија је договорила план и динамику активности 

појединих чланова за школску 2019/20 годину и  усвојила следеће Извештаје: 

• Извештај о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне подршке 

и студијског програма у целини на Економском факултету Универзитета у Београду 

(дипломирани студенти основних студија) – за 2017. и 2018. годину; 

• Извештај о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне подршке 

и студијског програма у целини на Економском факултету Универзитета у Београду 

(дипломирани студенти мастер студија) – за 2017. и 2018. годину; 

• Извештај о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне подршке 

и студијског програма у целини на Економском факултету Универзитета у Београду 

(дипломирани студенти докторских студија) – за 2017. и 2018. годину (обједињено). 

 

 

 

 



 

 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА 

 

У периоду од октобра 2018. године до октобра 2019. године Дисциплинска комисија за 

утврђивање одговорности студената Економског факултета је одржала укупно 8 седницa, на 

којима су због повреда обавеза студената, у складу са Правилником о дисциплинској 

одговорности студената Универзитета у Београду, изречене следеће дисциплинске мере: 

- за једног  студента изречена дисциплинска мера строги укор; 

- за  2  студента изречена дисциплинска мера забране полагања једног испита у  

  једном испитном  року;  

- за 6 студенaта изречена дисциплинска мера забране полагања свих испита у  

   једном испитном року; 

- за  14 студенaта изречена дисциплинска мера забране полагања свих испита у    

   два испитна рока;  

- за  3 студента изречена дисциплинска мера забране полагања свих испита у    

   три испитна рока;  

      - за једног студента одбачена пријава због застарелости поступка 

 

На одлуке Дисциплинске комисије за утврђивање одговорности студената Економског факултета 

у Београду у наведеном периоду изјављена је једна жалба, али је другостепени орган потврдио 

одлуку Дисцилинске комисије. 

 
 

 

КОМИСИЈA ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА СТУДЕНТСКОГ 

ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 

Студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника, за предмете из јесењег и 

пролећног семестра школске 2017/2018. године, спроведено је при упису у школску 2018/2019. 

годину. Студенти су одговарали на 11 питања из Упитника за вредновање педагошког рада 

наставника Универзитета у Београду, који представља саставни део Правилника о студентском 

вредновању педагошког рада наставника, усвојеног на нивоу Универзитета. 

Анонимна анкета спроведена је електронским путем, уз техничку помоћ руководиоца Центра за 

информационе технологије. Број анкетираних студената износио је 3390, што је у односу на 

претходну  школску годину више за 107.  

Приликом попуњавања анкете студенти су се изјашњавали да ли су редовно похађали наставу, да 

ли су повремено похађали наставу и да ли су положили испит. Подаци који се односе на студенте 

који су редовно похађали наставу, подаци који се односе на студенте који су похађали наставу 

(редовно или повремено), као и подаци који се односе на студенте који су похађали наставу и 

положили су испит посебно су анализирани и обрађени и представљају саставни део 

индивидуалних статистичких извештаја. 



 

 

У следећој табели приказани су подаци, по годинама студија, о броју наставника и сарадника 

који су обухваћени анкетом, броју анкетираних студената и броју предмета: 

            Табела 1: Број наставника и сарадника, број студената и број предмета 

Година 

студија 

Број наставника 

и сарадника 

Број анкетираних  

студената 
Број предмета 

I 29 648 7 

II 75 1048 27 

III 114 1434 91 

IV 98 938 81 

Комисија је доставила резултате индивидуалних статистичких извештаја, за сваког наставника и 

сарадника чији је педагошки рад вреднован, са наведеним просечним оценама за свако питање из 

Упитника. Статистички извештаји су достављени и појединачно сваком наставнику и сараднику, 

као и шефовима катедри. 

У току је спровођење поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и 

сарадника, за предмете из јесењег и пролећног семестра школске 2018/2019. године. 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ НА ФАКУЛТЕТУ 

 

Сагласно својој надлежности, у школској 2018/2019. години, Комисија за праћење и унапређење 

квалитета наставе на Факултету, разматрала је питања из области квалитета реализације наставе, 

односно пратила је и анализирала квалитет наставног процеса и ефикасност студирања и дала 

предлог мера за повећање успешности студирања на Факултету. 

У односном периоду, Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету 

детаљно је разматрала, од стране Наставне комисије прослеђен, комплетан материјал предлога 

мера за повећање успешности студирања на Факултету: (1) Предлог мера за повећање 

успешности студирања Проширеног деканског колегијума; (2) Предлог мера за повећање 

успешности студирања Студентског парламента; (3) предлози мера за повећање успешности 

студирања које су доставиле катедре (Катедра за рачуноводство и пословне финансије, Катедра 

за статистику и математику, Катедра за економску теорију и анализу), у домену своје 

матичности, за предмете који се налазе у зони ниже успешности студирања у односу на просек за 

Факултет. При томе, уочено је да постоје мере које се понављају у свим пристиглим предлозима 

што, свакако, истиче у први план њихов значај. 

На посебној седници Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету 

једногласно је усвојен следећи предлог мера за повећање успешности студирања: (1) 

Ограничавање испитне материје на 420 страна уџбеника за фонд часова предавања 60 током 

семестра, као стандард, уз обавезну контролу од стране Декана и Продекана за наставу; (2) 

Дефинисати срж знања из конкретног предмета које омогућава добијање прелазне оцене; (3) 

Списак испитних питања, као и примери испитних задатака, морају бити објављени на сајту 

Факултета, односно дистрибуирани на часовима; (4) Парцијално бодовање задатака, у случају 

када постоји више тачних одговора, где би се студенту признавало све оно што је тачно 

одговорио уз одређени број бодова; (5) Подстицајне мере за присуство и активно учествовање у 



 

 

настави; (6) Увођење додатних анкета за студенте, организованих од стране професора током 

семестра, пре и после испита, како би се идентификовали конкретни проблеми и, следствено, 

предузеле адекватне мере у циљу унапређења постојећег начина организовања часова наставе, 

самог испита и слично; (7) Обезбедити већу практичност наставе; (8) Организовати сарадњу са 

екстерном референтном институцијом у циљу унапређења дидактичких метода; (9) Размотрити 

релевантна питања која се тичу категорије „пасивних“ студената (о којим студентима је реч, због 

чега не прате наставу, не излазе на испите и сл.). Односни предлог мера Комисије упућен је 

Наставној комисији и разматран је на заједничкој седници. 

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету и Наставна комисија усвојиле 

су заједнички предлог мера за унапређење успешности студирања. Мере су класификоване у 

четири групе и односе се на: (А) начин рада са студентима током семестра; (Б) испитну материју 

и оцењивање; (В) подршку генерацијама уписаним пре доношења Закона о високом образовању 

2005. године; (Г) подршку унапређивању наставничких компетенција за реализацију студијског 

програма. Што се реализације предложених мера тиче, оне се примењују, где год је то могуће, 

већ од првог испитног рока у зависности од специфичности конкретног предмета. Наставници 

одлучују који ће сет мера применити у најбољем интересу повећања успешности студирања, а 

мере треба да буду јасно истакнуте у Плану рада на предмету на почетку семестра. Могућа је 

селекција једне или више мера. Прва провера ефикасности примењених мера биће извршена кроз 

Извештај о успешности студирања на Економском факултету у школској 2018/19. години, који 

се редовно саставља сагласно Правилнику Универзитета у Београду. 

 

 

 

АКТИВНОСТИ У ДОМЕНУ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 

Резиме  

• Успостављен (још један) међународни програм основних студија на енглеском језику 

„Business and Management“, у сарадњи са Универзитетом у Лондону (факултет носилац – 

ЛСЕ); 

• Повећан броја ACCA испита од којих су дипломци нашег Факултета ослобођени на 6 (од 

укупно 9 испита Ф-нивоа); 

• Успешно завршена прва фаза процеса добијања међународне програмске акредитације 

EPAS; 

• Повећан број учесника (запослених и студената) програма међународне мобилности за 

готово 40%; 

• Покренут пројекат међународне летње школе Belgrade Summer School; 

• Израђена нова веб (под)страница Факултета, посвећена међународној сарадњи; 

• Покренут EKOF Talent Pooling програм; 

• Настављена успешна реализација Belgrade Research Seminar in Economics and Finance, као 

и неколико традиционалних међународних конференција. 

 



 

 

Извештај о оствареним резултатима 

Активности у домену међународне сарадње у академској 2018/19. години састоје се од 

реализације међународних студијских програма, организовања међународне мобилности 

студената и наставника са партнерским универзитетима, ширење мреже партнерских 

високошколских установа, активности на добијању међународних професионалних и академских 

акредитација, организације међународних конференција и семинара, реализације новог пројекта 

летње школе, креирања новог, модерног сајта међународне сарадње и признавања страних 

високошколских исправа. 

У наставку је дат преглед најважнијих активности и остварених резултата у домену међународне 

сарадње у академској 2018/19. години. 

 

1. МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ 

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТУДИЈА  

„BUSINESS AND MANAGEMENT“  

Покренут још један међународни програм основних студија, и то из области пословне 

економије („Business and Management“). Полазећи од одличних резултата у реализацији 

програма „Economics and Finance“, како у погледу успешности на испитима, тако и у погледу 

утицаја реализације овог програма на имиџ и конкурентску позицију Факултета у земљи и 

региону, у 2018/19. години започете су активности усмерене на проширење сарадње. На основу 

припремљене апликације, и доставњене документације, одговарајући органи Универзитета у 

Лондону и ЛСЕ су у јуну 2019. дали сагласност за сарадњу у реализацији још једног 

међународног програма основних студија, и то из домена пословне економије, на исти начин и по 

истом моделу као у случају програма из економије и финансија. Сходно томе, упис студената на 

овај програм и реализација наставе у оквиру овог програма започеће у академској 2020/21. 

години.    

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТУДИЈА „ECONOMICS AND FINANCE“  

Настављена успешна реализација програма „Economics and Finance“. У септембру 2018. 

године међународни програм основних студија „Economics and Finance“, који студентима 

обезбеђује две дипломе – Универзитета у Лондону (носилац – ЛСЕ) и Универзитета у Београду 

(Економски факултет), уписала је и друга генерација од 23 студента, након упешно завршених 

испита из прве године основних студија Економског факултета Универзитета у Београду. За два 

најбоље рангирана студента обезбеђена је делимична стипендија у износу од 50% школарине 

Универзитета у Лондону, као и три пуне стипендије, које је изабраним студентима доделила 

Raiffeisen банка. До краја априла 2019. године успешно је реализована настава на енглеском 

језику из четири предмета прве године и четири предмета друге године програма „Economics and 

Finance“, након чега су почетком маја 2019. године, у координацији са Британским саветом, у 

просторијама Економског факултета одржани испити у оквиру ЛСЕ програма. Према 

резултатима добијеним у августу 2019. године студенти Економског факултета су на испитима 

реализованим при Универзитету у Лондону (носилац – ЛСЕ) остварили одличне резултате, са 

укупном пролазношћу од готово 90%, уз високе оцене.     

Полазећи од успешне сарадње у реализацији овог програма, почев од академске 2019/20. године 

студентима ће бити омогућено да  једну годину студија реализују и на ЛСЕ у Лоднону.   



 

 

Током академске године извршен је и шири спектар активности на промоцији ЛСЕ програма у 

оквиру циљне групе, укључујући студенте, као и ученике завршних година домаћих и 

интернационалних средњих школа широм Београда. У септембру 2019. године успешно је 

спроведена селекција нове генерације студената за упис на овај програм у академској 2019/20. 

години. На конкурс за упис на овај програм, спроведен у септембру 2019. године, пријављено је 

34 квалификована кандидата, што представља знатно повећање у односу на претходне две године 

(23 кандидата 2018. године и 27 кандидата 2017. године). 

Према већ устаљеној пракси, двоје студената прве године (домаћих) студија, одабраних на 

конкурсу, боравило је током лета у Лондону, на ЛСЕ летњој школи, за које је стипендије 

обезбедио ЛСЕ.  

 

EKOF TALENT POOLING програм 

Покренут EKOF Talent Pooling програм. На основу повећане видљивости и конкурентности 

нашег Факултета у региону југоисточне Европе, на коју је, између осталог, утицао и почетак 

реализације престижног међународног програма основних студија у сарадњи са Универзитетом у 

Лондону, покренут је EKOF Talent Pooling програм. Овим програмом предвиђена је могућност да 

неколико најбољих студената прве године економских факултета са дугом традицијом, из земаља 

региона, своје студије од друге године наставе на нашим програмима „Economics and Finance“ 

или „Business and Management“. Циљ овог програма је да се квалитетним кандидатима из 

региона пружи могућност похађања квалитетних међународних студија. У оквиру овог пројекта, 

први споразум је потписан са Економским факултетом Универзитета Црне Горе. На овај начин 

се, поред окупљања надпросечно талентованих и вредних студената из земаља региона на 

Економском факултету у Београду, обезбеђује и повећана видљивост нашег Факултета у тим 

земљама. 

 

 

2. МЕЂУНАРОДНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ И АКАДЕМСКЕ  АКРЕДИТАЦИЈЕ 

ACCA 

Број ACCA испита од којих су наши дипломци ослобођени повећан на 6. Поред добијања 

професионалне ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) акредитације Економског 

факултета у академској 2016/17. години, те повећања броја ACCA испита којих су студенти нашег 

Факултета ослобођени, оствареног у претходним годинама, током академске 2018/19. године 

Економски факултет је, уз интензиван ангажман Катедре за рачуноводство и пословне финансије, 

аплицирао, а затим и добио право на аутоматско ослобођење од још једног ACCA испита – F7 

Financial Reporting. Право на ово ослобођење имају студенти који су на нашем Факултету  

дипломирали почев од 2019. године, а током студија су положили испит из предмета Теорија и 

политика биланса. 

Повећањем броја ACCA испита од којих су наши дипломци ослобођени на чак 6 (од укупно 9 

испита Ф-нивоа), што је највећи број ослобођења у поређењу са високошколским установама у 

Југоисточној Европи, наш Факултет је додатно ојачао позицију регионалног лидера у домену 

високог образовања у области економије, статистике и пословног управљања, а нарочито у 

области рачуноводства и пословних финансија. Тиме је такође знатно ојачана конкурентска 

позиција наших дипломаца на тржишту рада у односу на кандидате који долазе са других 

факултета Универзитета у Београду, као и са других универзитета. 



 

 

EFMD 

Успешно завршена прва фаза процеса за добијање међународне програмске акредитације. 
У октобру 2018. године Економски факултет у Београду поднео је захтев за учлањење у мрежу 

European Federation for Management Development (EFMD), која (уз AACSB) представља једну од 

две релевантне међународне институције за акредитацију студијских програма и институција из 

области пословне економије. У децембру исте године, наш Факултет званично је примљен у ову 

глобалну мрежу и тиме постао једина чланица ове престижне мреже, из Србије.  

Након тога, кроз више итерација, припремљена је апликација за улазак у процес добијања EPAS 

међународне програмске акредитације модула основних студија Рачуноводство, ревизија и 

финансијско управљање, која је у јулу званично и поднета. У септембру 2019. године, надлежни 

одбор EFMD донео је одлуку о томе да наш Факултет и поменути програм основних студија, 

испуљавају услове за улазак у другу (и последњу) фазу процеса добијања програмске 

акредитације. Одлуком Декана, формирана је седмочлана радна група, чијим радом координира 

продекан задужен за међународну сарадњу, а која ће бити ангажована на припреми 

одговарајућих материјала и спровођење даљих активности у циљу добијања међународне 

акредитације. 

 

3. МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА И ЗАПОСЛЕНИХ 
 

Број учесника програма међународне мобилности повећан за готово 40%. Мобилност 

студената, наставног и ваннаставног особља у академској 2018/19. години реализована је на бази 

отворених позива у оквиру Еразмус+ програма, CEEPUS мреже, DAAD пројекта, као и на основу 

споразума о билатералној сарадњи са универзитетима у иностранству. У академској 2018/19. 

години у програмима међународне мобилности на Економском факултету у Београду учестовало 

је 57  студената и наставника, што представља повећање за 16 особа, тј. готово 40%, у односу на 

претходну академску годину (Графикон 1). 

 

Графикон 1. Динамика броја студената и наставника који су учествовали у програмима 

међународне мобилности 

 

Долазна мобилност у академској 2018/19. обухватила је укупно 17 студената са следећих 

иностраних универзитета:  



 

 

• The National Research University Belgorod State University, Русија  

• Duale Hochschule (DHBW) Baden-Württemberg Heilbronn, Немачка 

• Kozminski University, Пољска  

• The State University of Applied Sciences in Plock, Пољска  

• University of Graz, Аустрија 

• Kharkiv National University of V.N. Karazin, Украјина  

• University of Ottawa, Канада  

• National Autonomous University of Mexico, Мексико 

• Nankai University, Кина 

• University College London, Велика Британија 

• WU (Vienna University of Economics and Business), Аустрија. 

 

У истом периоду на Економском факултету Универзитета у Београду је у оквиру програма 

међународне мобилности боравило и 15 наставника, и то са следећих универзитета:  

• Duale Hochschule (DHBW) Baden-Württemberg Heilbronn, Немачка 

• WU (Vienna University of Economics and Business), Аустрија 

• Rotterdam University of Applied Sciences, Холандија 

• University of Split, Хрватска 

• University of Sarajevo, Босна и Херцеговина 

• Nicolaus Copernicus University in Toruń, Пољска  

• University of South Bohemia, Faculty of Economics, Чешка 

• Claude Bernard University Lyon 1, Француска. 

 

У одлазној мобилности у академској 2018/19. учествовало је укупно 13 студената нашег 

Факултета, који су 1-2 семестра провели на следећим иностраним партнерским високошколским 

инситуцијама: 

• WU (Vienna University of Economics and Business), Аустрија  

• HWR Berlin, Немачка  

• Universty of Giessen, Немачка 

• University of Bologna, Италија 

• NWIM RANEPA, Русија 

• University Paris 1 Pantheon – Sorbonne, Француска 

• Sв. Cyril and Methodius University in Skopje, Северна Македонија. 

 

У истом периоду реализовано је 12 мобилности наших наставника, који су држали наставу и 

похађали обуке на следећим страним партнерским институцијама: 

• Rotterdam University of Applied Sciences, Холандија. 

• HWR Berlin, Немачка 

• Maria SS. Assunta University of Rome - LUMSA, Италија 

• Duale Hochschule (DHBW) Baden-Württemberg Heilbronn, Немачка 

• University of Granada, Шпанија 

• State University of Applied Sciences in Plock, Пољска 



 

 

• University of Bamberg, Немачка 

• WU (Vienna University of Economics and Business), Аустрија.  

 

У циљу подстицања студената да активније користе доступна места у оквиру програма 

међународне мобилности, организовано је неколико радионица, као и дигитална кампања 

усмерена на унапређења информисаности студената по овом питању. 

Добијен је DAAD пројекат, за финансијску подршку развоју сарадње са Слободним 

универзитетом у Берлину, у погледу академске мобилности. Након потписивања уговора о 

сарадњи са Слободним универзитетом у Берлину, поднета је апликација код DAAD фондације, за 

пројекат стипендирања академске размене између Економског факултета Универзитета у 

Београду и Факултета за економију и бизнис Слободног универзитета у Берлину (“International 

Study and Training Partnerships – ISAP“). Апликација је позитивно оцењена од стране DAAD 

фондације, што омогућава стипендирање академске мобилности између ове две институције у 

двогодишњем периоду, са могућношћу продужења.  

У оквиру овог пројекта, реализована је посета представника Берлинског универзитета, током које 

су договорени оперативни кораци у даљој сарадњи и извршена је селекција (на конкурсној 

основи) троје студената Слободног универзитета у Берлину и двоје студената Економског 

факултета у Београду, који ће већ током јесењег семестра 2019/20 учествовати на програму 

размене.  

 

4. СПОРАЗУМИ О САРАДЊИ 

Проширена мрежа високошколских установа са којима наш Факултет има 

институционализовану сардњу. Током академске 2018/19. институционализована је 

билатерална сарадња са још пет високошколских установа (University of Applied Sciences Anhalt, 

Немачка; University of Applied Sciences Schmalkalden - Faculty of Business and Economics, 

Немачка; Universita' di Parma, Италија; Universita' di Perugia, Италија; University of Bialystok, 

Пољска). Сходно томе, Економски факултет Универзитета у Београду сада има 

институционализовану сарадњу са укупно 258 страних високошколских установа, кроз 

билатералне споразуме, Еразмус+ програм и сл. Економски факултет може да реализује 

мобилност студената, наставног и ваннаставног особља и на више десетина универзитета, 

чланица мултилатералних мрежа, чији је и наш Факултет члан (CEEPUS, CESEEnet, Magellan 

Exchange).    

Факултет активно учествовао у припремама за спровођење мобилности у новом режиму, 

условљеном променом статуса Србије у Еразмус+ систему. Србија је од јануара 2019. године 

добила статус „програмске државе“ у оквиру Еразмус+ програма, што значи да високошколске 

установе из Србије могу остваривати права и обавезе у оквиру овог програма под условима 

предвиђеним и за високошколске установе из осталих програмских држава (чланице ЕУ). 

Прелазак у статус програмске државе довешће до промене услова и начина реализације 

међународне мобилности, тако да ће расположивост финансијских средстава ефективно зависити 

од буџета који буде опредељен за наше универзитете од стране Европске комисије и Републике 

Србије. С тим у вези, процењује се да, нарочито у почетним годинама учешћа у програмима 

размене, са новим статусом може доћи и до ефективног смањења расположивости средстава, о 

чему ће се више знати након што буде одређен буџет за Универзитет у Београду у 2020. години. 

С тим у вези, у контексту припрема за реализацију мобилности по новом програму, Економски 



 

 

факултет је припреми, и Универзитету у Београду проследио, листу од 51 европског 

универзитета, које сматра приоритетним у смислу успостављања и финансирања сарадње у 

домену мобилности.  

 

5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ И СЕМИНАРИ 

 

BELGRADE RESEARCH SEMINAR IN ECONOMICS AND FINANCE  

У 2018/19. години успешно је настављена реализација Београдског истраживачког семинара из 

економије и финансија у сарадњи са Народном банком Србије – организовањем девет 

предавања. У овој академској години у оквиру наведеног истраживачког семинара реализовано 

је девет предавања професора са престижних универзитета широм света: 

• Симеон Ђанков – ЛСЕ 

• Теохарис Григориадис – Слободни универзитет у Берлину 

• Вјачеслав Горовој, Висока школа економије, Москва 

• Мартин Браун – Универзитет у Санкт Галену  

• Ана Обишева – Нова школа економије, Москва 

• Јоргос Георгиадис – Европска централна банка 

• Марушка Визек – Економски институт у Загребу 

• Ханс Јарле Кинд – Норвешка школа економије 

• Далибор Стевановић – Универзитет у Монтреалу. 

 

 

BELGRADE YOUNG ECONOMISTS CONFERENCE 

У јуну 2019. одржана Београдска конференција младих економиста, уз учешће 11 

докторанада са престижних светских универзитета. У сарадњи са Фондацијом UniCredit & 

Universities, а уз подршку UniCredit Banke, 23. i 24. јуна 2019. године одржан је традиционални 

дводневни међународни научни скуп “Belgrade Young Economists Conference”, за студенте 

докторских студија. И ове године је пристигао велики број пријава високог квалитета, од којих је 

11 најбољих радова, аутора - докторанада са престижних светских универзитета уврштено у 

програм конференције. Дан пре одржавања ове конференције, у сарадњи са Српском академијом 

наука и уметности организован је научни скуп Belgrade Symposium in Economics and Finance, на 

којем је учествовао велики број реномираних аутора из земље и иностранства.   

 

FREE MARKET ROAD-SHOW   

Одржан Free Market Road-Show. На Економском факултету Универзитета у Београду je 10. 

априла 2019. године одржана међународна конференција Free Market Road-Show коју организује 

Хајек институт, Аустријски економски центар у сарадњи са Економским и Правним факултетом 

у Београду. Главне теме панела биле су економске и друштвене промене 30 година након пада 

Берлинског зида, као и изазови које са собом носи неолиберализам.  

 

 



 

 

6. ЛЕТЊА ШКОЛА – BELGRADE SUMMER OF SCHOOL 

Започета реализација пројекта Belgrade Summer School. У циљу повећања међународне 

видљивости, те јачања конкурентности и тржишне позиције, а у складу са стратегијом 

интензивне интернационализације, у академској 2018/19. години започета је реализација пројекта 

Belgrade Summer School (уз мото:  „Summer of Knowledge”). За потребе успостављања летње 

школе израђена је модерна веб страница (доступна на: http://summerschool.ekof.bg.ac.rs/), а 

успостављена је и сарадња са јавним установама које се баве смештајем ђака и студената. У првој 

фази, направљен је портфолио савремених курсева из области економије, пословног управљања и 

квантитативне анализе.  

Прва година одржавања летње школе на нашем Факултету је успешно реализована, уз учешће 

полазника из Велике Британије, Пољске, Јужне Кореје, НР Кине, БиХ и Србије, а развијен је и 

институционални капацитет за даљу развој овог пројекта. У наредном периоду фокус ће бити на 

развоју нових курсева, као и на ефикасној промоцији летње школе на домаћем и међународном 

тржишту. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

По основу успешне сарадње у протеклом периоду, Shanghai Jiao Tong Универзитет из Кине је 

понудио студентима Економског факултета два места ослобођена трошкова котизације за 

тронедељну летњу школу Antai Global Summer Program одржану током јула и августа 2019. 

године у Шангају. На основу унапред дефинисаних критеријума изабрана су два најбоље 

рангирана студента Економског факултета која су номинована за ову летњу школу.  

Економски факултет Универзитета у Београду је био и су организатор међународне летње 

школе „Finance for Five” која је одржана у периоду од 9. до 20. септембра 2019. године у 

Бјалистоку у Пољској. Ова летња школа представља заједнички пројекат неколико 

универзитета из Португала, Италије, Украјине, Пољске и Србије. У оквиру овог пројекта 

студенти Економског факултета у Београду су добили право на 5 стипендираних места чиме су 

били ослобођени трошкова котизације. На бази унапред утврђених критеријума и конкурса 

Факултет је изабрао извршио селекцију и номиновање кандидата.     

 

7. НОВИ САЈТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ 

У пролеће академске 2018/19. године, након опсежних припрема, активирана је нова, атрактивна 

и модернизована интернет страница посвећена међународној сарадњи Економског факултета, на 

којој ће заинтересована лица бити у могућности да прате све информације у вези са активностима 

у домену међународне сарадње и интернационализације Факултета. Нова веб страница доступна 

је на: http://international.ekof.bg.ac.rs/ 

 

8. ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ ПРОГРАМА  

У академској 2018/19. години одржана је презентација фондације DAAD и Фондације Зоран 

Ђинђић, на којима су студентима презентоване могућности одласка на стипендирано 

усавршавање и праксу у Немачкој. 

 

 



 

 

9. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА 

ШКОЛОВАЊА 

У овом извештајном периоду издато је 13 Решења о признавању испита положених у 

иностранству. Универзитету у Београду је достављено 12 предлога одлука о могућности 

признавања страних високошколских исправа ради наставка школовања на Економском 

факултету на свим нивоима студија и 25 предлога одлука о могућности признавања испита које 

су наши студенти положили у оквиру ЛСЕ програма „Economics and Finance”. 

 

 

АКТИВНОСТИ У ДОМЕНУ НАУЧНОИТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

 

Најважније активности и резултати: 

• Увећан буџет наставницима и сарадницима за трошкове учешћа на међународним 

скуповима и студијским боравцима  

• Увећан буџет за објављивање радова у међународним часописима реферисаним унутар 

Web of Science - Social Science Citation, Science Citation Index Expanded листи (М21а – 

М23) 

• Изабран нови уредник часописа „Економски анали“ 

• Започет је серијал радионица са актуелним темама за истраживаче 

 

 

Подстицај научноистраживачког рада 

У претходној години настављена је подстицајна политика наставника при објављивању радова 

међународним часописима реферисаним унутар Web of Science - Social Science Citation, Science 

Citation Index Expanded листи (М21а – М23). Поред тога, у складу са програмом рада током 

трогодишњег периода, на седници Савета факултета одржаној 26. септембра 2019. године 

усвојена је Одлука о вредновању научноистраживачког рада на Универзитету у Београду – 

Економском факултету. Овом одлуком предвиђен је низ нових подстицајних мера за вредновање 

научноистраживачких активности наставника и сарадника као и за објављивање радова у 

међународним часописима. 

Свим наставницима и сарадницима Факултета одобрава се накнада трошкова за једну од 

следећих активности: трошкове учешће на међународним скуповима организованим у 

иностранству, под условом да наставник, односно сарадник има прихваћен рад на тим 

скуповима; трошкове одласка на летње школе које су у директној вези са ужом 

научноистраживачком облашћу наставника и сарадника; трошкове котизације са слање рада у 

угледне међународне часописе у оквиру категорија М21а до М22; трошкове сервиса за језичко 

уређење радова ради објављивања у угледним међународним часописима (категорије М21а–

М23); трошкове студијског боравка по позиву.  

За горе наведене активности одобрава се накнада у износу до 750 евра годишње у динарској 

противвредности за сваког наставника (1000 евра за сваког сарадника) на Факултету, увећана за 

250 евра у динарској противвредности за сваки рад који је тај наставник објавио у часописима 



 

 

реферисаним унутар Web of Science - Social Science Citation, Science Citation Index Expanded 

листи (М21а – М23) у претходне три календарске године, а у максималном износу од 1500 евра 

на годишњем нивоу на годишњем нивоу у динарској противвредности. 

И даље се свим наставницима и сарадницима који су запослени на Факултету одобрава се 

накнада трошкова учешћа на домаћим научним скуповима у износу до 150 евра годишње у 

динарској противвредности. 

Значајан помак направљен је и у награђивању објављених радова у међународним часописима. 

Наставницима, сарадницима и истраживачима који објаве рад у оквиру уже научне области за 

коју су бирани са потписом афилијације Универзитет у Београду – Економски факултет, у 

часописима реферисаним унутар Web of Science - Social Science Citation, Science Citation Index 

Expanded листи одобрава се посебна награда. Награде за објављени рад у директној су 

пропорцији са квантификацијом научноистраживачких резултата за друштвено-хуманистичке 

науке Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача. Вредност награде добија се када се основица за 

вредновање награде помножи одговарајућим коефицијентом, а затим тај број подели укупним 

бројем аутора на раду. У складу са Правилником о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, коефицијенти су за 

часописе категорија М23, М22, М21 и М21 у размери редом, 4:5:8:10. Из укупног броја аутора 

изузимају се аутори из међународних институција са h-индексом већим од пет у WoS бази, ради 

промовисања интернационализације у процесу научноистраживачког деловања и рада са 

истакнутим истраживачима. 

 

 

Научноистраживачки семинари 

Семинари Катедри 

Претходне школске године одржани су семинари у организацији три катедре Економског 

факултета. Катедра за економску политику и развој и ове школске године наставила је са 

традицијом свог семинара и одржала је четири састанака у току претходне школске године. 

Катедра за економску теорију и анализу одржала је научни семинар на тему „Економска анализа 

интеракција у троуглу: тржиште, институције и знање – домети и поуке јавним политикама“. 

Катедра за статистику и математику одржала је један скуп Семинара за квантитативну анализу. 

 

      Конференције 

У претходној години одржан је низ значајних догађаја у чијој је организацији учествовао 

Економски факултет (по хронолошком редоследу): 

1. Транзиција енергетике – глобалне промене и реструктуирање енергетског сектора у 

Србији (новембар 2018, у организацији са Друштвом економиста Београда) 

2. Неједнакост у Србији (децембар 2018, у организацији са Српском академијом наука и 

уметности)  

3. Економска политика Србије у 2019. години (децембар 2018. у организацији са Научним 

друштвом економиста Србије) 

4. Београдски симпозијум из економије и финансија (јун 2019, у организацији са Српском 

академијом наука и уметности) 



 

 

5. Конференција младих економиста (јун 2019)  

6. Транзиција, институције и друштвени развој – доприноси професора Божидара Церовића 

(септембар 2019, у организацији са Научним друштвом економиста Србије) 

7. The Comparative Economics of Transition in South East Europe – Workshop in memoriam of 

Professor Božidar Cerović (септембар 2019, у организацији са EACES – European 

Association for Comparative Economic Studies) 

8. SYM-OP-IS 2019 – XLVI симпозијум о операционим истраживањима (септембар 2019, у 

организицији са већим бројем партнерских институција) 

 

Часописи Економског факултета 

Економски анали (Economics Annals) 

На седници Наставно-научног већа Економског факултета одржаној 7. новембра 2018. године др 

Вилијам Бартлет именован је за главног уредника часописа. Економски анали су на SCImago 

Journal Rank (SJR) листи рангирани у трећој четвртини (Q3) најквалитетнијих часописа у оквиру 

категорије Economics, Econometrics & Finance. На тај начин, овај часопис је по Правилнику о 

категоризацији и рангирању научних часописа у категорији M24. 

Током претходне године, базирајући се на SJR метрици, часопис је имао раст цитираности од 

20% у катеорији радова објављених у последње три године, уз непромењен број аутоцитата. На 

овај начин часопис је забележио највећи до сада измерени индекс по коме се часописи и 

рангирају. 

 

Економске идеје и пракса 

Са објављивањем овог часописа се отпочело током 2011. године. Часопис је тренутно рангиран 

као истакнути часопис националног значаја (М52) у области „економија и организационе науке“ 

унутар „Категоризације научних часописа чији су издавачи из Републике Србије“. 

 

ESP Today 

Часопис се на SJR листи налази у категорији Q2, односно у групи 50% најквалитетнијих часописа 

у категорији Language & Linguistics. Часопис се налази и на Emerging Sources Citation Index 

листи. Према Правилнику о категоризацији и рангирању научних часописа часопис заслужује 

позицију М24. 

Током претходне године, базирајући се на SJR метрици, и овај часопис је имао до сада највећи 

измерени SJR индекс који служи као финална мера за рангирање часописа. Поред тога, часопис 

има стабилан раст броја цитата у претходне три године. 

 

Маркетинг 

Факултет је суиздавач заједно са Српским удружењем за маркетинг. Часопис се тренутно води у 

категорији врхунских часописа националног значаја (М51) у области економија и организационе 

науке. 

 



 

 

Радионице за истраживаче 

У претходног календарској години Факултет је организовао низ обука за наставнике и сараднике 

Факултета у сарадњи са Универзитетском библиотеком и секцијом библиотекара и књижничара 

Заједнице института Србије. Одржана су предавања на следеће теме: 

1. КоБСОН – приступ могућности и намена. Цитатни индекси, категоризација часописа и 

библиометријски подаци. 

2. Јединствена идентификација аутора у научноистраживачком процесу: профили на 

научним сервисима. 

3. Mendeley – програм за организовање референци и библиотеке истраживача. 

 

 

АКТИВНОСТИ У ДОМЕНУ СЛУЖБЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Служба за информационе технологије је у протеклој години учествовала у поступцима даљег 

осавремењавања и проширења ИТ капацитета Факултета, као и у процедурама одржавања и 

администрације постојећих. 

 

1. У области хардвера и системског софтвера: 

1.1. набавка и инсталација 25 радних станица и 10 штампача за салу Б ЕРЦ-a, кабинете 

наставника и службеника, као и набавка и инсталација 5 пројектора за наставне сале, 

1.2. администрација домена, доменских контролера и активног директоријума, 

1.3. администрација факултетских host-ова и storage система, отклањање проблема на другом 

контролеру примарног кабинета storage-a Dell MD3200 уз превентивни backup свих виртуалних 

машина,  

1.4. администрација backUp система DR-4100 и лиценце backUp софтвера, постављање backUp 

NAS уређаја QNAP, 

1.5. администрација видео сервера Vserver2 са платформом BigBlueButton, 

1.6. администрација web и database (LAMP) сервера Georgije и хостовање нових web site-ова 

(inno-student, summerschool, byec, international, imqf, oop, wd), 

1.7. редовно одржавање и ажурирање name и web сервера NS, главних факултетских web сервера, 

mail и web сервера One, One2 и студентског сервера Аурора, 

1.8. администрација мејл система Факултета, опоравак серверске и доменске репутације после 

компромитовања неколико корисничких налога, усклађивање политике борбе против spam-a 

према стандардима светских мејл сервиса и црних листа и праћење јавних сервиса за мерење и 

контролу мејл саобраћаја и серверске и доменске репутације, 

1.9. администрација факултетских серверских SSL/TLS сертификата преко AMRES-овог i 

GEANT-овог сервиса TCS, 

1.10. администрација библиотечке базе MMARC, редовни back-up и инвертовање, 

1.11. администрација wi-fi мреже, UniFi контролера, 

1.12. администрација система Eduroam (RADIUS и LDAP сервера), 

1.13. сервис и одржавање рачунарске опреме по кабинетима, канцеларијама и салама ЕРЦ-а, 

замена дотрајале и неисправне опреме, 

1.14. аутоматизација послова у коришћењу рачунарских и мрежних ресурса (пакетна обрада 

захтева) у процесима наставе и тестирања у салама ЕРЦ-а, 

1.15. сервис и одржавање видео опреме у мултимедијалним наставним салама, 



 

 

1.16. инсталација и ажурирање антивируснe заштите радних станица, 

1.17. администрација факултетске Moodle платформе (нове врсте курсева, постављање и 

администрација нових додатака), 

1.18. подизање Ubuntu сервера Aqa за хостовање софтвера за електронску акредитацију и 

постављање клијентског дела NAT2019.  

 

2. У области развоја и администрације база података и апликација: 

2.1. администрација базе и апликације за генерисање распореда полагања испита на основним 

студијама, 

2.2. администрација и реализација нових захтева у бази и web апликацији за пријављивање 

студената за упис и сам упис у наредну школску годину, 

2.3. администрација електронске анкете о студентском вредновању педагошког рада наставника, 

2.4. администрација базе и апликације за попуњавање и прикупљање података електронског ШВ-

20 обрасца за упис студената и интеграција са ИС Универзитета, а према спецификацијама РЗС, 

2.5. контрола и администрација базе студентске евиденције ФТН, 

2.6. администрација базе и апликације за вођење електронског дневника наставе, 

2.7. пројектовање, тестирање и продукција базе и апликације за генерисање спискова активних 

студената на ОАС као део наставничког сервиса и интеграција са системом за евиденцију 

присуства студената на часовима наставе студентског сервиса,  

2.8. администрација и проширење базе и апликације за вођење евиденције о мастер радовима, 

2.9. администрација базе и апликације за селективно пријављивање студената за похађање Excel 

курсева, 

2.10. пројектовање, тестирање и продукција базе и апликације за пријаву присуства студената на 

часовима редовне наставе, а преко wi-fi мреже Факултета, 

2.11. администрација и проширење базе и апликације за подношење, праћење и решавање 

студентских молби по Обрасцу 177, 

2.12. пројектовање и продукција базе и апликације за пријаву на конкурс за МАС, 

2.13. администрација електронске анкете ДСОС и ДСМС за дипломиране студенте основних и 

мастер студија, 

2.14. администрација свих софтверских платформи (e-test, webtest, Moodle) којe се користе за 

организацију електронских тестирања у салама А, Ц, Д и Е ЕРЦ-а, 

2.15. редовни експорт података из студентских евиденција EVIDES и FTN на обједињену 

студентску евиденцију wеб сервиса NS,  

2.16. опоравак функционалности (података и дела корисничке апликације) после отказа система 

студентске евиденције EVIDES, 

2.17. администрација базе и апликације за генерисање кумулативног XML фајла за интеграцију 

података свих студентских евиденција Факултета у централизовани Информациони систем 

Универзитета, а за потребе издавања диплома и додатака дипломе, за потребе видљивости 

факултетских података на wеб сервисима Универзитета, за потребе централизоване контроле и 

објављивања резултата свих конкурса за упис нових студената на свим нивоима студија, као и за 

остале потребе Ректората и државних органа и институција (Министарстава, РЗС и др.), 

2.18. генерисање разних статистичких извештаја из свих студентских електронских евиденција, а 

за потребе разних анализа и пројекција органа, комисија и стручних служби Факултета,  

2.19. подршка организацији пријемног испита, интеракција базе Пријемног испита са 

Информационим системом Универзитета и редовни експорт података у свакој фази сва три 

уписна рока,  



 

 

2.20. редовни импорт спољних података са додацима и обуставама на плате запослених, базе и 

апликације за обрачун плата, 

2.21. пројекције обрачуна плата за потребе анализе у поступку генерисања финансијског плана 

факултета,  

2.22. генерисање извештаја о платама запослених са издвојеним буџетским делом према захтеву 

државног ревизора, 

2.23. анализа плата запослених и обрачун коефицијената сопственог дела плата запослених у 

складу са захтевима државног ревизора, 

2.24.  измене апликације и базе за обрачун плата према захтевима новог Правилника о платама 

запослених,    

2.25. измене и редовно одржавање апликације и базе за обрачун плата, у складу са захтевима 

достављања података Регистру запослених у јавном сектору, 

2.26. одржавање wеб презентације Факултета www.ekof.bg.ac.rs, дневна измена садржаја 

(презентације, резултати испита, вести и остало), 

2.27. администрација и експорт података са система за издавање потврда о изједначавању 

студија,   

2.28. послови администрације ситема wordpress сајта факултета, опоравак после пада модула 

WPML, 

2.29. администрација базе робног књиговодства и основних средстава, 

2.30. одржавање web апликације и базе за материјале седница Наставне комисије, Комисије за 

мастер студије, Комисије за докторске студије, као Наставно - научног већа. 

 

3. У области комерцијалног софтвера: 

3.1. администрација клијената софтверског пакета Stata 15  у салама ЕРЦ-а, 

3.2. одржавање сервера лиценце E-Views и MatLab, постављање клијената за софтверске пакете 

E-Views, ver.10 i 11 и Adobe Creative,  

3.3. администрација клијената SAP GUI за приступ SAP Cloude-u у салама ЕРЦ-а, техничка 

подршка за приступ SAP University Alliances,  

3.4. обезбеђивање мрежних портова и омогућавање приступа систему Bloomberg, 

3.5. постављање окружења R и RStudio и администрација лиценце SPSS у салама ЕРЦ-a, 

3.6. постављање серверског дела система ParagrafLex и клијената у сали А, 

3.7. техничка подршка у коришћењу система Turnitin, 

3.8. набавка 125 лиценци за Microsoft Office 2019 за наставне сале и кабинете наставника. 

 

4. У области мрежне администрације: 

4.1. одржавање главних концентратора локалне рачунарске мреже (LAN) Факултета, и подмрежа 

студентских рачунара, 

4.2. администрација и одржавање wireless мреже Факултета, 

4.3. одржавање, филтрирање и чишћење cache-а на proxy серверу Del, 

4.4. администрација access листа firewall сервера Gate. 

 

5. Остали административни послови: 

5.1. организација послова и људства у ЕРЦ-у, 

5.2. обезбеђивање услуге штампања и скенирања за запослене, 



 

 

5.3. техничка подршка наставном особљу у организовању наставе (монтажа, укључивање,  

искључивање и подешавање мултимедијалне, рачунарске и друге опреме која се користи у 

настави),  

5.4. помоћ последипломској и студентској служби у административним пословима око 

организације конкурса за упис нових студената,  

5.5. месечно и дневно извештавање о стању пријавнице – електронске евиденције доласка и 

одласка запослених, 

5.6. учешће у изради финансијког плана Факултета, као и учешће у поступцима јавних набавки 

информатичке опреме, 

5.7. унос података о основним средствима и њихово "пуштање у рад" (састављањем записника о 

квантитативном пријему робе и унос у базу основних средстава, експорт података и њихово 

слање финансијској служби), 

5.8. документовано праћење кретања основних средстава, 

5.9. спровођење пописа основних средстава и извештавање, 

5.10. обука запослених и техничка подршка у раду у разним корисничким апликацијама,  

5.11. учешће у настави на Excel курсевима за студенте, 

5.12. ажурирање података у информационим системима “Доситеј” и “РИС” Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, 

5.13. подршка у организацији и реализацији разних научних и других скупова на Факултету. 

 

 

АКТИВНОСТИ У ДОМЕНУ БИБЛИОТЕКЕ ФАКУЛТЕТА 

 

 

Најважније активности и резултати: 

• Библиотека је узела активно учешће у формирању базе референци неопходних за процес 

акредитације научноистраживачке организације и акредитације студијских програма 

• Започет је екстензиван пројекат дигитализације чији се први резултати очекују у школској 

2019/2020. години 

 

 

Матичне функције 

Библиотека Економског факултета, у складу са законским прописима и интерним  актима, пружа 

следеће врсте услуга: 

• Набавља, сређује, стручно-методолошки обрађује, чува и даје на коришћење 

библиотечки материјал (књиге, часописе, периодичне публикације и други штампани 

или умножени материјал, документа у електронској форми и сл.), 

• Евидентира, стручно-методолошки обрађује, чува и даје на коришћење докторске 

дисертације, магистарске, специјалистиче и мастер радове, 

• Омогућава и организује коришћење библиотечког простора (читаоница), 

• Користи електронски каталог библиотеке (MMARC и COBISS3) и едукује корисникe 

за претраживање истог, 



 

 

• Користи КОБСОН сервис у библиотеци и корисницима омогућава приступ 

електронским часописима, 

• Врши међубиблиотечку позајмицу и размену публикација, 

• Даје УДК бројеве за докторске дисертације. 

 

Кадрови 

Кадрови, који су  обављали послове и радне задатке у библиотеци, су:  

- библиотекари – два извршиоца, 

- самостални књижничар  - један извршилац, 

- у фонду (магацину) књига - један извршилац. 

 

Оливера Јевтић је у фебруару и марту 2019. године похађала следеће курсеве: употреба 

програмске шеме COBISS3/каталогизација – почетни и напредни курс и употреба програмске 

шеме COBISS3/позајмица и за ове курсеве добила лиценце. Гордана Ђукић је у мају 2019. године 

похађала курс употреба програмске шеме COBISS3/каталогизација – почетни и за овај курс 

добила лиценцу. Славица Петровић је у фебруару 2019. године похађала курс употреба 

програмске шеме COBISS3/каталогизација – почетни и за овај курс добила лиценцу. Оливера 

Јевтић и Гордана Ђукић су присуствовале акредитованим семинарима и радионицама у 

организацији Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду. Оне су и чланови 

Комисије за економска и статусна питања библиотекара при Заједници библиотека Универзитета 

у Србији. 

  

Библиотечки фонд 

Библиотека има фонд од 76.193 библиотечке јединице монографских публикација из области 

економије и других друштвено-хуманистичких наука. Фонд у великој мери доприноси 

образовно-наставном процесу. Поред монографских публикација, библиотека располаже и са 154 

наслова страних часописа, 93 наслова домаћих часописа и 4 наслова службених новина.  

У току школске 2018/19. године, библиотека је приновљена са 530 библиотечких јединица 

монографских публикација, и то: 

- мастер, магистарски и докторски радови (122 библиотечке јединице), 

- издања Центра за издавачку делатност Економског факултета (192 библиотечке 

јединице),  

- књиге за асистенте и сараднике у настави (одлука бр. 920/1 од 09.03.2018. и 2871/1 од 

12.07.2019. године –  26 библиотечких јединица), 

- поклони (93 библиотечке јединице), 

- набавка литературе за потребе библиотеке (8 библиотечких јединица), 

- књиге финансиране из средстава пројеката Министарства науке (44 библиотечке 

јединице), 

- књиге за потребе извођења наставе (45 библиотечких јединица, од тог броја 42 

библиотечке јединице су набављене за потребе извођења наставе на LSE). 

Што се тиче серијских публикација, у 2018. години је набављено 27 наслова домаћих и страних 

публикација. Од тог броја, 4 наслова су купљена, 8 наслова су добијена путем размене, а 15 



 

 

наслова су поклони, док су у 2019. години набављена 22 наслова домаћих и страних публикација. 

Од тог броја, 4 наслова су купљена, 6 наслова су добијена путем размене, а 12 наслова су 

поклони. 

 

Корисници  

Корисници библиотеке су студенти и академски радници односно сви запослени на Факултету. 

Студенти користе свакодневно библиотечке услуге у великом броју приликом писања есеја, 

семинарских и мастер радова. Просечан број студената који посећују и користе информационо-

библиотечке услуге је у просеку око 30 студената дневно, број часописа и зборника који се издају 

је око 60, док се из фонда књига издаје 15 и више књига свакога дана. Број корисника се мења 

током године (њихов број је већи у време зимског и летњег семестра, а мањи у време испитних 

рокова).  

Поред наведених, корисници услуга библиотеке су и студенти других факултета, као и грађанска 

лица која плаћањем чланарине имају право на коришћење библиотечког фонда. Ове године 

ниједно лице није платило чланарину. 

 

Простор  

Читаонице су веома посећене од стране студената и готово увек су пуне (90 места у приземљу и 

60 места на првом спрату), тако да студенти често користе и читаоницу у просторијама 

библиотеке која је намењена за коришћење библиотечке литературе која се не издаје на дуже 

време (овде студенти највише користе магистарске, мастер и докторске радове, часописе и 

зборнике). Ова читаоница има 20 места.  

 

Опрема 

Ове године није било набавке опреме за потребе библиотеке.  

 

Електронски каталог и  библиотечка база ММАRС 

Обрада библиотечког материјала ради се по међународним библиографских стандардима (ISBD) 

у програму МMARC V.4. Електронско претраживање комплетног библиотечког фонда могуће је 

преко имена и презимена аутора (повезују се звездицом име и презиме или више презимена и 

имена аутора), или преко кључне речи (терминолошки речник у коме су дате главне одреднице и 

пододреднице које их ближе одређују).  

Ове школске године је почело уношење библиотечких јединица у систем COBISS 3. Унето је 

3120 наслова библиотечких јединица (све докторске дисертације од 2000. године, уџбенике и 

монографије од 2002. године, стране књиге из 2019. године....). Данас, 7. октобра 2019. године 

IZUM је инсталирао праву околину COBISS3/Pozajmica за нашу библиотеку. У наредних десетак 

дана ће и корисници моћи да поручују наше књиге преко сајта Народне библиотеке Србије 

(COBISS+). 

Оливера Јевтић је унела референце свих наставника и сарадника на Факултету (2014-2019. 

године) у базу за акредитацију проверавајући категорије датих референци.  



 

 

 

Правци унапређења рада библиотеке Eкономског факултета: 

- Повећање броја места у читаоницама, 

- Потребно је иновирати библиотечки фонд за потребе студената (депозитни фонд). 

 

Ревизија фонда библиотеке 

Ревизија фонда библиотечко-информационе грађе наше библиотеке почела је 01.07.2016. године. 

Технички део посла (прегледање, селектовање, сређивање оштећених књига, прављење 

спискова...) је завршен  14.10.2016. године, али сам поступак ревизије није окончан, јер је Савет 

Факултета донео одлуку којом се Комисија за ревизију обавезује да предузме одговарајуће мере 

како би се књиге из листе бр. 2 (невраћене књиге које се не налазе у фонду књига, а за које 

постоје задужења) вратиле Библиотеци Факултета. 

На седници Савета Економског факултета, одржаној 26.09.2019. године, Савет је донео Одлуку о 

отпису библиотечке грађе. Отписане су 2222 јединице библиотечке грађе, и то: 30 физички 

дотрајалих и неупотребљивих јединица библиотечке грађе и 2192 јединице неактуелне 

библиотечке грађе, које ће се понудити Народној библиотеци Србије. 

 

 

РАД ЦЕНТАРА ФАКУЛТЕТА И МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА  

 
Пословање НИЦЕФ-а у периоду 01.10.2018 – 30.09.2019. године обележио је рад на класичним 

консултантским пројектима, едукационим програмима, међународним пројектима и домаћим 

научно-истраживачким пројектима. Укупно реализован нето приход по основу активности 

НИЦЕФ-а, у посматраном периоду, износио је 97.016.519,62 динара, при чему је Факултету 

остало 8.907.689,01 динара.  

Преглед остварених прихода НИЦЕФ-a је приказан у табели 1. 

 

Табела 1. Структура прихода НИЦЕФ-а 

Активности 
Реализован 

нето приход у 
динарима 

Структура 
реализованих 

прихода 

Учешће 
Факултета у 

динарима 

Учешће 
Факултета 

у % 

Консултантски 
пројекти 

11.420.684,50 11,77% 1.212.926,12 10,62% 

Едукациони програми 9.612.690,55 9,91% 994.815,83 10,35% 

Међународни 
пројекти* 

22.602.000,57 23,30% 2.260.200,06 10,00% 

Пројекти МПНТР 53.381.144,00 55,02% 4.439.747,00 8,32% 

УКУПНО: 97.016.519,62 100,00% 8.907.689,01 9,18% 

*Обрачун учешћа Факултета је специфичан за међународне пројекте, јер се део који припада Факултету наплаћује на 

крају пројекта. У Табели 1. је приказано учешће које се остварује на основу прихода из посматраног периода.  



 

 

Општи трошкови НИЦЕФ-а у посматраном периоду су износили 4.803.180,45 динара и 

покривени су из учешћа Факултета (8.907.689,01 динара). 

За неколико уговорених и завршених пројеката се чекају уплате тако да нису ушли у обрачун 

реализованих прихода, а значајно би повећали реализоване приходе. 

За своје клијенте НИЦЕФ је пружао консултантске услуге израде стратегија и стратешких 

докумената, едукације, процена вредности имовине и капитала, студијa изводљивости, 

истраживања тржишта и сл.  

Међу клијентима НИЦЕФ-а су: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Delhaize, 

Lafarge, Raiffeisen banka, Sport Vision, Електропривреда Србије и др.   

У посматраном извештајном периоду уговорено је пројеката у вредности од 18.899.500 динара 

 

Табела 2. Структура прихода од домаћих пројеката (консултантски и научно-истраживачки) 

РБ Активности 
Уговорена 

нето вредност 
у динарима 

Реализован 
нето приход у 

динарима 

Учешће 
Факултета у 

динарима 

Учешће 
Факултета 

у % 

1. 
Пројекти уговорени у извештајном 
периоду 

18.899.500,00 5.870.833,33 614.563,33 10,47% 

2. 
Раније уговорени пројекти који су 
реализовани у извештајном 
периоду  

5.667.500,00 5.549.851,17 598.362,79 10,78% 

3. МПНТР 53.381.144,00 53.381.144,00 4.439.747,00 8,32% 

  УКУПНО: 77.948.144,00 64.801.828,50 5.652.673,12 8,72% 

 
НИЦЕФ је у овом периоду наставио успешну сарадњу са предузећима, јавним предузећима и 

локалним самоуправама и проширио базу постојећих клијената.   

Неколико пројеката НИЦЕФ-а који су реализовани у претходном периоду су из области 

електронске трговине и иновационих технологија.  

Посебно треба истаћи пројекат Истраживања електронске трговине на тржишту Републике 

Србије за потребе Министарства трговине, туризма и телекомуникација, са којим је настављена 

успешна сарадња. НИЦЕФ је учествовао у значајном пројекту који финансира USAID пројекат 

„Јачање електронске трговине у Србији“. НИЦЕФ је подржао Програм иновационих ваучера у 

Србији Фонда за иновациону делатност у оквиру већег пројекта РС за унапређење 

конкурентности и запошљавања. Циљ је подстаћи примену резултата научних истраживања у 

приватни сектор како би се креирали производи и услуге којима ће се унапредити привреда. 

Стога је НИЦЕФ успоставио сарадњу са пар мањих и средњих предузећа која послују у 

иновативним индустријама.  

Успостављена је сарадња са Градом Смедеревом и уговорена је израда Стратегије локалног 

економског развоја Града Смедерева која се тренутно реализује. 

У посматраном периоду је активно рађено на добијању нових пројеката, тако да је Факултет 

добио неколико значајних пројеката са чијом се реализацијом започело у међувремену. 



 

 

НИЦЕФ је конкурисао на више тендера, самостално или са стратешким партнерима, на којима 

није добијен посао, претежно због нелојалне ценовне конкуренције од стране мање познатих 

извођача. 

У периоду од 01.10.2018 - 30.09.2019, гледано кроз бројке, НИЦЕФ едукација је остварила нето 

приходе од 9.612.690,55 динара.  

 

 

 

 

 

Класични отворени курсеви заједно са Додатном едукација по програму IIA у циљу стицања 

лиценце овлашћеног актуара, који су се у посматраном периоду нашли у понуди НИЦЕФ 

едукације, су чинили 44,66% прихода.  

У складу са Споразумом о сарадњи за унапређење актуарске струке у Републици Србији између 

Народне банке Србије и Економског факултета Универзитета у Београду, преко Научно-

истраживачког центра Економског факултета у Београду (НИЦЕФ-а) организована је 

континуирана едукација за лиценцирање актуара, у укупном фонду од 405 школских часова. 

У школској 2018/2019. години 9 полазника је пратило овај програм. На извођењу наставе на овом 

програму у посматраном извештајном периоду ангажовано је 8 предавача са Економског 

факултета. 

У поменутом периоду одржана је четврту годину за редом „Припрема за полагање CFA Level I 

програма“ . Припремну наставу је пратило 22 полазника Треба напоменути да је у овој години 

забележен значајан раст броја полазника. У питању је вишемесечна интензивна припрема 

кандидата за полагање првог нивоа CFA испита, у трајању од новембра до јуна месеца. Поред 

класичне наставе, која се одржавала у просторијама Факултета, предавања су се одвијала и online 

путем Moodle платформе. На овај начин таргетирано је шире тржиште и омогућено полазницима 

и изван Београда да прате курс и активно учествују у настави.  

Већ другу годину се одржава  бесплатан курс „MS OFFICE – EXCEL“ намењен студентима 

завршних година нашег Факултета. НИЦЕФ пружа организациону и административну подршку у 



 

 

реализацији овог курса. До сада је одржано 5 курсева и заокружен је цео циклус за школску 

2018/2019. годину. На извођењу овог курса ангажовано је 7 предавача са Факултета. Успешно је  

завршило курс, положило тест и стекло право на сертификат више од 400 полазника. Наставак 

реализације овог курса је један од приоритета и очекује се и у текућој школској години. Треба 

истаћи да је реализација бесплатног курса негативно утицала на тражњу за различитим 

курсевима EXCEL-а који су били у понуди НИЦЕФ-а, али је позитиван ефекат који бесплатни 

курс има на имиџ Факултета далеко значајнији од смањења прихода од едукације по овом 

основу.  

Летња школа - «Belgrade Summer School 2019 - Summer of Knowledge» реализована је у 

периоду од 1-12. јула 2019. године.  

Важно је поменути да је у посматраном извештајном периоду девета генерација програма 

„Напред“, пословне едукације руководилаца МПО у компанији Delhaize Serbia, са успехом 

завршила своју обуку. Обуку у трајању од седам недеља пратило је 40 менаџера, а са датом 

компанијом је проширена сарадња и на нове области. Успешна, дугогодишња сарадња са 

Raiffeisen банком настављена је и у школској 2018/2019. години, а треба истаћи да је дошло до 

реализације нових курсева са новим предавачима са овим клијентом. Током посматраног периода 

настављена је сарадња са компанијом LAFARGE BFC и то кроз реализацију нових едукационих 

програма. У сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација релаизована је 

Едукација МСП сектора у трговини. Едукацији је присуствовало око 100 полазника. За 

компанију Sport Vision креиран је посебан програм „Sport Vision Retail Academy“. 

Током посматраног периода одржано је 7 акредитованих програма сталног стручног 

усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника, од којих су поједини имали више 

реализација. Поред Београда, курсеви су на захтев појединих школа одржани и у градовима 

широм Србије.  

Наведена активност је веома значајна за позиционирање Факултета на тржишту образовања  због 

великог утицаја на имиџ Факултета и позитивних ефеката на уписне резултате јер се учешћем у 

овим програмима приближавамо средњим школама и наставницима, а посредно и ученицима. 

Конкурисано је на јавни позив Програми стручног усавршавања у области финансијске 

писмености у циљу подизања компетенција запослених у основним школама, расписан од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

У извештајном периоду настављена је реализација међународних пројеката из Хоризонт 2020 

програма Европске комисије - H2020 SUFISA и Strength2Food (S2F), као и пројекта из Дунавског 

транснационалног програма Excellence in ReSTI – Excellence in Research Social and Technological 

Innovation Project Management.  

По основу реализације међународних пројеката је остварено 22,6 милиона динара прихода.  

Економски факултет је ове године био домаћин „S2F Annual Meeting“, са међународног пројекта 

Strength2Food (S2F) – Strengthening European Food Chain Sustainability by Quality and Procurement 

Policy програма Horizon 2020, као једина институција из Источне Европе којој је ова част 

указана, јер су до сада  састанци били у Лондону, Барселони и Риму. Годишњи састанак је 

одржан у мају месецу и присуствовало му је око 60 делегата. НИЦЕФ је био ангажован у 

организационим и административним активностима (хотелски смештај, организација ручкова, 

свечане вечере и др.).  



 

 

У извештајном периоду уговорен је пројекат из програма билатералне сарадње са Црном Гором, 

„Утицај девизног курса на спољнотрговинску неравнотежу у условима кризе – одрживи развој 

нових земаља чланица ЕУ и Западног Балкана“, 2019-2020.  

Независно од конкретних конкурса и контактирања организација у вези са њима, рађено је и на 

континуираном идентификовању организација у земљи и иностранству (пре свега региону) које 

би биле релевантне у улози партнера Факултета за будуће пројекте међународног карактера.  

У овом извештајном периоду настављена је сарадња са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја. У току су четири пројекта чији је носилац Факултет, два 

интердисциплинарна пројекта и осам пројеката чију реализацију подржава једанаест 

истраживача са Факултета. 

Пројекти чији је носилац Факултет су: 

 179005 – «Ризици финансијских институција и тржишта у Србији – микроекономски и 

макроекономски приступ», 

 179050 – «Стратегијске и тактичке мере за решавање кризе конкурентности реалног 

сектора у Србији», 

 179062 – «Примена савремених метода менаџмента и маркетинга у унапређењу 

конкурентности предузећа у Србији у процесу њене интеграције у Европску унију», 

 179065 – «Улога државе у новом моделу раста привреде Србије». 

Расподела средстава, по основу ових пројеката, је у директној надлежности Министарства. 

Сходно томе, у периоду од 01.10.2018 - 30.09.2019. године, на име бруто накнада за рад 

истраживача на пројектима исплаћено је укупно 44.397.449,00 динара, за покриће директних 

материјалних трошкова намењен је износ од 4.543.948,00 динара, а за режијске трошкове 

4.439.747,00 динара.  

Министарству су, у извештајном периоду, предати годишњи извештаји о раду на пројектима, као 

и финансијски извештаји за 2018. годину. Дати су предлози програма рада за 2019. годину. 

Потписани су Анекси Уговора о реализацији пројеката у периоду април-децембар 2019. године.  

Актуелни циклус је продужен до 31.12.2019. године. 

Преко јавних позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на пројекте се 

укључује све већи број младих истраживача. 

При Министарству просвете, науке и технолошког развоја у јануару 2019. године основан је 

Фонд за науку Републике Србије, државна организација која пружа подршку научно-

истраживачкој делатности.  

У оквиру програма Фонда, финансирају се пројекти путем јавних позива. До сада је Факултет 

учествовао у Програму за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС), чији се резултати 

још увек чекају. 

НИЦЕФ активно сарађује са другим центрима на Факултету, а нарочито са Центром за сарадњу 

са привредом. Такође, НИЦЕФ даје подршку за успешно функционисање различитих 

факултетских активности у складу са својим кадровским капацитетима. 

НИЦЕФ је припремио сву неопходну документацију и поднео Захтев за акредитацију 

Економског факултета у Београду за обављање научноистраживачке делатности Одбору за 



 

 

акредитацију научноистраживачких организација Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја.  

У извештајном периоду усвојен је Финансијски план и план набавки НИЦЕФ-а, као део 

Финансијског плана и плана набавки Факултета. 

НИЦЕФ ће и у наредној години наставити интензивно да ради на јачању имиџа Факултета и 

продубљивању сарадње са привредом, међународним организацијама, јавним сектором и 

средњим школама у Србији. 

У активностима НИЦЕФА, не рачунајући пројекте Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, у извештајном периоду било је ангажовано 70 истраживача, од којих 56 са Факултета и 

14 екстерних сарадника. На свим пројектима Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја ангажовано је укупно 106 истраживача, од којих је 104 запослено на нашем факултету, 

док су на пројектима чији је носилац Факултет ангажована 2 истраживача са другог факултета и 

института. 

 
 

ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

 

Центар за издавачку делатност (у даљем тексту ЦИД) је у периоду 1.10.2018. до 30.09.2019. 

континуирано радио на активностима подршке наставном, испитном и научном процесу који се 

одвијају на Економском факултету у Београду. 

  

Објављена издања 

У наведеном периоду ЦИД је објавио 58 наслова који су у највећем броју уџбеници и помоћна 

учила. Од тога је објављено 40 уџбеника, 10 помоћних учила и 8 монографије. Укупно је 

објављено 14 потпуно нових издања, док су остало измењена и допуњена издања. У оквиру 

едиције Преводи су објављена два нова издање: „Економија рада“, 7. издање, Џорџа Борхаса и 

„Међународна економија“, 12. издање, аутора Доминика Салватореа. Током новембра месеца 

очекује се и излажење из штампе превода књиге „Маркетинг у угоститељству, хотелијерству и 

туризму“, 7. издање, аутора Philip T. Kotler, John T. Bowen, James Makens, Seyhmus Baloglu. У 

току је рад на преводу на српски језик четири књиге за које су откупљена права на превод: 1) 

“Introduction to Hospitality Management”, 5
th

 edition, John R. Walker (за ово издање је завршен 

превод, редактура и лектура),  2) “Intermediate Microeconomic - A Modern Approach” and 

“Workouts In Intermediate Mircoeconomics”, 9
th

 edition, Hal R. Varian, 3) “A Contemporary 

Introduction to Sociology”, 3
rd

 edition, J. C. Alexander, K. Thompson, L. D. Edles, M. C.-Desyllas и 4) 

“Accounting Information Systems”, Global Edition, 14th Edition, Romney, Marshall B. and Steinbart, 

Paul-John. Објављивање свих наведених издања се очекује током наредне 2020. године. Тренутно 

су у току преговору у вези са откупом права за превод на српски језик за следеће издање: Michael 

R. Solomon (2018), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition, 12/E. 

 

Учешће на 64. Сајму књига 

У складу са плановима афирмације изван Факултета, ЦИД ће учествовати на 64. међународном 

београдском сајму књига од 20. октобра до 27. октобра 2019. године на којем се као и до сада 

очекује запажен наступ. На штанду од око 70m
2
 у хали 2а, биће представљена издања Факултета 

и њихова промоција и продаја. 



 

 

 

Проморивне активности 

ЦИД ће за потребе промоције на Сајму књига, али и његовог континуираног представљања, 

издати Каталог издања 2019. Каталог представља даље унапређење ранијих његових верзија. 

Ове године Каталог ће бити урађен у електронској и штампаној верзији. У каталогу се налазе 

основни каталошки подаци издања, краћи прикази књига и њихов кратки садржај. Таквим 

представљањем издања ЦИД је постигао још један вид промовисања Факултета као институције 

у којој се стиче конкурентно знање захваљујући квалитетним уџбеницима домаћих и страних 

аутора. 

ЦИД планира да и ове године подели један број улазница за сајам студентима факултета како би 

присуствовали промоцијама књига и на тај начин се директно упознали са организацијом наступа 

Факултета на сајмовима књига и образовања. 

У извештајном периоду се радило и на унапређењу сајта ЦИД-а (http://cid.ekof.bg.ac.rs и краћа 

адреса www.cid.rs). У 2018. години је настављено са техничким унапређењима новог сајта који 

прати савремене тенденције у представљању издавачке делатности и који је више окренут ка 

лакшем прегледу и онлајн наручивању наших издања од стране корисника. На основу 

електронске комуникације са актуелним и потенцијалним клијентима, примећује се да су они у 

највећем броју комуникацију и започели након увида у издавачку делатност ЦИД-а преко његове 

интернет странице. 

 

 

Подршка наставном процесу 

У складу са Законом о јавним набавкама, у септембру месецу 2019. године на тендеру за 

штампање издања ЦИД-а је изабрано ЈП „Службени гласник“ које је дало најповољнију 

економску понуду. Са овим предузећем Економски факултет је склопио уговор о штампању 

књига у наредних годину дана. 

 ЦИД је, као и претходних година, на време припремио за поделу и продају уџбенике и помоћна 

учила, како за зимски и летњи семестар школске 2018/19, тако и за зимски семестар школске 

2019/20. године. Проблеми са обезбеђивањем уџбеника су једино настали у случајевима када 

аутори нису на време достављали текстове за штампу, што је било забележено у неколико 

случајева. 

ЦИД је претходне школске године, као и ранијих пута наставио праксу поклањања по три своја 

издања сарадницима Факултета (сарадници у настави и асистенти), комплета уџбеника најбољим 

студентима у генерацији за њихову наредну школску годину, комплета уџбеника победницима 

републичких такмичења средњих економских школа, као и одређени број књига као награде за 

разна такмичења студената. Такође је велики број издања ЦИД-а поклоњен директорима 

компанија у склопу редовних активности НИЦЕФ-а и Центра за сарадњу са привредом. 

 

 

Финасијски резултати 

У извештајном периоду, ЦИД је у одређеној мери променио ценовну стратегију за коју се очекује 

да да резултате у наредном периоду. Иако су економска кретања у окружењу и даље неповољна, 

а која за последицу имају и пад куповне моћи, ЦИД је повећао марже које се зарачунавају у 



 

 

оквиру продајних цена. У претходном периоду су марже смањиване, али то није дало за резултат 

повећање продаје. Због тога је одлучено да се марже повећају како би се отворио простор за 

продају ЦИД-ових издања и преко спољних продајних канала (у књижарама других великих 

издавача и трговачких ланаца). Као и претходних година, и даље је присутна политика продаје 

истих издања по вишим продајним ценама преко рачуна, а по нижим ценама у књижари 

факултета. 

У наредној табели је дат сумарни преглед кретања укупних прихода и трошкова ЦИД-а у 

претходна четири извештајна периода. 

 

Елементи 

Извештајни период 

1.10.2015.-

30.9.2016. 

1.10.2016.-

30.9.2017. 

1.10.2017.-

30.9.2018. 

1.10.2019.-

30.10.2019. 

Приходи 29.919.735,12 28.539.919,04 28.032.852,38 24.047.888,33 

Трошкови 42.152.991,82 29.137.371,83 36.944.726,78 40.878.586,23 

Пословни 

резултат 
-12.233.256,70 -579.452,79 -8.911.874,40 -16.830.697,90 

Укупне залихе 52.767.093,67 41.992.634,66 38.505.799,70 48.756.256,63 

 

Укупни приходи ЦИД-а од продаје готових производа и трговачке робе у периоду 1.10.2018. – 

30.10.2019. износили су 24.047.888,33 динара, док су трошкови износили 40.878.586,23 динара те 

је остварен губитак од 16.830.697,90 динара. Без обзира на чврсту контролу трошкова који су 

највећим делом дефинисани Правилником о ауторским хонорарима и Уговором са добављачем 

услуга штампе, продаја уџбеника и помоћних учила није била довољна да се покрију ови 

трошкови. Вредност залиха на дан 30.09.2019. износи 48.756.256,63 динара што је за око 10,3 

милиона динара више него на исти дан претходне године. До повећања залиха је дошло због: 1) 

штампања одређеног броја нових издања уџбеника у већем тиражу како би се постигла економија 

обима и 2) набавке страних уџбеника за потребе извођења наставе на међународном курсу који се 

одржава у сарадњи са Лондонском школом економије (ове године су по први пут набављене 

књиге за све три године). 

Погоршања у пословању ЦИД-а и негативан пословни резултат су настали због следећих разлога: 

1) Повећани су трошкови превода. У односу на претходни извештајни период трошкови 

превођења су већи за 2,8 пута (трошкови превођења су износили 4.499.387,32 динара). 

Повећање трошкова превода је настало због рада на преводу шест страних уџбеника, од 

којих су два објављена ове године, док ће четири изаћи из штампе наредне школске 

године. 

2) Трошкови ауторских хонорара су у односу на претходни извештајни период смањени 
за 1,1 пута (13.091.873,83 динара). Међутим, трошкови ауторских хонорара и даље 

имају велико учешће у укупним трошковима издавачке делатности. Задржавање 

високог учешћа трошкова ауторских хонорара у укупним трошковима је настало и из 

разлога објављивања новог циклуса великог броја репринта и нових издања у овој години, 

али и исплате услуга лекторисања за књиге које се тренутно преводе. 

3) Повећани су трошкови штампе. Трошкови штампе су у односу на претходни извештајни 

период повећани за 1,4 пута (13.708.389,40 динара). Повећање трошкова штампе је 

резултат већег броја издатих репринта у текућој школској години, нових монографија чији 



 

 

су аутори наставници и сарадници на факултету и преведених издања чији су трошкови 

штампе (због захтеваног квалитета) већи у односу на стандардна издања ЦИД-а. 

4) Повећање залиха је резултат штампања нових издања уџбеника у већем тиражу због 

постизања економије обима, али и набавке великог броја наслова за потребе 

одвијања наставе на међународном курсу који Економски факултет спроводи у 

сарадњи са Лондонском школом економије. Раније се често дешавало да аутори 

инсистирају да ново издање њиховог уџбеника буде објављено пре него што је претходно 

издање у потпуности распродато или да нису довољно ажурни приликом обавештавања 

ЦИД-а о њиховим намерама у вези са планираним терминима издавања нових уџбеника. 

Често се један исти репринт радио по неколико пута у мањим тиражима, уместо одједном 

у већем тиражу (за две године), зато што аутори стално најављују нови текст и у 

последњем тренутку одустају од тога и наручују репринт. То се негативно одразило и на 

цену коштања и крају продајну цену књига. Током овог извештајног периода су се 

наведени проблеми у одређеним случајевима поново јавили, што је негативно утицало на 

кретање трошкова хонорара и штампе, али је покушано да се то избегне штампањем књига 

у већем тиражу што је довело до повећања залиха. 

5) Међутим, основни проблем који је утицао на стварање негативног пословног резултата 

јесте стална тенденција пада прихода која је  нарочито била изражена у овом 

извештајном периоду. Неповољни трендови попут смањења куповне моћи студената који 

купују наше књиге (студенти финансирани из буџета), затим повећање понуде наших 

уџбеника на секундарном тржишту књига, као и стално присутно копирање ЦИД-ових 

издања већ у непосредној близини факултета и даље знатно утиче на смањење укупних 

прихода од продаје књига. Као један од начина повећања продаје књига ЦИД ће 

размотрити могућност продаје књига преко екстерних канала продаја (у књижарама 

других издавача и предузећа која се баве продајом књига). 
 

 
 

ЦЕНТАР ЗА САРАДЊУ СА ПРИВРЕДОМ 

 
Центар за сарадњу са привредом  (у даљем тексту Центар) је основан у октобру 2015. године на 

Економском факултету. Центар има три главна правца деловања: 

 Успостављање узајамно корисне сарадње са успешним компанијама и институцијама 

у Србији и интензивирање различитих активности које имају за циљ обезбеђивање пракси 

и додатне едукације наших студената, за које је надлежан Тим за односе са компанијама 

и студентске праксе. На основу потписаних Меморандума о пословној сарадњи и 

Упитника које попуњавају компаније-партнери Економског факултета ствара се кровни оквир 

за спровођење низа заједничких активности. Тим је посебно фокусиран на повећање 

броја студентских пракси, које ће омогућити стицање практичних знања и вештина 

студената кроз рад у компанијама. 

 Каријерно вођење и саветовање у области планирања и управљања каријером 

студената, као и организација и реализација гостујућих предавања на Економском факултету 

у сарадњи са партнерима Факултета. Тим за каријерно вођење и саветовање Центра 

за сарадњу са привредом настоји да пружи практична и актуелна знања којa су 

студентима неопходнa за припрему за прво запослење и управљање својом каријером 



 

 

(припрема за писање биографије, припрема за интервју, теренска настава, гостујућа предавања 

и др.). 

 Управљање маркетингом и односима са јавношћу Економског факултета има за 

циљ промовисање и јачање репутације Факултета у привредном окружењу и стручној 

јавности. Тим за маркетинг и односе са јавношћу Центра за сарадњу са привредом настоји 

да позитивно и интензивно делује у правцу ширења угледа и позитивног имиџа 

Економског факултета у области високог образовања, али и свих других облика активности 

које припадају подручју рада Факултета. 

 

 

Резултати у оквиру надлежности Центра: 

Праксе и послови: 

• Успостављена је сарадња са 107 компанија што у укупном збиру чини 507 од оснивања 

Центра 

• Од оснивања центра успостављена је сарадња са 6 градских управа (Београд, Ужице, 

Крушевац, Шабац, Чачак, Ваљево и Смедерево).  

• Обезбеђено је 743 студентске праксе што у укупном збиру чини 2809 од оснивања Центра 

• На дневном нивоу објављују се конкурси за праксе и послове. 

 

   Каријерно саветовање: 

• Oдржaнo je 12 тeрeнских пoсeтa, штo у укупнoм збиру чини 50 oд oснивaњa Цeнтрa  

• Oдржaнo je 43 прeдaвaњa гoстуjућих прeдaвaчa из приврeдe, штo у укупнoм збиру чини 

128 oд oснивaњa Цeнтрa 

• Oдржaнo je 9 пaнeл дискусиja, штo у укупнoм збиру чини 24 oд oснивaњa Цeнтрa 

• Oдржaнo je 9 рaдиoницa, штo у укупнoм збиру чини 27 oд oснивaњa Цeнтрa 

• Свечано отворен и стављен у функцију пројекат „Креативни центар“ 

• Свечано отворен и стављен у функцију пројекат „Ekof Business Lab” 

• У оквиру пројекта Екоф животна школа одржано је 5 интерактивних радионица и 

предавања 

• Подршка реализацији „MS Office – Excel“ курса за студенте Економског факултета у 

Београду 

• Рeaлизoвaнo je око 60 прeдaвaњa и рaдиoницa у oквиру Startup Centra 

• 52 интeрнo и eкстeрнo aнгaжoвaнa прeдaвaчa у Startup Centru  

• 9 тимoвa је прoшлo прoгрaм Startup Centra (30+ студeнaтa) 

 

    Уписна кампања 2019: 

• Реализоване су посете у 31 средњој школи  

• Факултет су посетили ученици из 5 школа 

• Факултет је представљен на 10 сајмова образовања  

• Организовано је 13 Отворених врата  

• Креиран је и достављен извештај у 57 средњих школа о успеху њихових ученика на 

пријемном испиту и постигнућима током прве године студија  



 

 

• Успостављена је сарадња са два инфлуенсера чије је објаве на друштвеним мрежама 

видела у збиру 195.308 особа 

• Осмишљавање интерактивног приступа средњошколцима 

• Промоција LSE програма  

• Сарадња са порталом prijemni.rs 

 

   Сарадња са школама 2019: 

• Организована је Трећа конференција за наставнике при ЗУОВ-у  

• Четврта коференција за наставнике при ЗУОВ-у је у процесу акредитације 

• Објављен је трећи број часописа за средњошколце „Индекс“ 

• Припремљен је четврти број часописа за средњошколце „Индекс“ 

 

   Интерни маркетинг и ПР: 

• Eкономски факултет у Београду је био медијски експониран 3049 пута, од тога у 

електронским медијима 307 пута, у штампаним медијима 846 и на интернету 1896. 

• Организовано је преко 15 гостовања руководства, професора и студената Факултета 

• Одржавање страница Факултета на друштвеним мрежама: 

• Фејсбук страница броји 17.294  пратилаца 

• Фејсбук страница Ја на екофу намењена будућим студентима броји 2.848 пратилаца 

(припрема и дизајн визуала за страницу) 

• LinkedIn страница броји 7.599  пратилаца 

• Инстаграм профил Факултета има 4.137  пратилаца 

• Инстаграм профил Ја на Екофу има 729 пратилаца 

• Viber Community броји 350 пратилаца 

• Пласирано је преко 1000 објава на сајту и на званичним профилима на друштвеним 

мрежама  

• Алумни платформа (alumni@ekof.bg.ac.rs) тренутно броји 1.028 чланова 

• У припреми су Newsletter-и за алумнисте 

• Организована промоција актуелних конкурса за праксе и послове 

• Анализа прес клипинг материјала 

• Креирање видео садржаја за пројекат „Екоф вести” 

 

 Догађаји: 

• Организован је Open day за новоуписане студенте  

• Организована су 4 алумни окупљања (највећем окупљању је присуствовало преко 170 

алумниста) 

• Oргaнизoвaнa су 2 дoгaђaja свeчaних прoглaшeњa пoлaзникa 4. и 5. гeнeрaциje Startup 

Centra 

• Обележена је 82. година од оснивања Факултета организовањем два панела (друштвено 

одговорно пословање и панел посвећен бренду)  

• Одржан низ радионица у оквиру „Дана подршке студентима прве године“– Екоф животна 

школа 

• Подршка организовању предавањa компаније „CarGo“ 

• Подршка при реализацији такмичења „Coke Challenge“  



 

 

• Реализација презентација компаније „Generali Osiguranje Srbija“ 

• Одржана радионица под називом „CV клиникa“ у оквиру пројекта Екоф животна школа 

• Реализовано тестирање страних језика у оквиру пројекта Екоф животна школа 

• Организација и реализација панел дискусије под називом ,,Иновације – Добродошли у 

будућност“ 

• Подршка гостујућем предавању на тему „Шта европске компаније траже код 

запошљавања младих људи? 

• Организација и реализација радионице под називом „Управљање стресом“ – Екоф 

животна школа 

• Одржана презентација компаније „FIS“ 

• Реализован панел о друштвеној одговорности у оквиру Дана факултета 

• Реализован панел о значају брендинга у оквиру Дана факултета 

• Медијска подршка гостујућем предавању Емила Тедеског из Атлантик групе 

• Реализована радионица под називом „Радни стилови“ – Екоф животна школа 

• Подршка гостујућем предавању компаније „ Nelt “ 

• Подршка гостујућем предавању професора Универзитета у Барију 

• Одржано предавање и радионица под називом „Креативни петак“ 

• Подршка гостујућем предавању на тему интерне ревизије ,,NIS a.d.“ 

• Реализована „Отворена врата Креативног центра Универзитета у Београду“ 

• Одржана ЕКОФ животна школа – Курс 3D штампања 

• Подршка панел дискусији „Дигитализација маркетинга у сектору услуга – изазови и 

перспективе“ 

• Подршка при реализацији гостујућег предавања „Креирање ретаил спорт концепта“ 

• Гостујуће предавање компаније „PwC“ 

• Подршка при реализацији менторског предавања – ,,Pexim Foundation“ 

• Одржано свечано отварање „Ekof Business Lab-а” 

 

  Припрема и дизајн материјала за следеђе активности: 

• Конференција за наставнике средњих стручних школа (дизајн постера и акредитација са 

агендама) 

• Конференција Free Maret Roadshow (постери за промоцију на сајту и друштвеним 

мрежама) 

• Конференција Belgrade Young Economists Conference (дизајн постера за промоцију и 

агенда догађаја) 

• Екоф амбасадор (дизајн дипломе) 

• Дани Економског факултета (постер за изложбу Пут који смо прошли, визуал за 

обележавање 82 године постојања),  

• Отворена врата (дизајн презентације и визуала за најаву отворених врата)  

• Отварање школске године (визуали за најаву, кориговање презентације, дизајн 

самолепљивих налепница)  

• LSE (дизајн постера за нови смер Business and Management, визуали за презентацију 

програма, успешност генерације, промоција стипендираног учешћа на летњој школи у 

Лондону) 

• МS Office Excel курс (дизајн визуала за најаву отварања пријава) 



 

 

• Еkof Business Lab (брендинг, дизајн логотипа, постера, агенде, лифлета, осталог 

промотивног материјала и визуала за друштвене мреже) 

• Уписна кампања 2020/2021. (лифлет, постер за најаву гостовања у средњим школама, 

визуали за накнадни упис, пребацивање докумената, промоцију успешног уписа) 

• Ја на екофу (визуали о занимљивостима на факултету, накнадни упис, обнова градива из 

математике, најава припремне наставе за пријемни, пробни пријемни) 

• Гостујућа предавања (постери за најаву гостовања следећих компанија: Societe Generale 

Banka, Exit Foundation, FIS, Delhaize Serbia, Sebastijan Sosa) 

• Теренска настава (постери за најаву теренских настава у следећим компанијама: 

Рачуноводствена кућа Уније БГ, Coca-Cola HBO, Philip Morris, JTI, Direct media, Raiffeisen 

Bank) 

• Екоф животна школа (визуали за Дан подршке студентима прве године, клинике за 

састављање биографије, проверу знања страних језика, управљање стресом) 

• Летња школа (визуали за промоцију програма на друштвеним мрежама) 

• Алумни клуб (постер за најаву трибина, визуал за Успешну причу чланова алумни клуба) 

• Припрема садржаја за интерактивни излог 

•  Мастер студије (дизајн визуала за промоцију мастер програма, радионица за писање 

мастер рада) 

• Viber (постер за промоцију заједнице факултета на Вајберу, инфографик поступка за 

придруживање заједници) 

• Креативни центар (визуали за промоцију предавања) 

• Визуали за промоцију ослобођења од дела АССА испита 

• Визуали за промоцију следећих активности: пракса на факултету, мобилност, конкурси за 

праксе и послове партнера, кључне поруке Факултета за телевизоре у ходницима, 

честитике за празнике, слајдери за сајт, увођење електронских молби, постери за курсеве, 

бесплатне карте за позориште, промоција нове веб странице за међународну сарадњу, 

позив за учестовање у анкети о Ставовима о учењу и начину учења на факултету, 

обележавање Дана студената, промоцију књиге Светска финансијска криза – десет 

година после, турнир на Ади за обележавање Спортског дана Економског факултета, 

Дигитализација маркетинга у сектору услуга, промоција припреме за CFA, најава 

гостовања Паула Смита, CFA, визуали за промоцију ослобођења од дела АССА испита. 

 

Остало: 

• Покренут пројекат „Екоф амбасадор“ 

• Организовање свечаности проглашења првог „Екоф амбасадора“ 

• Осмишљен је саржај за Инфо-пулт 

• Подршка организовању промоције мастер програма 

• Пружена је медијска подршка промоцији Кварталног монитора 

• Медијска подршка спортских успеха 

• Маркетиншка промоција успеха студената 

• Медијска подршка међунароној сарадњи Факултета и програмима студентских размена 

• Организовање и вођење студената на конференцију економиста у Опатији 

• Организовање учешћа студената у Adidas трци и организовање медијске покривености 

• Помоћ при организацији догађаја „Будућност за 5“ у сарадњи са Унијом средњошколаца и 

агенцијом VOO 



 

 

• Медијска подршка отварању Креативног центра Економског факултета 

• Подршка организацији и реализацији Летње школе Економског факултета 

• Припрема странице Факултета на глобалној платформи за запошљавање 

• Контактирање 107 основних школа ради донације књига Факултета 

• Припрема учешћа Факултета на републичким такмичењима 

• Припрема изложбе слика поводом Дана факултета 

• Oрганизација и реализација хуманитарног пројекта са Прихватилиштем за децу 

 

 

ЕКОНОМСКИ ПОЛОЖАЈ ФАКУЛТЕТА И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

РЕЗИМЕ  

• Укупан финансијски резултат је у академској 2018/19. био позитиван и износио је 25 

милиона РСД, док је текући финансијски резултат (без издатака на инвестиције) износио 

40 милиона РСД; 

• Укупни приходи су забележили благи пад, а умерен пад остварен је и на страни расхода (и 

инвестиционих и текућих); 

• Имајући у виду остварене финансијске резултате, започет је пројекат уградње још два 

нова лифта, а извршено је и ефективно повећање буџета намењеног подстицању научно-

истраживачког рада и учешћа на научним скуповима, у складу са трогодишњим 

Програмом рада Декана; 

• У академској 2018/19. години пословање Факултета је готово у потпуности усклађено са 

препорукама Државне ревизорске институције, без осетнијих последица по материјални 

положај запослених и ефикасност функционисања Факултета; 

• Финансијска позиција Факултета је стабилна, али екстерни ризици, пре свега у домену 

система финансирања јавних високошколских установа, и даље постоје. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ РЕЗУЛТАТИМА 

 

Основа анализе финансијских перформанси Универзитета у Београду - Економског факултета (у 

даљем тексту: „Факултета“) у периоду 01.10.2018.–30.09.2019. године је Извештај о извршењу 

буџета (Образац 5). Интегрални приказ Обрасца 5 за наведени период дат је у прилогу ове 

анализе. Овај извештај сугерише неколико битних закључака. 

Нето финансијски резултат износи +25 милиона РСД, а текући резултат +40 милиона РСД. 

У периоду од почетка октобра 2018. до краја септембра 2019. године, Факултет је остварио нето 

финансијски резултат од +25 милиона РСД, а без издатака на инвестиције, текући финансијски 

резултат је износио +40 милиона РСД.  

 



 

 

Табела 1. Финансијски резултат Факултета у академској 2018/19. години 

Резултат Износ (мил. РСД) 

Укупни приходи и примања 806,0 

Укупни расходи и издаци 781,0 

    Инвестиције 15,0 

ТЕКУЋИ РЕЗУЛТАТ (без инвестиција) 40,0 

УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 25,0 

 

Од укупних прихода који су износили 806 милиона РСД, око 60% је остварено на тржишту, 

а око 40% из буџета Републике. Од укупних прихода и примања, који су износили 806 милиона 

РСД, приближно 325,2 милиона РСД остварено је по основу прихода из буџета Републике, 458,2 

милиона РСД по основу сопствених прихода, а 22,6 милиона РСД по основу донација 

(међународних пројеката). Укупни приходи и примања Факултета у академској 2018/19. години 

бележе благи пад од 3,9% у односу на претходну академску годину, што је последица умереног 

смањења прихода остварених на тржишту, док приходи и примања од донација и из буџета 

Републике бележе раст. Динамика сопствених прихода под утицајем је кретања броја студената у 

претходним годинама, ефикасности студирања, као и реализације активности профитних центара 

Факултета. С друге стране, на кретање прихода из буџета Републике утицало је благо повећања 

средстава за плате, задржавање ранијих параметара за финансирање, као и динамика уплате 

средстава за материјалне трошкове пројеката Министарства науке. 

 

Табела 2. Износ и структура прихода и примања Факултета  

Врста прихода: Износ (мил. РСД) Структура 

Приходи из буџета 325,2 40,3% 

Сопствени приходи и донације 480,8 59,7% 

    Приходи од студија (ОАС, МАС, ДС) 405,0 50,3% 

    Остали приходи 75,8 9,4% 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 806,0 100% 

 

У структури сопствених прихода, доминирају приходи и примања по основу студија, чије учешће 

је у академској 2018/2019. у односу на претходну академску годину веће за око 3,2 процентна 

поена и износи око 84,2%. Приходи од продаје књига и реализације истраживачких и 

консултантских пројеката у збиру чине око 8,8% сопствених прихода и њихово учешће у 

сопственим приходима је благо опало у односу на претходни извештајни период. Истовремено, 



 

 

учешће прихода од угоститељских услуга је у академској 2018/2019. години су било приближно 

непромењено.  

 

Табела 3. Структура сопствених прихода и донација Факултета  

Врста прихода: 
Износ 

(мил. РСД) 
Структура 

1. Приходи од основних студија 351,24 73,1% 

2. Приходи од мастер и последипломских студија 38,05 7,9% 

3. Приходи од докторских студија 7,00 1,4% 

4. Приходи од међународних мастер студија 8,67 1,8% 

5. Приходи НИЦЕФ-а 20,99 4,4% 

6. Примања од ЦИД-а 21,05 4,4% 

7. Примања од угоститељских услуга 9,11 1,9% 

8. Остали приходи 2,05 0,4% 

9. Донације 22,60 4,7% 

Свега: 480,76 100% 

 

Укупни расходи и издаци Факултета у академској 2018/19. године износили су 781 милион 

РСД, од чега се преко 98% односи на текуће расходе. Укупни расходи и издаци Факултета су у 

овој академској години били за 8,1% мањи у односу на академску 2017/18 годину, и то, пре свега, 

услед знатног смањења инвестиција (за -62,5%) у односу на претходну академску годину, будући 

да је већи део вишегодишњег инвестиционог циклуса завршен, као и услед уштеда на текућим 

расходима и издацима, који бележе пад за 5,4% у односу на претходни извештајни период. Тако 

су нпр. трошкови енергетских услуга опали за преко 8,7% у односу на претходну академску 

годину, услед обимних инвестиција у унапређење енергетске ефикасности (изолација, лед 

расвета и сл.), а уштеде су остварене и на трошковима материјала, репрезентације и сл. 

 

Табела 4. Износ и структура расхода и издатака Факултета  

Врста трошка: 
Износ 

(мил. РСД) 
Структура 

Текући расходи и издаци 766,0 98,1% 

Инвестиције 15,0 1,9% 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 781,0 100% 

 



 

 

Средства остварена по основу прихода из буџета Републике су највећим делом искоришћена за 

финансирање расхода по основу зарада запослених, а мањим делом за покриће сталних 

трошкова, док су средства остварена по основу сопствених прихода искоришћена за 

финансирање дела зарада запослених и већег дела сталних трошкова, као и за финансирање 

осталих трошкова, тј. активности. Структура расхода финансираних из сопствених средстава, у 

износу од 444,3 милиона РСД, приказана је у Табели 5.  

 

Табела 5. Структура сопствених трошкова Факултета  

Врста трошка: 
Износ 

(мил. РСД) 
Структура 

1. Расходи за запослене 275,55 62,0% 

2. Стални трошкови 25,38 5,7% 

3. Трошкови путовања 5,45 1,2% 

4. Трошкови услуга по уговору 81,10 18,3% 

5. Трошкови специјализованих услуга 25,30 5,7% 

6. Трошкови поправки и одржавања 5,57 1,3% 

7. Трошкови материјала 8,97 2,0% 

8. Улагања у основна средства 6,71 1,5% 

9. Остали трошкови 10,25 2,3% 

Свега: 444,28 100% 

 

На динамику укупних расхода и издатака у академској 2018/19. години доминантно је утицало 

смањење инвестиционих издатака, будући да је у ранијим академским годинама реализован већи 

део инвестиционих радова. Тако су инвестициони издаци у академској 2018/19. години износили 

15 милиона РСД, што се већим делом односи на набавку рачунарске и опреме за образовање, као 

и намештаја за опремање студентске архиве и заједничких просторија на Факултету. Издаци за 

инвестиције, у академској 2018/19. години мањи су за 25 милиона РСД у односу на претходну 

годину. Све инвестиционе активности реализоване су преко јавних набавки, у складу са 

одговарајућим Законом и у складу са планом набавки за календарску 2018. и 2019. годину, 

усвојеним од стране Савета Факултета.  

Осим тога, у складу са трогодишњим Планом рада Декана, у академској 2018/19. започете су 

припреме за уградњу још два нова лифта – израђен је пројекат, добијене су одговарајуће дозволе 

и сагласности државних органа и успешно је завршен процес уговарања извођења радова преко 

јавне набавке. Уговор са извођачем је потписан крајем августа 2019. године и очекује се да 

радови буду завршени у последњем кварталу текуће календарске године, чиме ће се знатно 

унапредити функционалност и безбедност транспорта лица и робе унутар зграде. Солидни 



 

 

финансијски резултати представљали су основу и за повећање средстава намењених подстицању 

учешћа на конференцијама и награђивању научно-истраживачког рада, што је такође у складу са 

поменутим Планом рада Декана. 

Извршена је велика нормативна реформа, чиме је пословање Факултета усклађено са 

препорукама Државне ревизорске институције, а уз очување материјалног положаја 

запослених. У академској 2018/19. години реализован је и широк скуп активности на 

усклађивању пословања Факултета са препорукама Државне ревизорске институције (ДРИ), која 

је током 2018. године вршила анализу пословања Факултета. С тим у вези, усвојени су или 

измењени бројни интерни правилници и други прописи, укључујући:  

• Правилник о раду; 

• Правилник о платама, додацима, накнадама и другим примањима; 

• Правилник о стицању и располагању сопственим средствима; 

• Одлука о мерилима за утврђивање висине школарине; 

• Стратегија управљања ризицима за период 2019-2022. године; 

• Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Факултета; 

• Одлука о уплати прихода од камата у буџет Републике Србије; 

• Одлука о додатном рашчлањавању евиденције прихода по изворима. 

Једна од најзахтевнијих активности у овом процесу односила се на усклађивање Правилника о 

платама, додацима, накнадама и другим примањима Факултета, са одговарајућим Уредбама 

усвојеним од стране Владе Републике Србије. Успешан завршетак овог поступка довео је до тога 

да систем обрачуна примања на Факултету буде у потпуности усклађен са важећим прописима на 

нивоу државе, уз очување материјалног положаја сваког од запослених. У другом кварталу 2019. 

године ДРИ је доставила извештај у којем констатује да је Факултет готово у потпуности 

применио све изречене препоруке и тиме своје пословање ускладио са важећим прописима. 

Финансијска позиција Факултета је стабилна, али екстерни ризици, пре свега у домену 

система финансирања јавних високошколских установа, и даље постоје. Факултет је током 

академске 2018/19. године остварио текући резултат (укупни приходи умањени за текуће расходе 

и издатке) од +40 милиона РСД, а када се у расходе и издатке укључе и реализоване инвестиције, 

укупан нето резултат у академској 2018/19. години износио је +25 милиона РСД. И текући 

финансијски резултат (без инвестиција) и укупан финансијски резултат (са укљученим 

инвестицијама), у академској 2018/19. години били су знатно бољи него у академској 2017/18. 

години, што је последица вишегодишњих активности на унапређењу конкурентности, као и 

трошковне ефикасности Факултета. Добри финансијски резултати су остварени уз наставак 

напора на унапређењу услова студирања и очување материјалног положаја запослених. Сходно 

наведеном, финансијска и ликвидносна позиција Факултета је и даље стабилна, док ће дугорочна 

финансијска позиција бити под утицајем односа оснивача према високошколским установама, 

као и екстерних социјално-економских трендова, те конкурентске позиције Факултета.  

 

 



 

 

ПРИЛОГ: ОБРАЗАЦ 5 ЗА ПЕРИОД 01.10.2018.–30.09.2019. ГОДИНЕ 

 

Образац 5

(у хиљадама динара)

5001
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
805.982 325.218 22.603 428.057 30.104

5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 775.878 325.218 22.603 428.057

5061 732000
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
22.603 22.603

5062 732100 Текуће донације од међународних организација 22.603 22.603

5070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

5071 741100 Камате

5077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 427.709 427.709

5078 742100
Приходи од продаје добара и услуга или закупа 

од стране тржишних организација
427.709 427.709

5092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 9 9

5093 745100 Мешовити и неодређени приходи 9 9

5097 772000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 

ГОДИНЕ 

607 268 339

5098 772100
Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

из претходне године
607 268 339

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 324.950 324.950

5105 791100 Приходи из буџета 324.950 324.950

5106 800000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ
30.104 30.104

5117 822000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

ПРОИЗВОДЊЕ
24.971 24.971

5118 822100 Примања од продаје залиха производње 24.971 24.971

5119 823000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ
5.133 5.133

5120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 5.133 5.133

5171 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 805.982 325.218 22.603 428.057 30.104

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

Ознака 

ОП

Број 

конта
Опис

01.10.2018. - 30.09.2019.

Укупно                        Буџет Донације
Сопствена 

извор 04

Сопствена 

извор 09

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

 

 



 

 

5172
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
781.032 321.808 14.945 390.737 53.542

5173 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 767.426 319.073 14.945 384.033 49.375

5174 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 531.034 255.481 267.886 7.667

5175 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 442.776 217.541 218.991 6.244

5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 442.776 217.541 218.991 6.244

5177 412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА
73.925 37.702 35.130 1.093

5178 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 51.118 26.105 24.264 749

5179 412200 Допринос за здравствено осигурање 22.807 11.597 10.866 344

5181 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 638 638

5182 413100 Накнаде у натури 638 638

5183 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 4.025 238 3.787

5184 414100
Исплата накнада за време одсуствовања с 

посла на терет фондова
604 238 366

5185 414200 Расходи за образовање деце запослених 292 292

5186 414300 Отпремнине и помоћи 2.512 2.512

5187 414400
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 

чланова уже породице и друге помоћи 
617 617

5188 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 6.222 5.892 330

5189 415100 Накнаде трошкова за запослене 6.222 5.892 330

5190 416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ
3.448 3.448

5191 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.448 3.448

5196 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 230.264 63.557 14.945 110.631 41.131

5197 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 37.874 12.303 195 25.270 106

5198 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 990 487 476 27

5199 421200 Енергетске услуге 22.649 7.173 15.476

5200 421300 Комуналне услуге 9.595 2.843 6.738 14

5201 421400 Услуге комуникација 2.650 1.764 10 835 41

5202 421500 Трошкови осигурања 18 18

5203 421600 Закуп имовине и опреме 402 378 24

5204 421900 Остали трошкови 1.570 36 185 1.349

Буџет Донације
Сопствена 

извор 04

Сопствена 

извор 09

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака 

ОП

Број 

конта
Опис

01.10.2018. - 30.09.2019.

Укупно                        

 



 

 

5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 7.598 586 1.562 5.450

5206 422100 Трошкови службених путовања у земљи 2.221 60 245 1.916

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 5.309 526 1.317 3.466

5208 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 68 68

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 140.272 46.004 13.173 56.230 24.865

5212 423100 Административне услуге 12.166 35 7.631 4.500

5213 423200 Компјутерске услуге 6.396 798 5.569 29

5214 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 2.219 250 76 1.893

5215 423400 Услуге информисања 21.492 524 109 4.512 16.347

5216 423500 Стручне услуге 85.934 44.397 12.867 25.940 2.730

5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 1.093 1.093

5218 423700 Репрезентација 1.799 121 1.537 141

5219 423900 Остале опште услуге 9.173 9.148 25

5220 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 29.767 4.468 12.185 13.114

5222 424200 Услуге образовања, културе и спорта 29.294 4.468 11.734 13.092

5223 424300 Медицинске услуге 452 430 22

5224 424400 Услуге одржавања аутопутева 21 21

5228 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5.574 5.540 34

5229 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 4.169 4.169

5230 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.405 1.371 34

5231 426000 МАТЕРИЈАЛ 9.179 196 15 5.956 3.012

5232 426100 Административни материјал 2.058 196 11 1.655 196

5234 426300
Материјали за образовање и усавршавање 

запослених
528 528

5235 426400 Материјали за саобраћај 70 70

5237 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 1.940 1.940

5239 426800
Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство
3.929 1.164 2.765

5240 426900 Материјали за посебне намене 654 4 599 51

5276 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 4 4

5278 444200 Казне за кашњење 4 4

5314 472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 

БУЏЕТА 
1.983 1.983

5321 472700
Накнаде из буџета за образовање, културу, 

науку и спорт 
1.983 1.983

Ознака 

ОП

Број 

конта
Опис

01.10.2018. - 30.09.2019.

Укупно                        Донације
Сопствена 

извор 04

Сопствена 

извор 09
Буџет

 



 

 

 

5324 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 4.141 35 3.529 577

5325 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 2.797 2.797

5327 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 2.797 2.797

5328 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 1.060 35 448 577

5329 482100 Остали порези 955 35 379 541

5330 482200 Обавезне таксе 105 69 36

5332 483000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ 

СУДОВА 
127 127

5333 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 127 127

5335 485000
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА 
157 157

5336 485100
Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа
157 157

5341 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 13.606 2.735 6.704 4.167

5342 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА  9.446 2.735 6.704 7

5348 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 8.393 2.311 6.075 7

5350 512200 Административна опрема 6.403 2.311 4.085 7

5354 512600 Опрема за образовање, науку,  културу и спорт 1.990 1.990

5362 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1.053 424 629

5363 515100 Нематеријална имовине 1.053 424 629

5371 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 4.160 4.160

5372 523100 Залихе робе за даљу продају 4.160 4.160

5435 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 781.032 321.808 14.945 390.737 53.542

Ознака 

ОП

Број 

конта
Опис

01.10.2018. - 30.09.2019.

Укупно                        Буџет Донације
Сопствена 

извор 04

Сопствена 

извор 09

 

 



 

 

5436
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
805.982 325.218 22.603 428.057 30.104

5437
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
781.032 321.808 14.945 390.737 53.542

5438
Вишак прихода и примања – буџетски 

суфицит
48.388 3.410 7.658 37.320

5439
Мањак прихода и примања –буџетски 

дефицит  
23.438 23.438

5440 900000
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

5441 600000
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

5442 ВИШАК ПРИМАЊА 

5443 МАЊАК ПРИМАЊА

5444 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 48.388 3.410 7.658 37.320

5445 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 23.438 23.438

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака 

ОП

Број 

конта
Опис

01.10.2018. - 30.09.2019.

Укупно                        Буџет Донације
Сопствена 

извор 04

Сопствена 

извор 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, 21.10.2019. 

ДЕКАН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 
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Овај документ представља сублимирани опис најзначајнијих активности које су се одвијале на 

Економском факултету Универзитета у Београду у периоду од 1.10.2019. до 30.9.2020. године. 

Тежиште је на активностима везаним, непосредно или посредно, за одвијање наставног процеса, 

научног и стручног рада на Факултету, док су елементи финансијског пословања дати тек у 

обрисима, с обзиром да се школска и календарска година не поклапају, те да ће детаљан 

финансијски извештај бити предмет разматрања Наставно-научног већа и Савета Факултета по 

завршетку календарске године. Један део активности је имао епилог на одржаним седницама 

Наставно-научног већа и Изборног већа, а многе, пак, у раду комисија Већа, Савета и центара 

Факултета. 

 Годину за нама обележио је рад у настави и научном истраживању у који су били 

укључени сви, без изузетка, наставници, сарадници и студенти, као и значајан део ненаставног 

особља. Годину за нама је обележила и пандемија која је условила рад у веома отежаним 

оклностима, уз високе ризике по здравље студената и запослених. 

 

 

  

КРАТАК ХРОНОЛОШКИ ПРЕГЛЕД  

 

Овај хронолошки преглед је заснован на обавештењима која саопштава декан, по правилу, на 

почетку сваке седнице Наставно-научног већа Факултета. 

 

Септембар-октобар 2019. 

 

Сенат Универзитета у Београду 9.10. изабрао колегиницу др Ану Алексић Мирић у звање 

редовног професора. Веће правно-економских наука изабрало 30.9. колегиницу др Савку 

Вучковић Милутиновић у звање ванредног професора. 

Сенат је на седници одржаној 9.10. одбио жалбу противкандидата по конкурсу за избор једног 

доцента за ужу научну област Економска теорија и анализа, чиме је оправоснажен избор колеге 

Светозара Танасковића у звање доцента. 

Савет Факултета је 26.9. изабрао на још једну школску годину колегу Стевана Васиљевића за 

студента продекана.  

Савет Факултета је 26.9. усвојио Правилник о Савету послодаваца. То је могућност коју пружа 

постојећи Закон о високом образовању, а коју ћемо, као институција која школује кадар за 

тржиште рада, свакако користити у нашој комуникацији са жељом да имамо квалитетне 

студијске програме. 

Савет Факултета је 26.9. усвојио Одлуку о вредновању научноистраживачког рада на 

Економском факултету. Тиме су стављене ван снаге три одлуке које су важиле до сада. Једна од 

новина је свакако обавеза сваког наставника и сарадника да своје радове представи Факултету 

преко факултетских научних семинара. 

У понедељак, 23. септембра, свечано је отворена школска 2019/2020. година на Економском 

факултету Универзитета у Београду. Судећи по броју присутних наставника и сарадника на 

свечаности, бојим се да многи управо сада сазнају о овом догађају. 

У четвртак, 3. октобра, одржано је свечано отварање Ekof Business Lab-а  Економског факултета. 

Изражена захвалност и честитке продекану проф. Драгану Лончару и Центру за сарадњу са 



 

 

привредом на перманентним иновацијама и пружању нових могућности нашим студентима за 

унапређивање знања. 

Споразумно раскинут радни однос са колегом Филипом Обрадовићем, асистентом. Био је 

одличан студент, сарадник, и надамо се да ће нам се вратити. 

У Подгорици је 3.10. потписан споразум о сарадњи економских факултета из Београда и 

Подгорице, који између осталог, подразумева могућност уписивања неколико најбољих 

студената са Економског факултета у Подгорици, сваке године, на наше програме основних 

студија на енглеском језику (Economics and Finance; Business and Management), који студентима 

обезбеђују две дипломе – Универзитета у Лондону (факултет носилац – LSE) и Универзитета у 

Београду (Економски факултет). 

Посетили смо 23. и 24.10, поводом 60 година од оснивања, Еконмски факултет у Марибору. 

Посетила нас је 24-26.10. делегација руководства Економског факултета из Загреба. Са 

делегацијом из Загреба смо имали дужи састанак на којем смо упознати са њиховим искуствима 

око међународних акредитација. 

Осврт на процес акредитације: Документ силабуса у овој фази не треба да садржи имена 

извођача, као ни фонд часова и број ЕСПБ. За сада разматрамо предлоге за три партнерска мастер 

студијска програма који ће бити на енглеском језику. И након окончања текућег процеса 

акредитације бићемо свакако наклоњени свим новим сличним иницијативама.  

Савет Факултета је 22.10. основао и Савет послодаваца, деветочлано тело чије ћемо сугестије 

имати у виду приликом усвајања наших студијских програма. 

Обавештавам вас да је пројекат модернизације, дигитализације и сређивања библиотечког фонда 

успешно завршен. Наш књижни фонд сада је повезан са Универзитетском библиотеком, и сваки 

наш студент може бесплатно да добије чланску карту, да изнајми књигу путем интернета или 

мобилне апликације. Целу технологију и системска решења добили смо од Универзитетске 

библиотеке. Изражена захвалност и честитке продекану Младену Стаменковићу на овом успешно 

обављеном „невидиљивом“ послу. 

Упозорени сви наставници и сарадници да у најкраћем могућем року очисте своје странице од 

спорних података о студентима. Спорни су пре свега сви резултати о испитима и предиспитним 

обавезама који садрже имена студената. Нова правна регулатива која се тиче јавне доступности 

личних података је врло рестриктивна. Како бисмо избегли компромитовање и кажњавање 

институције бићемо приморани да у вези са овим питањем предузмемо дестимулативне 

финансијске мере у односу на прекршиоце. 

Нека наставници који с лакоћом изјављују да ће одбити да изводе наставу на неком предмету 

или, опет с лакоћом, одбијају да „њихов предмет“ буде на располагању некој групи студената, 

прочитају поново свој уговор о раду. Надам се да нећемо бити приморани да се у нашој 

комуникацији у будућности позивамо на уговоре о раду. 

У петак, 25. октобра отворена је четвородневна студентска конференција симулације Светске 

трговинске организације под називом “Model World Trade Organisation Belgrade 2019”. Студенти 

Економског факултета и учесници из 10 земаља имаће прилику да се ближе упознају са радом 

ове међународне институције за време трајања ове конференције. 

Сагласно Одлуци ННВ о мерама за повећање успешности студирања, Економски факултет 

наставља са реализацијом едукације у циљу развоја наставничких компетенција у сарадњи са 

Институтом за педагошка истраживања Београд. Едукација ће бити реализована у периоду од 18. 



 

 

новембра до 9. децембра 2019. године у просторијама Факултета. Пријава је отворена (добили сте 

допис овим поводом). Позивамо све наставнике и сараднике, а посебно оне који имају наставу у 

пролећном семестру, као и наставнике који су укључени у међународну акредитацију програма, 

да се пријаве на ову едукацију. 

Активиран је електронски систем евиденције присуства студената настави. Истовремено, на 

страници на којој се евидентирају часови одржане наставе доступни су и спискови студената 

уписаних на одређени предмет. Упит за извлачење испитних спискова по групама креирају 

наставници и сарадници путем Наставничког сервиса. 

У току је инспекцијски надзор поводом конкурса за доцента за ужу научну област Економска 

теорија и анализа.  

Завршен је Сајам књига на којем смо успешно промовисали наша издања. Захваљујемо 

запосленима у ЦИД и колеги Ђорђу Митровићу. 

Japan Tobacco International нам, на предлог нашег бившег студента Давида Антонијевића, који је 

обављао и дужност студента продекана, управо поставља осам великих жардињера са клупама у 

спољном амфитеатру, што ће значити више зеленила око наше зграде. Изражена захвалност 

колеги Антонијевићу! 

 

Новембар 2019. 

 

На седници Већа правно-економских наука 19.11. у звање ванредног професора изабрана 

колегиница Маја Јандрић.  

Данашњој сенцици ННВ први пут присуствује колега Радован Кастратовић којег смо на 

претходној седници изабрали у звање асистента. 

Колегу Немању Вуксановића смо 30.10. изабрали за члана Савета Факултета из реда асистената. 

Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа 

Републике Србије доделила је Економском факултету Захвалницу за сарадњу и донаторство у 

школској 2018/19. години. 

Поново о најавама неких наставника да не желе да буду ангажовани у настави на појединим 

предметима: Право је сваког од нас да има неки лични и специфичан став о академским 

питањима, али нико од нас не може да одбије да испита неког студента, да му држи наставу, или 

да ускрати коришћење имена од стране Факултета у процесу акредитације. Подсећам вас још 

једном на уговоре о раду! 

На Скупштини Српског удружења за маркетинг (SeMA), одржаној 02. новембра, за новог 

председника Удружења, једногласно је изабран проф. др Саша Вељковић. У новом мандатном 

периоду чланови председништва Удружења са Економског факултета у Београду биће и проф. др 

Мирјана Глигоријевић, потпредседница Удружења и проф. др Гаљина Огњанов, коуредник 

часописа Маркетинг. Упућене честитке колеги Вељковићу и колегиницама Глигоријевић и 

Огњанов. 

21. и 22. новембра је у организацији LSE, LSEE, EBRD, Јапанске амбасаде у Србији и 

Економског факултета, одржана 5th Conference of the LSEE Research Network on Social Cohesion in 



 

 

South East Europe. Изражена захвалност професору Вилу Бартлету на ангажовању око 

организације овог скупа. 

23. новембра је одржана IV Конференција „Економија, пословно управљање и статистика – 

савремене тенденције у средњем стручном образовању“ уз учешће око 150 наставника 

економских предмета из целе Србије. Захваљујем свим нашим наставницима и сарадницима 

предавачима, међу којима су проф. Саша Вељковић, Лазар Чолић, Марина Петровић, Драган 

Аздејковић, Вукашин Куч и Филип Стојановић. Посебна захвалност изражена проф. Емилији 

Манић на нагажовању око организације ове конференције. 

Још једном подсећам наставнике и сараднике да службене е-адресе наставника и сарадника не 

могу бити коришћене, злоупотребљаване, за масовну комуникацију, а посебно не у циљу 

позивања на политичке акције.  

 Подсећам наставнике на обавезу одржавања консултација са студентима. То је обавеза у рангу 

држања часова. Такође вас молим да време консултација буде јавно истакнуто, да се поклапају 

информације које стоје на вратима кабинета са оним на сајту Факултета, као и да време буде у 

разумним интервалу: од 8 до 20, а не изван тога. 

Желим да вас обавестим да са станарима који полажу право на пролаз из ул. Коче Поповића ка 

нашем дворишном паркингу имамо одређене несугласице око коришћења тог пролаза. Могуће су 

са њихове стране и блокаде тог пролаза. Ангажовали смо адвоката тим поводом и верујемо да 

ћемо проблем ускоро и трајно решити. 

Позивам све наставнике који задовољавају услове за извођење наставе и менторства на 

докторским студијама да што пре упуте предлоге силабуса потенцијалних предмета својим 

катедрама који би, након усвајања на катедрама, били прослеђени Комисији за докторске студије 

на даље поступање. 

Информишем вас да ће се повећање буџетског дела наших зарада одразити на укупно повећање 

зараде у половичном износу. Дакле, уколико повећање буџетског дела буде износило 10%, то ће 

значити укупно повећање за око 5%. Пошто смо и даље лимитирани да извршимо трајну 

корекцију дела зараде из сопствених прихода, наставићемо са повременим исплатама увећаних 

износа уколико успешно завршимо послове којима се сада бавимо, а прва таква исплата следи 

25.12. са увећањем од 30%. 

Следећа седница ННВ ће се одржати у првој половини децембра и биће посвећена искључиво 

питањима акредитације. Након тога ће бити одржана седница 25. децембра, без намере да се 

током јануара састајемо, него почетком фебруара. 

 

Децембар 2019. 

 

4.12. докторску дисертацију одбранио колега Милутин Јешић. Упућене честитке колеги Јешићу! 

12.12. Институт за економику пољопривреде, Београд, доделио нам је захвалницу поводом 70 

година свог постојања за дугогодишњу сарадњу и допринос развоју Института. 

17.12. доделили смо нашем дипломцу Ивану Станковићу, директору маркетиншке агенције 

Communis, стаус почасног амбасадора Економског факултета Универзитета у Београду. 

 



 

 

17.12. конституисана Стручна комисија поводом оптужбе од стране студента Александра 

Јакшића против проф. Данице Поповић и Јелене Рашковић за плагијаризам. Комисија има рок од 

четири месеца да поднесе извештај Етичкој комисији Економског факултета. Што се тиче другог 

процеса, оптужбе проф. Данице Поповић против студента Александра Јакшића, он се налази у 

фази уручења одлуке декана о изреченој мери. 

21.12. одржана традиционална децембарска конференција у сарадњи са НДЕС. Истог дана 

одржана и седница Скупштине НДЕС на којој је уручена награда за најбољи докторат у 2017-

2018. години нашем колеги др Бојану Ристићу. Упућене честитке колеги Ристићу! 

21.12. смо били мета cyber напада. У тренутку када је скоро комплетан материјал са 

курикулумима, силабусима, библиографским подацима и сл. био унет у базу за акредитацију. Још 

увек траје процес реконструкције базе, са приоритетом да се оспособи функционисање дела за 

студентску евиденцију. Верујемо и да ћемо у првој половини јанурара 2020. бити у стању да 

добијемо перфектну документацију за акредитацију. 

Два краћа струјна удара су нам оштетла камере за надзор и одговарајући сервер, па је и у том 

домену отежано функционисање портирске службе. 

Обавештавам вас да смо поводом ситуације са проблемом приступа нашем паркингу започели 

три процеса: код катастра са циљем уписа службености пролаза преко одговарајуће катастарске 

парцеле; код Градског секретаријата за саобраћај, ради доношења одговарајуће привремене мере 

о службености пролаза, као и код Суда за добијање трајног решења о службености пролаза. 

24.12. смо одржали састанак са делегацијом Медицинског факултета Универзитета у Београду. 

Тема је била ефективна сарадња на плану континуираних едукација и мастер академских студија. 

24.12. проф. Миомир Јакшић изабран за председника Већа правно-економских наука 

Универзитета у Београду. Упућене честитке проф. Јакшићу! 

Најављена уплата износа новембарске зараде увећане за 30% по повећаном обиму посла. Равнање 

зарада по оставреним активностима у настави биће обављено крајем јануара са исплатом 

децембарске зараде. 

Најављена седница ННВ је предвиђена за 5. фебруар 2020. 

 

Јануар-фебруар 2020. 

 

Сенат Универзитета у Београду је 22.1. подржао наше предлоге и продужио радни однос проф. 

Јелени Кочовић и проф. Браниславу Боричићу за по две године. На истој седници Сенат је 

иницирао промене Статута Универзитета у Београду које је Савет Универзитета касније усвојио, 

а којима се редефинише процедура доношења одлуке о другом или трећем продужењу радног 

односа, па ћемо се од сада па надаље понашати у складу са тим променама. 

Комплетирали смо документацију за акредитацију судијских програма Факултета и упутили у 

даљу процедуру органима Универзитета у Београду. Овом приликом још једном захваљујем 

свима вама на конструктивној сарадњи, а посебно члановима наше Комисије за акредитацију. 

У пензију је отишла колегиница Живка Шарић, са места шефице студентске службе. Изражена 

захвалност колегиници Шарић на досадашњем ангажовању и сарадњи. 

 



 

 

4.2. је одржан први састанак Савета послодаваца Економског факултета. Размењене су основне 

информације и договорен даљи рад. 

Новим законским решењима је регулисано правдање и надокнађивање трошкова месечног 

превоза запослених, о чему сте сви обавештени. Надамо се да овако компликовано законско 

решење неће дуго трајати. 

Припреме за међународну акредитацију студијског програма (EPAS) су у току. Ускоро ћемо се 

позабавити преуређењем појединих процедура које се тичу одржавања наставе, испита, као и 

чувања испитне документације. Очекујемо пуну подршку свих чланова колектива на овом плану. 

Е-адресе запослених на Факултету ће бити редефинисане у формату име.презиме... али уз 

техничку могућност да се и даље користе и старе адресе. 

Априлски испитни рок ће изузетно ове године, на препоруку Ректората, бити одржан за све 

студенте. 

31.1. је потписан уговор са Правним факултетом о заједничкој реализацији мастер програма о 

опорезивању. 

Чување документације о одржаним испитима ћемо вероватно бити у обавези да чинимо на дужи 

рок од једне године. 

Најављена седница ННВ за 11.3. 

 

Март 2020. 

 

Сенат Универзитета у Београду је на својој седници одржаној 19.2.2020. године усвојио наше 

предлоге програма основних, мастер и докторских студија. На истој седници прихваћени су и 

наши предлози за продужења радног односа колегама проф. Благоју Пауновићу и проф. 

Љубодрагу Савићу. Члан 151. Статута Универзитета у Београду је измењен, па ће се убудуће 

свим продужењима радног односа наставницима, која нису прва продужења, бавити факултети 

као коначни доносиоци одлука. 

Колега Немања Вуксановић је добио престижну јапанску Сасакава стипендију за докторске 

студије. Упућене честитке колеги Вуксановићу. 

Први Основни Суд је донео пресуду у нашу корист, за сада као привремену меру, у вези 

коришћења дворишног пролаза до нашег паркинга. Уколико се и даље буду дешавале 

опструкције од стране станара суседних зграда треба о томе одмах обавестити факултетско 

обезбеђење, а затим и руководство факултета. 

Соња Авлијаш, са докторском дипломом из Економије стеченом на LSE, ће током наредне две 

школске године на нашем факултету реализовати своје истраживање финансирано са престижног 

европског Фонда Марија Кири усмереног превасходно ка истраживачицама у пољу природних 

наука. 

Тамара Павасовић Трошт, доценткиња Економског факултета у Љубљани, са докторатом из 

Социологије са Харварда, реализује свој студијски боравак на нашем факултету у периоду 

фебруар-јун 2020. Колегиница Павасовић Трошт ће одржати низ радионица на тему квалитативне 

анализе, о чему ћете данас-сутра добити обавештење. 



 

 

 

Неколико дана пре и после Дана Факултета биће појачано организоване трибине, округли 

столови и други догађаји, па вас позивамо да узмете учешће на истим. Уз ограду, коју данас могу 

изрећи, да се поставља питање уопште реализације ових активности, с обзиром на 

епидемиолошку ситуацију. 

Позивам све наше наставнике који учествују у комисијама за одбрану доктората или унапређење 

наставника на другим факултетима да и даље савесно обављају своје дужности водећи рачуна о 

високим критеријумима и о избегавању сукоба интереса. Такође молим све наше наставнике који 

учествују у раду органа Универзитета у Београду да воде рачуна о интересима Факултета као и о 

нашој матичности за одређене научне области. 

Још једном подсећање како се наводи афилијација у радовима које објављујемо: Универзитет у 

Београду – Економски факултет. Ако афилијација није наведена у прописаној форми, третираће 

се као да рад није ни потписан. 

На следећој седници ННВ ћемо саопштити чији су све радови објављени у прошлој години у 

категоријама М23 и даље. Има их око 10. Тада ћемо доделити и јубиларне награде. 

Посета акредитационе комисије EFMD средином новембра. До тада нас очекује огроман посао 

припрема, а током саме недеље посете бићемо, заједно са студентима и ненаставним особљем, у 

ванредном стању. 

Подсећам вас, уколико нисте попунили анкету Комисије за самовредновање, да то учините 

колико данас током дана. Та анкета је важан део националног и међународног акредитационог 

процеса. Анкета је анонимна, у смислу да се не зна ко је који лист попунио, али ће се свакако 

знати ко се јесте, а ко није одазвао позиву. 

Имамо проблеме са дотрајалом телефонском централом. Ускоро ћемо донети одлуку о 

алтернативама, имајући у виду да је замена централе висока ставка у трошковима, а да сви у 

кабинетима имамо рачунаре, као и личне мобилне телефоне, преко којих можемо остваривати 

квалитетну комуникацију. 

Case Study клуб Економског факултета у Београду освојио је локално такмичење CFA Research 

Challenge. Тим чине Анђела Божиновић, Наталија Богдановић, Невена Ерић, Марко Колар и 

Исидора Вучковић. Студенте су предводили индустријски ментор Никола Марковић и академски 

ментор професор Драган Лончар. Упућене честитке учесницима! 

Студентско такмичење у управљању пројектима – Project Management Championship, ове године 

шести пут по реду одржано је у Србији, а тим са Економског факултета стигао је до финала. Тим 

су чинили: Анастасија Катанић, Марија Јовановић, Милош Матејић и Јован Живаљевић. 

Расписани су избори за Студентски парламент за почетак априла. Позивам целокупно особље 

Факултета да помогне око овог процеса не стављајући се на страну ни једне студентске групе или 

организације која учествује на изборима. 

У погледу епидемиолошке ситуације, било би добро да свако од нас појединачно припреми 

алтернативни план за реализацију дела преостале наставе са дистанце, преко раположивих 

платформи (EKOF Moodle и сл.) и осталих средстава за комуникацију (е-пошта и web-странице). 

Могуће је да ћемо добар део овог семестра бити приморани да реализујемо кроз наставу на 

даљину. 

 



 

 

По усвојеном завршном рачуну за 2019. године позивам шефове катедара да припреме предлоге 

за увећање зарада до 20% запосленима пре 15. марта, како би стигло за уплату фебруарске плате 

25. марта. 

За крај, верујем најважнија вест за данас: Универзитет у Лондону и Универзитет у Београду су 

потписали уговор о сарадњи којим се Економски факултет дефинише као центар за извођење 

наставе на студијским програмима Economics and Finance, и Business and Management. Уговор 

ступа на снагу 1. априла ове године. Овим уговором је степен сарадње са Универзитетом у 

Лондону подигнут на виши ниво од досадашњег. 

Најављена следећа седница ННВ за 8.4. или 15.4. 

 

Ванредна ситуација - март-мај 2020. 

 

Од 15. марта до 17. маја зграда Економског факултета је била затворена за редовне наставне, 

испитне и већину радних активности. Одржавао се минимум рада од куће. Организована је 

настава на даљину за све предмете пролећног семестра на свим нивоима студија. Формиран је 

Кризни штаб Факултета, а одржавале су се седнице појединих тела Факултета. Током тог 

периода, декан се у више наврата обраћао запосленим и на недељном нивоу подносио извештај 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Ректорату Универзитета у Београду. У 

наставку дајемо изводе из тих обраћања и извештаја. 

 

 

Писмо декана од 22.3.2020. 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

Обраћам се свим запосленим први пут на овај начин од увођења ванредног стања. Заиста 

импонује делити радне обавезе са вама. Пратим живу комуникацију коју остварујемо са 

студентима; захваљујемо запосленима у Рачунском центру. Најважније је да студенте „не 

остављамо на миру“ током свих ових дана; ту смо због њих. Не смемо дозволити да се ови дани 

претворе у „празан распуст“, ни њима, ни нама. 

У самој згради покушавамо активности да сведемо на минимум. Приводимо крају комплетирање 

документације за акредитовање 17 студијских програма, као и акредитовање саме установе, уз 

све неопходне мере предострожности. Захваљујемо запосленима у службама за Опште и правне 

послове, Финансије, и опет Рачунском центру. Продекани су посвећени својим ресорима као да је 

стање редовно; свакако и више, имајући у виду интензивно припремање материјала за 

акредитацију.  

Од сутра, 23.3, службе Факултета ће функционисати само по потреби. Уплата остатка фебруарске 

зараде биће извршена до 25. марта, а јубиларне награде у данима након тога. 

Замолио бих вас да захтеве и питања која се тичу заштите интелектуалне својине оставимо за 

касније. Платформе преко којих комуницирамо са студентима и шаљемо материјале, намењене 

су искључиво студентима који им приступају преко шифре. Део своје интелектуалне својине је 

свако од нас, потписавши Уговор о раду, као наставник, држећи наставу и примајући надокнаду 



 

 

за то, свакако пренео на Факултет. Такође вас молим да захтеве да Факултет обезбеди техничку 

подршку (хардвер и интернет) за рад од куће, оставимо за касније, јер још увек нисмо прешли на 

наставу на даљину, као искључиву форму наставе. 

Желим вам здравља и креативности током ових тешких дана чији би резултат требало да буду 

наши студенти са више мотива и корисних знања. 

 

С поштовањем, 

проф. Бранислав Боричић 

 

 

 

Писмо декана од 31.3.2020. 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

Поред јавног обраћања студентима и запосленим на сајту Факултета, осећам потребу да се 

обратим и интерно свим запосленим, и да са вама поделим радост празника наше институције, 

Дан Економског факултета. Уместо свечаних седница, примерених нормалним околностима, 

желим да вас поздравим и да вас обавестим о актуелним дешавањима на Факултету. 

Додељујемо јубиларне награде, запосленима који у 2020. години навршавају: 

40 година радног стажа на Факултету: 

1.         проф. др Бранислав Боричић 

2. проф. др Бранко Ракита 

3. проф. др Синиша Зарић 

4. проф. др Александар Живковић 

5. Ика Марковић 

6. Вера Ристић 

30 година радног стажа  на Факултету: 

1. проф. др Јелена Козомара 

2.   проф. др Марија Пантелић 

3. др Драган Аздејковић 

4. др Владан Кнежевић 

20 година радног стажа на Факултету: 

1.      проф. др Милорад Филиповић 

2.      др Ђорђе Митровић 

3.      др Светлана  Поповић 

4.      Жељко Манојловић 



 

 

5.      Томислав Јанковић 

10 година радног стажа  на Факултету: 

 1.  др Диана Драгутиновић 

 2.  др Вељко Мијушковић 

 3.  др Младен Стаменковић 

 4.  Лутовац Милена 

 5. Јелисавчић Слободанка 

  

Додељујемо награде ауторима и коауторима научних радова објављених у реномираним научним 

часописима током 2019. године:  

1. др Јелена Жарковић Ракић   

2. др Дејан Трифуновић  

3. др Јелена Филиповић  

4. проф. др Славица Манић  

5. др Александар Ђорђевић  

6. Радован Кастратовић  

7. проф. др Надежда Силашки  

8. проф. др Татјана Ђуровић  

9. др Александра Анић  

10. проф. др Горана Крстић  

11. др Саша Ранђеловић  

12. проф. др Драган Лончар  

 

Припремамо се да организујемо бесплатну online припремну наставу за пријемни испит за 

матуранте преко факултетске платформе Moodle. Непрекидно смо на вези са матурантима преко 

друштвених мрежа. 

Организујемо доставу књига, у издању Факултета, студентима и свим заинтересованим. 

Припремамо се за међународну акредитацију. С тим у вези радимо на припреми документа којим 

бисмо дефинисали вишеструко корисну стратегију развоја Факултета, а са којом ћемо вас 

упознати када предлог буде припремљен. 

Финализујемо документацију за националну акредитацију. 

Припремамо темељна побољшања web-портала Факултета. 

Телефонска централа је у квару, трагамо за трајним алтернативним решењима. 

Желим да вам свима захвалим на ангажовању око одржавања наставе у новонасталим 

околностима. Ово је прилика и да се боље припремимо и организујемо за времена која су пред 



 

 

нама, када ће, извесно је, online комуникација између нас и студената заузимати све више 

простора, али и бити све наглашенија потреба коришћења савремених технолошких решења у 

извођењу наставе. 

Желим вам пуно здравља, љубави, стрпљења, међусобног разумевања и толеранције, и срдачно 

вас поздрављам. 

 

С поштовањем, 

проф. Бранислав Боричић 

 

 

 

Писмо декана од 22.4.2020. 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

Виртуелно је обележен Дан Економског факултета, 31. март. Тим поводом додељене су јубиларне 

награде за 10, 20, 30 и 40 година рада на Факултету, као и награде ауторима и коауторима 

научних радова објављених у квалитетним научним часописима током 2019. године. 

Настава на сва три нивоа студија се одвија online доминантно преко факултетске платформе, али 

и посредством других канала, како је наглашено у претходним извештајима. Део запослених који 

је ангажован у настави је мобилисан и учествује активно у настави на даљину. Рад ненаставног 

особља у згради Факултета сведен је на минимум. У координацији између руководства, шефова 

служби и запослених, у згради се обављају само неопходне радње; остатак активности се одвија 

од куће, у случајевима када је то могуће. 

Учествовали смо у раду Сената и на састанку продекана за наставу факултета Универзитета у 

Београду где су разматрана текућа и актуелна питања функционисања Универзитета и његових 

чланица. 

Конкурисали смо, 9.4, на распис Central European Initiative - Extraordinary Call for Proposals 2020, 

за Development of e-learning capacities. 

Књижара Факултета функционише преко електронског сервиса. 

Донета одлука да се откаже организација Летње школе предвиђена за јули ове године. 

Редовно се одржавају састанци Деканског колегијума на којима се разматрају текућа и актуелна 

питања функционисања Економског факултета. 

Одржана седница Наставне комисије на којој су разматране теме везане за одвијање online 

наставе и партиципације студената у настави. 

Започела бесплатна online настава, почев од 16.4, за матуранте преко факултетске платформе 

Moodle, за припрему пријемног испита на Економском факултету из Основа економије, 

Математике, Пословне економије и Рачунарства и информатике. Наставу прати више од 170 

матураната. 



 

 

 

Преко Центра за сарадњу са привредом одвија се жива уписна кампања на друштвеним мрежама, 

кроз активну комуникацију са средњошколцима кроз одговоре на појединачна питања везана за 

упис, студије и студентски живот; одржава се комуникација са студентима који нам се обраћају 

путем званичних канала Факултета. 

Ради се на иновирању сајта са циљем да се још више олакша употреба свим посетиоцима, 

првенствено студентима и запосленима којима је тренутно сајт доминантан извор свих битних 

информација. 

Упркос ванредној ситуацији наставили смо са неговањем добрих односа са компанијама што се 

огледа кроз чињенице да смо током месеца марта успоставили сарадњу са 4 нове компаније: 

Тризма, Лукоил, Фриком, Авокадо д.о.о, али и потписали меморандум о пословној сарадњи са 5 

нових компанија: БТЛ агенција, Addiko bank, Gudmark, H.art, и Clean Air Solution. 

Користим прилику да вас обавестим и о успеху наших студената који су учествовали на 

престижном такмичењу „CFA Institute Research Challenge” организованог за регију Европе, 

Блиског истока и Африке. Од 48 тимова, успели су да се пласирају у финалну рунду и рангирају 

међу 8 најбољих у регији. Тим студената који се такмичио чинили су Анђела Божиновић, 

Наталија Богдановић, Невена Ерић, Марко Колар и Исидора Вучковић, као и индустријски 

ментор Никола Марковић, и академски ментор проф. др Драган Лончар. 

У складу са одлуком Владе Републике Србије, заставе на згради Факултета спуштене су на пола 

копља. 

Према наговештајима са Универзитета, могло би се десити да се у факултетску зграду вратимо 

током маја месеца. До 15. маја бисмо свакако завршили са наставом на даљину, а онда бисмо 

разматрали модалитете за безбедан наставак започетог апсолвентског мартовско-априлског 

испитног рока, како бисмо након тога започели са одржавањем редовних испитних рокова, уз 

измењени календар испита, и поступно се враћали у нормалан режим рада. 

Данас ће бити одржане седнице комисија за докторске и мастер студије. 

Припремамо електронску седницу Наставно-научног већа за 29. април. 

Исплата другог дела мартовске плате је планирана за 24. април. 

Желим вам пуно здравља, љубави, стрпљења, међусобног разумевања и толеранције, и срдачно 

вас поздрављам. 

 

С поштовањем, 

проф. Бранислав Боричић 

 

 

 

 

 

 



 

 

Писмо декана од 30.4.2020. 

Поштоване колегинице и колеге, 

 

Јуче смо одржали седницу Наставно-научног већа. По тачкама које смо разматрали позитивно се 

изјаснило 108 чланова. Уздржаних и против није било. Биле су две недоумице, које су 

разјашњене. 

Јуче је одржан и састанак Ректорског колегијума са којег вам преносим најважније ставове: 

наставу ћемо завршити 15. маја, а затим, зависно од епидемиолошке ситуације, наставити са 

реализацијом мартовско-априлског испитног рока. Од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја биће обезбеђена дезинфекција зграде, као и део заштитне опреме за 

запослене и студенте (маске, рукавице, дезинфекциона средства). Биће дефинисани протоколи 

који ће се поштовати током рада у згради. Очекује се да по завршетку мартовско-априлског рока 

наставимо са јунским роком, пријемним испитима и уписом. Треба обезбедити студентима да на 

испитима из предмета пролећног семестра на испиту остваре целих 100% оцене, због 

немогућности адекватног вредновања предиспитних обавеза. 

28. априла смо, коначно, комплетирали и документацију за акредитацију установе и студијских 

програма, и упутили је Националном телу за акредитацију и проверу квалитета у високом 

образовању Србије (НАТ). Проблеми са којим смо се суочавали били су везани превасходно за 

преобимне студијске програме и огромну пратећу документацију коју је требало припремити у 

условима смањеног присуства запослених на Факултету. На крају, да бисмо задовољили 

критеријуме, привремено смо одустали од акредитације једног двогодишњег студијског мастер 

програма на енглеском језику, International master in Applied Economics 120 ЕСПБ. Цео материјал 

је обима око 63000 страница. 

Настава на сва три нивоа студија се одвија online, и завршићемо је 15. маја. Рад ненаставног 

особља у згради Факултета сведен је на минимум. У координацији између руководства, шефова 

служби и запослених, у згради се обављају само неопходне радње; остатак активности се одвија 

од куће, у случајевима када је то могуће. 

Пустили смо у рад преуређени сајт Факултета. Верујемо да ће бити функционалнији и 

приступачнији у односу на претходна решења. Радимо и даље на унапређењу његове 

архитектуре. 

Књижара Факултета функционише преко електронског сервиса. 

Редовно се одржавају састанци Деканског колегијума на којима се разматрају текућа и актуелна 

питања функционисања Економског факултета. 

На online наставу за матуранте преко факултетске платформе Moodle, за припрему пријемног 

испита, укључило се 294 матуранта. 

Имајући у виду апсолутну неизвесност почетка и обима наших активности у згради Факултета, а 

припремајући се за могућност да већ у јуну почнемо са реализацијом испита и припремом за 

пријем нове генерације студената, уз могући сценарио да током целог лета, непрекидно, 

обављамо активности са студентима, бићемо приморани да, по први пут, управљамо терминима 

за коришћење слободних дана и неискоришћених годишњих одмора запослених. Све ће бити 

подређено безбедној организацији испитних рокова, пријемних испита и осталих активности. 

 



 

 

Исплата плата ће тећи устаљеним ритмом. 

Желим вам пуно здравља, љубави, стрпљења, међусобног разумевања и толеранције, и срдачно 

вас поздрављам. 

 

С поштовањем, 

проф. Бранислав Боричић 

 

 

 

 

Извештаји декана од 16. марта до 15. маја 2020. године 

 

На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду – Економског факултета, а на захтев 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Ректората 

Универзитета у Београду, подносим следећи 

 

Извештај о раду Универзитета у Београду – Економског факултета 

(од 16. до 27. марта 2020. године) 

 

Неколико дана пре увођења ванредног стања упућени дописи наставницима и ненаставном 

особљу са упутствима како да се прилагоде новонасталим околностима у којима је потенциран 

виши степен одржавања хигијене у згради Факултета, као и потреба припреме материјала за 

студије на даљину. 

Даном увођења ванредног стања зграда Факултета затворена за студенте; формиран Кризни штаб 

Факултета; дата упутства запосленима о модалитетима функционисања у новим околностима; 

прате се упутства Владе, Министарства и Ректората, и поступа се по њима. 

Комуникација са студентима, настава и предиспитне обавезе, одвија се електронски. Користи се 

факултетска EKOF Moodle платформа (http://student.ekof.bg.ac.rs/moodle/), али нису искључене и 

друге могућности (Skype, Zoom, MS Teams, и сл.) Најчешћа форма су детаљне презентације 

наставне материје праћене аудио коментарима. Сви студенти и сви запослени имају електронске 

адресе на факултетским серверима (ekof.bg.ac.rs) па се додатна комуникација обавља и путем 

електронске поште. 

Током прве недеље ванредног стања на факултетској Moodle платформи отворена су 83 нова 

налога за предмете основних и мастер студија. У том периоду је на факултетској Moodle 

платформи отворено и преко 2400 нових налога за студенте, што значи да сада на овој платформи 

има 9548 регистрованих корисника. Практично, на 91% предмета основних академских студија 

прилагођен је начин рада у ванредним околностима раду на даљину већ у првој недељи од 

увођења ванредног стања.  



 

 

 

На мастер академским и докторским студијама настава на већим групама (преко 10 студената) се 

реализује путем апликација за успотављање аудио/видео конекције (Skype или Zoom). Како се у 

пролећном семестру на већини предмета на II и III нивоу студија настава одвија у мањим 

групама, наставници су доступни путем средстава online комуникације у заказано време, 

обављају се индивидуалне консултације и усмерава се рад студената. О измењеном начину рада 

студенти су обавештени слањем дописа на електронске адресе. Овај вид комуникације се користи 

и за достављање пратећих материјала, задатака за самосталну обраду (истраживачки рад) и сл. 

Комуникација са студентима докторских студија углавном се одвија преко електронске поште и 

дискусија по моделу ‘Reply to All’. 

Комуникација између студената и Студентске службе се одвија преко уобичајеног електронског 

сервиса и путем електронске поште. 

Књижара Факултета функционише преко електронског сервиса. 

Организује се и припремна настава за пријемни испит за матуранте преко факултетске платформе 

Moodle. Први материјали су већ на сајту Факултета а матуранти су о томе обавештени и преко 

друштвених мрежа. 

Од 23.3. рад ненаставног особља у згради Факултета своди се на минимум. У координацији 

између руководства, шефова служби и запослених, обављају се само неопходне радње. 

Технички се припрема материјал за акредитацију 17 студијских програма Факултета, као и захтев 

за акредитацију установе. Одговарајуће одлуке факултетских и универзитетских органа су донете 

закључно са фебруаром ове године. 

По устаљеној процедури исплаћене су фебруарске зараде запосленима. 

  

С поштовањем, 

 

проф. Бранислав Боричић, 

декан Економског факултета 

Универзитета у Београду 

 

 

На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду – Економског факултета, а на захтев 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Ректората 

Универзитета у Београду, подносим следећи 

 

Извештај о раду Универзитета у Београду – Економског факултета 

(од 28. марта до 3. априла 2020. године) 

 



 

 

Настава на сва три нивоа студија се одвија online превасходно преко факултетске платформе, али 

и посредством других канала, како је наглашено у претходном извештају. Део запослених који је 

ангажован у настави је мобилисан и учествује активно у настави на даљину. Рад ненаставног 

особља у згради Факултета сведен је на минимум. У координацији између руководства, шефова 

служби и запослених, у згради се обављају само неопходне радње; остатак активност се одвија од 

куће, тамо где је то могуће. 

Књижара Факултета функционише преко електронског сервиса. 

Виртуелно је обележен Дан Економског факултета, 31. март. Тим поводом додељене су јубиларне 

награде за 10, 20, 30 и 40 година рада на Факултету, као и награде ауторима и коауторима 

научних радова објављених у квалитетним научним часописима током 2019. године. 

Преко Центра за сарадњу са привредом одвија се жива уписна кампања на друштвеним мрежама, 

кроз активну комуникацију са средњошколцима кроз одговоре на појединачна питања везана за 

упис, студије и студентски живот; одржава се комуникација са студентима који нам се обраћају 

путем званичних канала Факултета. 

Ради се на иновирању сајта са циљем да се још више олакша употреба свим посетиоцима, 

првенствено студентима и запосленима којима је тренутно сајт доминантан извор свих битних 

информација. 

Одвија се комуникација са иностраним студентима кроз креирање садржаја за промоцију Летње 

школе (представљање курсева). 

Упркос ванредној ситуацији наставили смо са неговањем добрих односа са компанијама што се 

огледа кроз чињенице да смо током месеца марта успоставили сарадњу са 4 нове компаније: 

Тризма, Лукоил, Фриком, Авокадо д.о.о, али и потписали меморандум о пословној сарадњи са 5 

нових компанија: БТЛ агенција, Addiko bank, Gudmark, H.art, и Clean Air Solution. 

Користим прилику да вас обавестим и о успеху наших студената који су учествовали на 

престижном регионалном такмичењу „CFA Institute Research Challenge” организованог за регију 

Европе, Блиског истока и Африке. Од 48 тимова, успели су да се пласирају у финалну рунду и 2. 

априла да се рангирају међу 8 најбољих у регији.  

У складу са одлуком Владе Републике Србије, заставе на згради Факултета спуштене су на пола 

копља. 

  

С поштовањем, 

 

проф. Бранислав Боричић, 

декан Економског факултета 

Универзитета у Београду 

 

 

 



 

 

На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду – Економског факултета, а на захтев 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Ректората 

Универзитета у Београду, подносим следећи 

 

Извештај о раду Универзитета у Београду – Економског факултета 

(од 4. до 10. априла 2020. године) 

 

Настава на сва три нивоа студија се одвија online доминантно преко факултетске платформе, али 

и посредством других канала, како је наглашено у претходним извештајима. Део запослених који 

је ангажован у настави је мобилисан и учествује активно у настави на даљину. Рад ненаставног 

особља у згради Факултета сведен је на минимум. У координацији између руководства, шефова 

служби и запослених, у згради се обављају само неопходне радње; остатак активности се одвија 

од куће, у случајевима када је то могуће. 

Одржано је неколико састанака Деканског колегијума и разматрана су текућа и актуелна питања 

функционисања Економског факултета. 

Учествовали смо у раду Сената и на састанку продекана за наставу факултета Универзитета у 

Београду где су разматрана текућа и актуелна питања функционисања Универзитета и његових 

чланица. 

Конкурисали смо, 9.4, на распис Central European Initiative - Extraordinary Call for Proposals 2020, 

за Development of e-learning capacities. 

Књижара Факултета функционише преко електронског сервиса. 

Донета одлука да се откаже организација Летње школе предвиђена за јули ове године. 

 

С поштовањем, 

проф. Бранислав Боричић, 

декан Економског факултета 

Универзитета у Београду 

 

На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду – Економског факултета, а на захтев 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Ректората 

Универзитета у Београду, подносим следећи 

 

Извештај о раду Универзитета у Београду – Економског факултета 

(од 11. до 17. априла 2020. године) 

 

Настава на сва три нивоа студија се одвија online доминантно преко факултетске платформе, али 

и посредством других канала, како је наглашено у претходним извештајима. Део запослених који 

је ангажован у настави је мобилисан и учествује активно у настави на даљину. Рад ненаставног 



 

 

особља у згради Факултета сведен је на минимум. У координацији између руководства, шефова 

служби и запослених, у згради се обављају само неопходне радње; остатак активности се одвија 

од куће, у случајевима када је то могуће. 

Редовно се одржавају састанци Деканског колегијума на којима се разматрају текућа и актуелна 

питања функционисања Економског факултета. 

Одржана седница Наставне комисије, у циљу припреме седнице Наставно-научног већа, на којој 

су разматране теме везане за одвијање online наставе и партиципације студената у настави. 

Започела бесплатна online настава за матуранте преко факултетске платформе, за припрему 

пријемног испита на Економском факултету из Основа економије, Математике, Пословне 

економије и Рачунарства и информатике. Наставу прати око 160 матураната. 

Књижара Факултета функционише преко електронског сервиса. 

 

С поштовањем, 

 

проф. Бранислав Боричић, 

декан Економског факултета 

Универзитета у Београду 

 

 

На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду – Економског факултета, а на захтев 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Ректората 

Универзитета у Београду, подносим следећи 

 

Извештај о раду Универзитета у Београду – Економског факултета 

(од 18. до 24. априла 2020. године) 

 

Настава на сва три нивоа студија се одвија online доминантно преко факултетске платформе, али 

и посредством других канала, како је наглашено у претходним извештајима. Део запослених који 

је ангажован у настави је мобилисан и учествује активно у настави на даљину. Рад ненаставног 

особља у згради Факултета сведен је на минимум. У координацији између руководства, шефова 

служби и запослених, у згради се обављају само неопходне радње; остатак активности се одвија 

од куће, у случајевима када је то могуће. 

Редовно се одржавају састанци Деканског колегијума на којима се разматрају текућа и актуелна 

питања функционисања Економског факултета. 

Одржанe седницe Комисијe за мастер академске студије и Комисије за докторске студије, у циљу 

припреме седнице Наставно-научног већа, на којима су разматране текуће теме. 

Одвија се бесплатна online настава за матуранте преко факултетске платформе, за припрему 

пријемног испита на Економском факултету.  Наставу сада прати више од 270 матураната. 

 



 

 

Припремљен план за окончање наставе на даљину до 18. маја, и наставак осталих активности на 

Факултету, када то буде било могуће. Пре свега ово се односи на испитне рокове и уписе нових 

студената. 

Књижара Факултета функционише преко електронског сервиса. 

С поштовањем, 

 

проф. Бранислав Боричић, 

декан Економског факултета 

Универзитета у Београду 

 

На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду – Економског факултета, а на захтев 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Ректората 

Универзитета у Београду, подносим следећи 

 

Извештај о раду Универзитета у Београду – Економског факултета 

(од 25. до 30. априла 2020. године) 

 

Настава на сва три нивоа студија се одвија online доминантно преко факултетске платформе, али 

и посредством других канала, како је наглашено у претходним извештајима. Део запослених који 

је ангажован у настави је мобилисан и учествује активно у настави на даљину. Рад ненаставног 

особља у згради Факултета сведен је на минимум. У координацији између руководства, шефова 

служби и запослених, у згради се обављају само неопходне радње; остатак активности се одвија 

од куће, у случајевима када је то могуће. 

Редовно се одржавају састанци Деканског колегијума на којима се разматрају текућа и актуелна 

питања функционисања Економског факултета. 

Комплетираана документација за акредитацију установе и студијских програма, и упућена 

Националном телу за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (НАТ). 

Цео материјал је обима око 63000 страница. 

Пуштен је у рад преуређени сајт Факултета.  

Одржанa седницa Наставно-научног већа, на којој су усвојене одлуке по неким текућим 

питањима. 

Одржана седница Ректорског колегијума на којој су размењене информације и мишљења о 

могућностима скоре нормализације рада. 

Одвија се бесплатна online настава за матуранте преко факултетске платформе, за припрему 

пријемног испита на Економском факултету.  Наставу сада прати 294 матуранта. 

Припремљен план за окончање наставе на даљину до 15. маја, и наставак осталих активности на 

Факултету, када то буде било могуће. Пре свега ово се односи на испитне рокове и уписе нових 

студената. 

Исплата плата се одвија устаљеним ритмом. 



 

 

Књижара Факултета функционише преко електронског сервиса. 

 

С поштовањем, 

 

проф. Бранислав Боричић, 

декан Економског факултета 

Универзитета у Београду 

 

 

На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду – Економског факултета, а на захтев 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Ректората 

Универзитета у Београду, подносим следећи 

 

Извештај о раду Универзитета у Београду – Економског факултета 

(од 1. до 8. маја 2020. године) 

 

Настава на сва три нивоа студија се одвија online доминантно преко факултетске платформе, али 

и посредством других канала, како је наглашено у претходним извештајима. Део запослених који 

је ангажован у настави је мобилисан и учествује активно у настави на даљину. Рад ненаставног 

особља у згради Факултета сведен је на минимум. У координацији између руководства, шефова 

служби и запослених, у згради се обављају само неопходне радње; остатак активности се одвија 

од куће, у случајевима када је то могуће. 

Редовно се одржавају састанци Деканског колегијума на којима се разматрају текућа и актуелна 

питања функционисања Економског факултета. 

Почела реализација плана за коришћење неискоришћених дана годишњег одмора из претходне 

године. 

Припремљен план за окончање наставе на даљину до 15. маја, и наставак осталих активности на 

Факултету, када то буде било могуће. Пре свега ово се односи на испитне рокове и уписе нових 

студената. Обављају се техничке припреме за повратак запослених у зграду Факултета 15. маја. 

Књижара Факултета функционише преко електронског сервиса. 

 

С поштовањем, 

 

проф. Бранислав Боричић, 

декан Економског факултета 

Универзитета у Београду 

 



 

 

На основу члана 41. Статута Универзитета у Београду – Економског факултета, а на захтев 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Ректората 

Универзитета у Београду, подносим следећи 

 

Извештај о раду Универзитета у Београду – Економског факултета 

(од 9. до 15. маја 2020. године) 

 

Успешно окончана настава на сва три нивоа студија која се одвијала online доминантно преко 

факултетске платформе, али и посредством других канала, како је наглашено у претходним 

извештајима.  

Редовно се одржавају састанци Деканског колегијума на којима се разматрају текућа и актуелна 

питања функционисања Економског факултета. 

Настављена реализација плана за коришћење неискоришћених дана годишњег одмора из 

претходне године. 

Данас је први радни дан који се на уобичајен начин одвија у згради Факултета, уз појачане мере 

хигијенске контроле и заштите. Обављају се припреме за отварање зграде Факултета и за 

студенте од наредне седмице. 

Исплата плата се одвија устаљеним ритмом. 

Књижара Факултета функционише преко електронског сервиса. 

 

С поштовањем, 

 

проф. Бранислав Боричић, 

декан Економског факултета 

Универзитета у Београду 

 

 

 

Април – јун 2020. 

 

Позивам вас да минутом ћутања одамо пошту нашем професору Славољубу Мартићу. Професор 

Мартић је цео свој радни век провео на нашој институцији, посвећено делећи своје знање са 

студентима. 

Пре давања најсвежијих информација, иако смо вас обавештавали о дешавањима на Факултету 

током ванредног стања, истичемо само неколико оних најбитнијих: крајем априла смо предали 

документацију за акредитацију и, тада смо, због превеликог оптерећења наставника и сарадника, 

као руководство Факултета одлучили да привремено одустанемо од акредитације једног 

двогодишњег студијског програма мастер академских студија (International master in Applied 



 

 

Economics (120)). Порука и последица: имамо веома сужен простор за акредитовања нових 

програма. Радили смо такође на припреми Стратегије развоја Факултета до 2025. године, која је 

данас на дневном реду, а у циљу испуњења услова за међународну акредитацију; сматрамо да је 

овај документ од вишеструког значаја. 

Добили смо похвалу од Лондонске школе економије и политичких наука за успех који су наши 

студенти остварили на испитима током школске 2018/19. године. 

Рецензентске комисије НАТ посетиле Факултет 18.6.2020. Претходних дана смо се бавили 

припремом одговора на добијене сугестије комисије. Захтеване одговоре, измене и допуне смо 

већ упутили на адресу НАТ 22.6.2020. 

Сенат УБ прихватио наше предлоге за избор пет гостујућих професора. Ови су нам избори 

побољшали позицију у процесу акредитације и дошли у право време. Ситуацију нам је претходно 

закомпликовало неочекивано повлачење четири прошле године изабрана гостујућа професора о 

чему ћемо, верујем, имати неко објашњење. 

На позив Министарства за “Специјални програм истраживања COVID-19” почетком овог месеца, 

пријавило се 7 тимова са Факултета, од укупно 128 пријављених, од чега 44 пројектна предлога 

из поља друштвено-хуманистичких наука. Највећи део тимова се ослонио на помоћ НИЦЕФ-а у 

домену смерница за исправно попуњавање пријава, упознавања са правилима конкурса, али и са 

накнадно датим појашњењима која нису у конкурсној документацији, правилног буџетирања, 

испуњења административних захтева и сл. Позивам вас да се убудуће сви који намеравају да 

поднесу сличне пријаве јаве НИЦЕФ-у ради помоћи, али и збирне евиденције и избегавања 

преклапања предлога пројеката. Следећа прилика је програм ИДЕЈЕ где се пријаве могу поднети 

до 07. августа у 15 часова.  

Данас почело on line пријављивање за полагање пријемног испита за упис на прву годину 

основних студија. 

Пријемни испит ће бити одржан у понедељак, 29. јуна, у просторијама Факултета организован 

кроз три смене, од 9 до 17 сати, уз све неопходне хигијенске мере заштите. Тог дана ћемо цео дан 

провести на Факултету на дежурствима о чему ћете бити до сутра обавештени. Доценти, 

асистенти и сарадници биће ангажовани на дежурствима током све три смене, док ће ванредни 

професори бити мање оптерећени. Тог дана ће факултетски ресторан радити уз ограничен 

асортиман. 

Обавештавамо асистенте и сараднике да ће пробни пријемни испит бити организован 27.6. од 10 

до 13, и да ће тада бити ангажовани на дежурству. 

Испити, као и присуство студената и запослених у згради Факултета, до даљњег ће бити 

организовани, такође уз све неопходне хигијенске мере заштите. Апелујемо на све студенте и 

запослене да се придржавају прописаних мера и да не заказују неслужбене посете трећих лица 

Факултету. 

Због неизвесне епидемиолошке ситуације од септембра месеца, током лета би требало да 

припремамо концепте и материјале за наству у предстојећем семестру која ће највероватније 

подразумевати и значајан удео наставе на даљину. 

Часопис ESP Today је успео да уђе у категорију Q1, први квартил најбољих у својој области 

"језик и лингвистика", чиме се рад објављен у 2019. години води као М23, што представља 

велики успех. Честитке проф. Н. Силашки и проф. Т. Ђуровић. 



 

 

Уместо дотрајале телефонске централе добили смо нове телефонске бројеве за канцеларије. Овом 

променом смо битно умањили трошкове Факултета.  

Следећа седница ННВ ће бити одржана највероватније 8. јула, да ли „уживо“ или не зависиће и 

од дневног реда, али и од тога да ли ће предложене измене Статута Универзитета у Београду, које 

се тичу електронских седница, до тада ступити на снагу. 

 

Јули 2020. 

 

Колегиница Драгана Драганац изабрана у звање доцента. Честитамо. 

Успешно обављен пријемни испит 29.6.2020. Коначна ранг листа објављена 3.7.2020. Од 

6.7.2020. почео упис студената у прву годину студија. Имајући у виду околности у којима се цео 

процес одвија, посебну захвалност желим да изразим проф. Жаклини Стојановић, председнику 

Комисије за организовање пријемног испита, члановима Комисије,  

Студентској служби и запосленима у Рачунском центру Факултета. Извештај о обављеном 

пријемном испиту биће тема данашње седнице. 

1. и 2.7.2020. одржани избори за Студентски парламент ЕФ. Захваљујем делу наставног особља, и 

то колеги Вукашину Кучу, председнику Комисије за спровођење избора, као и члановима: Бојану 

Ристићу, Маји Рибић, Емилији Максимовић и Радовану Кастратовићу, који су помогли да се цео 

процес, у овако отежаним условима, спроведе до краја и без проблема. 

Под притисцима смо да организујемо још један испитни рок у августу за све студенте. Оно са 

чим треба рачунати јесте да одобримо додатни термин студентима који су били заражени током 

јуна/јула. 

Апелујем на наставнике да се при оцењивању студената придржавају јасног правила, а то је да 

студент током школске године може остварити онолико поена колико би му омогућило да добије 

и најбољу оцену. Учестале приговоре студената да на неким предметима то није могуће или да се 

правила мењају током године одговара усмеравам ка подношењу пријаве Етичкој комисији. 

Још један апел/упозорење: молим вас да водите рачуна у какве часописе и под којим условима 

шаљете радове за објављивање. Мала је граница између потенцијалног предаторства и високих 

трошкова објављивања! 

Настава на даљину је по свој прилици наша тема коју смо отворили силом прилика. У оквиру 

припреме, обезбедићемо семинаре о дидактичким и техничким аспектима наставе на даљину. 

Нашим студентима морамо пружити највише што је могуће! 

Почетак наставе смо заказали за 21.9. за прву годину, а 28.9. за све остале године студија, како 

бисмо, уз неколико радних субота, наставни део семестра окончали до краја календарске године. 

Ова седница Већа се одржава у складу са Допуном Статута УБ која је ступила на снагу и која 

дозвољава „у случају потребе за заштитом јавног здравља и безбедности“ (члан 168а) 

„одржавање седница електронским путем“. 

Желим и да вам пренесем да ћемо од сада записнички водити евиденцију о присуству седницама 

ННВ кроз само две ставке: присутни и одсутни, без категорије „оправдано одсутни“, коју ћемо 

накнадно интерно констатовати уколико је у питању боловање или службено одсуство. 



 

 

 

Што се тиче могућих једнократних увећања зараде, биће им промењен ритам, а једна ће свакако 

уследити током наредна три месеца. 

Најављена следећа седница ННВ за 16.9. 

 

Септембар 2020. 

 

Позивам вас да минутом ћутања одамо пошту нашем професору Јовану Ранковићу који је свој 

радни век и академску каријеру везао за Економски факултет. Слава му! 

Данас последњи пут, пред одлазак у пензију, сеници ННВ присуствују професорка Јелена 

Козомара, професор Радојко Лукић и професор Бранко Ракита. Уз речи бескрајне захвалности на 

њиховом посвећеном ангажовању током рада на Економском факултету, желимо им да наставе 

живот несмањеним темпом у здрављу и весељу. 

Проф. Драган Ђуричин је јуна месеца постао редовни члан Светске академије уметности и наука. 

Честитамо проф. Ђуричину на овом важном признању за њега и за Факултет! 

Као што сте обавештени, настава на првој години почиње 21, а на осталим годинама 28. 

септембра. Наставу ћемо реализовати у хибридним формама, у виртуелним, око 3/4, и реалним, 

око 1/4, учионицама, трудећи се да на предметима са мањим бројем студената, колико то 

безбедносни услови буду дозвољавали, већи део часова буде одржан у згради факултета. 

Верујемо да ће постојати услови да се настава на докторским и мастер студијама у целини одржи 

у згради факултета, као и настава на енглеском језику на програмима које реализујемо у сарадњи 

са Универзитетом у Лондону. У погледу пројектованих активности на бази којих се дефинише 

варијабилни део зараде, тражимо модалитет по којем не би требало да буде оштећених 

наставника и сарадника. (Коментар... предмети са пуно група за наставу...) 

Добили сте три публикације на којима смо заједно радили. Стратегију развоја Факултета, приказ 

студијских програма на енглеском језику, као и Извештај о научном истраживању. Ово су 

заправо три документа који говоре о томе шта смо урадили и шта ћемо радити. 

Активности око међународне EFMD – EPAS акредитације се одвијају интензивно, а посебно ћемо 

бити активни током октобра и новембра ове године. Очекује се укључивање већег броја 

запослених на Факултету у овај процес. 

Као део поменуте припреме за акредитацију, замољени сте да у одређеном формату преко 

катедара проследите CV на енглеском језику за сајт Факултета. 

Молим вас да у овим околностима убрзате са објављивањем резултата, али и да сваком студенту, 

по већ дефинисаној процедури, омогућите увид у рад. 

Обавештавам вас да су проф. Биљана Богићевић Миликић и доценткиња Даница Јовић 

координаторке два нова предмета који се реализују од ове јесени на студијском програму Бизнис 

и менаџмент, у сарадњи са Универзитетом у Лондону.  

Поново упућујем апел наставницима да увид у радове и упис оцена студентима заказују у салама 

одговарајуће величине, као и да студентима скрену пажњу на придржавање мера 

предострожности, али и сами да се придржавају тих мера. 



 

 

 

Све је израженије негодовање студената због преписивања на испитима. Упућујемо апел 

сарадницима да дежурствима приступају одговорно, да обавезно користе детекторе, да иду на 

дежурства без лаптопа и материјала за читање, и да се све време док дежурају крећу кроз салу. 

Приморани смо, на жалост, да се вратимо старој формули за одређивање броја дежурних по 

салама, у свакој сали најмање два дежурна, а у а1 и а6 најмање три. 

Апелујем на све запослене да опрезно користе своју електронску адресу. Не треба сваки прилог 

отворити, посебно ако нам долази од непознатог пошиљаоца. Поново је наш сервер био блокиран 

12.9. и поново смо доспели на црне листе е-непоузданих институција. 

Позивам шефове катедара да колико је данас, уколико то до сада нису учинили, сврате у деканат 

и дају предлоге за награђивање чланова катедре предвиђено за 25. септембар. 

Молим вас да се не паркирате у комшијском дворишту, а када се паркирате у нашем да не 

заузимате више од једног паркинг места. 

Позивам чланове и руководиоце свих комисија Факултета, пре свега комисија чији су рокови 

поступања по предметима јасно дефинисани, као на пример Комисије за дисциплинску 

одговорност студената и Етичке комисије, да строго воде рачуна о интересима Факултета и 

ажурно делују. 

Најављена следећа седница ННВ за 21. октобар.  

 

 

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

Активности везане за наставу и испите на основним студијама студијских програма Економија, 

пословно управљање и статистика, у периоду 01.10.2019-30.09.2020, одвијале су се у складу са 

правним актима који се односе на рад институција у оквиру високог образовања у Републици 

Србији, као и са статутом и правилницима Универзитета у Београду и Економског факултета у 

Београду.  

 

Као најважнији резултати у домену наставе и испита на основним академским студијама 

издвајају се следећи: 

• Успешно је реализован процес акредитације студијских програма основних академских 

студија (Акредитација 2020). Прилагођавање студијских програма захтевало је увођење 

обавезне праксе у завршној години студија, као и припрему програма у складу са 

међународном (EPAS) акредитацијом. 

• На Конкурс за упис у школску 2020/21. годину на основне академске студије на 

Економском факултету Универзитета у Београду укупно се пријавио 1591  кандидат, чиме 

је потврђен растући тренд броја заинтересованих средњошколаца за упис нашег 

факултета. Број уписаних у прву годину студија први пут (новоуписани студенти) повећан 

је за 8,82% у односу на претходну школску годину. 

• Имајући у виду специфичне околности које су везане за општу епидемиолошку ситуацију, 

пријем докумената за упис је организован у потпуности у електронској форми, чиме су 

даље унапређени процеси дигитализације рада Студентске службе. 



 

 

• У условима диктираним пандемијом COVID19 успешно је извршена припрема за 

комбниновани (хибридни) модел реализације наставе. Рад на свим предметима на 

основним академским студијама заснован је на коришћењу платформи за електронску 

комуникацију у реалном времену. Факултет је закупио 23 електронске (Zoom) учионице за 

реализацију наставе. Додатни материјали за припрему испитне материје, тестови за 

самопроверу знања, домаћи задаци и други облици оналјн рада реализују се путем Moodle 

платформе. У примени су и програми за симулацију пословног одлучивања, док је 

наставницима на располагању и MarketLine платформа за прикупљање актуелних 

података за анализу студија случаја. 

• У сарадњи са Институтом за педагошка истраживања Београд  реализован је други циклус 

едукације наставника и сарадника у циљу унапређења наставничких (педагошко-

психолошких и дидактичко-методичких) компетенција за релаизацију студијског 

програма, укључујући и неопходна прилагођавања за реализацију наставе у онлајн 

режиму. Програм је похађало више од половине наставника и сарадника Факултета, 

укључујући и наставнике који су ангажовани на нашем Факултету из других 

високообразовних институција из земље. 

 

У даљем тексту износимо тематски главне активности обављене током школске 2019/20. године 

на студијским програмима основних академских студија Универзитета у Београду - Економског 

факултета. 

Акредитација програма ОАС 2020 

У процесу припреме акредитационох материјала акценат је стављен на интернационализацију, тј. 

усклађивања програма са захтевима међународне акредитације програма и институције у целини 

(EPAS), као и редизајнирање програма у складу са иновираним стандардима домаће 

акредитације. Приликом дефинисања програма примењени су општи принципи  који се везују за 

профилисање исхода студирања у складу са потребама тржишта рада. У првом кораку су 

сагледане потребе тржишта рада кроз занимања (квалификације). Програм је затим 

диференциран на модуле према занимањима за које се студенти школују. У другом кораку су 

дефинисани исходи студирања – знања, вештине и компетенције које треба дипломирани студент 

да поседује на основу дефинисане листе занимања које програм покрива. Дефинисање 

курикулума и силабуса предмета је затим засновано на постизању излазних знања,  компетенција 

и вештина у оквиру занимања (квалификација). Обезбеђена је међународна упоредивост и 

препознатљивост студијских програма и силабуса предмета са програмима и силабусима 

референтних институција у иностранству (са првих 300 универзитета са Шангајске листе). 

Процесом је координирала Комисија за акредтиацију коју сачињавају ресорни продекани, 

руководилац Комисије за докторске студије и шефови катедара. Припрема програма за 

акредитацију је организована у више итерација на релацији чланови катедре – катедра – 

Комисија за акредитацију. Након усаглашавања, предлог програма основних академских студија 

је усвојила Наставна комисија на седници одржаној 10.12.2019. године, а потом и Наставно 

научно веће на седници одржаној 16.12.2019. године. Студијски програм Економија, пословно 

управљање и статистика (240 ЕСПБ) дефнисан је са дванест модула: (1) Економија и финансије; 

(2) Економска анализа и политика; (3) Маркетинг; (4) Међународна економија и спољна 

трговина; (5) Менаџмент; (6) Пословна анализа и консалтинг; (7) Пословна информатика; (8) 



 

 

Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање; (9) Статистика, информатика и 

квантитативне финансије; (10) Трговински менаџмент и маркетинг; (11) Туризам и 

хотелијерство; (12) Финансије, банкарство и осигурање. Програм модула Економија и финансије 

и Менаџмент одсликавају паралелне програме који се у сарадњи са Унверзитетом у Лондону 

(Лондонском школом економије и политичких наука) реализују на енглеском језику – Economics 

and Finance и Business and Management. Студијски програм Економија, пословно управљање и 

статистика (180 ЕСПБ) има три модула: (1) Економија; (2) Пословно управљање; (3) Статистика. 

Програми Економског факултета Универзитета у Београду су разматрани на седницама 

Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању на седницама 

одржаним 18. и 28. јула 2020. године. Одлуке и уверења о акредитацији програма основних 

академских студија Економски факултет је добио 30. јула 2020. године (Одлука о акредтиацији 

Програма основних академских студија – Економија, пословно управљање и статистика (240), 

број 612-00-00070/7/2020-03, Уверење о акредитацији програма основних академских студија – 

Економија, пословно управљање и статистика (240), број 612-00-00070/8/2020-03, Одлука о 

акредтиацији Програма основних академских студија – Економија, пословно управљање и 

статистика (180), број 612-00-00071/7/2020-03, Уверење о акредитацији програма основних 

академских студија – Економија, пословно управљање и статистика (180), број 612-00-

00071/8/2020-03). Решење о допуни дозволе за рад Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије доставило је 8. септембра 2020. годиине (број решења 612-00-

01282/2020-06).  

План извођења наставе и календар испита 

Поштујући ставове матичних катедара, Наставна комисија је 30. јануара 2020. године 

предложила План извођења наставе на основним студијама у пролећном семестру 2019/20. 

године који је Наставно-научно веће усвојило на својој седници одржаној 5. фебруара 2020. 

године. Претходно је, 18. септембра 2019. године, на предлог Наставне комисије, Наставно-

научно веће усвојило и План извођења наставе на основним студијама у јесењем семестру 

школске 2019/20. године. Настава на основним студијама током школске 2019/20. године 

одржана је по усвојеним документима о плану извођена наставе у периоду од 16. септембра 2019. 

године до увођења ванредног стања због пандемије COVID19, 15. марта 2020. године. Остатак 

наставе, до 30-те недеље предвиђене планским документом, реализован је у режиму учења на 

даљину у складу са препорукама Универзитета у Београду и ресорног министарства. Настава је 

реализована делимично у реалном времену (уз коришћење Zoom или Skype платформе), као и 

путем аудио презентација којима су студнети приступали путем Moodle платформе. Преко исте 

платформе обезбеђено је праћење успешности студирања кроз тестове за самопроверу знања и 

домаће задатке. Време пријема студената релизовано је уз коришћење Moodle chat опције или 

Skype платформе. Организовано је и анкетирање студената о квалитету онлајн наставе на 

Економском факултету. Резултати анкете указују на висок квалитет одржане наставе, о чему је 

Наставна комисија расправљала на електронској седници одржаној 16. априла 2020. године. План 

извођења наставе у јесењем семестру школске 2020/21. године предвиђа комбиновани (хибридни) 

модел рада у коме се најмање једна четвртина наставе реализује у просторијама Економског 

факултета, док се остатак реализује у реалном времену у виртуелним учионицама према 

распореду часова који дефинише Студентска служба. За ове намене закупљене су 23 Zoom 

учионице које у истом термину у максималном капацитету могу да покрију присуство 8000 



 

 

стдуената. План извођења наставе је усвојен једногласно, на предлог Наставне комисије, на 

седници Наставно-научног већа одржаној 16. септембра 2020. године. По овом Плану се тренутно 

реализује наставни процес на основним академским студијама које се изводе на српском језику. 

Предлог Плана извођења наставе у школској 2020/21. години на програмима Economics and 

Finance и Business and Management, који се реализујu у сарадњи са Универзитетом у Лондону 

(Лондонском школом економије и политичких наука) усвојен је на електронској седници 

Наставне комисије која је одржана 21. маја 2020. године, а потврђен на седници Наставно-

научног већа која је држана 27.  маја 2020. године. 

 

Календар испита за 2020. годину на Основним академским студијама објављен је у децембру 

2019. године. У току школске године организовано је 6 редовних рокова (уз додатни термин за 

полагање испита у шестом испитном року школске 2019/20. год и додатни COVID19 термин). 

Додатна 2 рока организована су за студенте који обнављају четврту годину студијског програма у 

статусу апсолвента. Један од два понуђена рока за апсолвенте могли су да користе сви студенти 

за пријаву и полагање одслушаних предмета, имајући увиду ванредну ситуацију изазвану 

пандемијом и одлуку Универзитета у Београду да се студентима у школској 2019/20. години 

понуди још један ванредни термин. На програму који се реализује са Универзитетом у Лондону 

(Economics and Finance) организован је један испитни рок (у јуну и јулу 2020. године). Студенти 

који похађају овај програм су остварили изузетне резултате на испитима уз укупну пролазност од 

99%. Успешност студирања студената на програмима ОАС у 2019/20. години ће бити предмет 

разматрања у новембру/децембру 2020. године. 

 

Извештај о успеху на испитима и студентско вредновање педагошког рада наставника и 

сарадника 

Наставна комисија је 17. децембра 2019. године разматрала и усвојила Извештај Студентске 

службе о успеху на испитима по предметима у шкоској 2018/19. години и Извештај о 

резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника на Факултету у 

2018/19. години, који је сачинила Комисија за организовање и спровођење поступка студентског 

вредновања педагошког рада наставника и сарадника. Извештаје је Наставно-научно веће 

Факултета разматрало и увојило на седници одржаној 25.12.2019. године. Наставна комисија је на 

основу предлога матичних катедара на седници одржаној 30. јануара 2020. године разматрала 

предлог мера за повећање успешности на предметима на којима је забележена нижа пролазност, а 

након заједничке седнице са Комисијом за праћење и унапређење квалитета наставе на 

Факултету одржане 5. марта 2020. године, Наставно-научном већу је упућен Предлог мера за 

унапређење успешности студирања. Наставно-научно веће је усвојило предложене мере на 

седници одржаној 11. марта  2020. године. Извештај са одлукама је прослеђен Универзитету у 

Београду. Разматрање успешности студирања има за циљ и да се идентификују кључни проблеми 

који захтевају повећану пажњу у циљу унапређења показатеља везаних за дужину трајања 

студија и повећање броја студената који дипломирају у току године. 

 



 

 

Упис на Факултет и пријемни испит 

У периоду јануар-јун 2020. године организована је припремна настава за пријемни испит за упис 

у прву годину основних студија. Након увођења ванредног стања Економски факултет је потпуно 

бесплатно за све заинтересоване средњошколце понудио припремну наставу преко Moodle 

платформе за четири предмета из прве корпе. Пријемни испит за упис студената у прву годину 

студија је организован у три уписна рока (јунски, септембарски 1 и септембарски 2 рок). 

Пријемни испит је организован на Економском факултету Универзитета у Београду. Упис је 

организован на два студијска програма основних академских студија (Студијски програм 

Економија, пословно управљање и статистика – 240 и Економија, пословно управљање и 

статистика – 180). На Конкурс за упис на Економски факултет Универзитета у Београду се 

укупно пријавио 1591  кандидат, што је више за 5,72% у односу на претходну школску годину. 

Наставно-научно веће је усвојило Извештај о обављеном пријемном испиту (1543/1 од 3.7.2020. 

године и допуну 2103/1 од 11.9.2020. године). По обављеном пријемном испиту је, према ранг 

листама, обављен упис кандидата у јулу и септембру 2020. године. У прву годину студија на 

Економском факултету у школској 2020/21. години уписано је 1276 студената. 

 

Пријемни испит је одржан у истој форми као и претходне школске године уз  могућност избора 

једне од три понуђене опције за полагање квалификационог теста (један тест из прве корпе, по 

један тест из прве и друге корпе или три теста из друге корпе предмета). Настављен је тренд 

повећаног интересовања за упис на Факултет кандидата који су завршили гимназије у односу на 

кандидате који су завршили средње стручне (углавном економску) школу. Пријем неопходних 

конкурсних докумената и њихова верификација извршен је у потпуности у електронској форми. 

Унапређење основних процеса у вези наставе и испита 

Током септембра 2020. године реализована је едукација наставника и сарадника Економског 

факултета у циљу унапређења знања у домену педагошких и дидактичко-методичких 

компетенција везаних за реализацију онлајн наставе. Едукацију је похађала већина запослених 

наставника и сарадника на Факултету. Организоване су укупно две радионице које су биле 

отворене и за наставнике који изводе часове на нашем факултету, а запослени су у другим 

високо-образовним институцијама у земљи. Програм је спроведен у сарадњи са Институтом за 

педагошка истраживања Београд. Претходно је током марта 2020. године за потребе реализације 

наставе у пролећном семестру, користећи интерне капацитете, припремљен материјал који 

упућује на могућности Moodle платформе за реализацију учења у виртуелном окружењу 

(инструкција за припрему презентација са аудио снимком, коришћење причаонице за реализацију 

часова пријема студената, припрема тестова за самопроверу знања, реализација домаћих задатака 

и сл). Материјал је доступан на заштићеној страници на сајту Факултета којој се приступа уз 

лозинку која је достављена наставницима и сарадницима.  

 

У току школске 2019/20. године покренуте су иницијативе за иновирање софтверске основе за 

рад са студентима (коришћење Moodle и Zoom платформe, као и база за симулацију пословног 

одлучивања). У примени је до увођења ванредног стања била електронска евиденција присуства 



 

 

студената настави за све наставне предмете програма основних академских студија. Путем е-

молби примљено је и обрађено укупно 4595 студентских захтева. На ефикасан начин и без редова 

чекања студенти су били у могућности да преко овог система остваре сва права која проистичу из 

статуса студирања. Путем е-молби је извршено издавање и електронских докумената на захтев 

студената у току трајања ванредног стања и прекида рада у просторијама Факултета. Студентска 

служба је у том периоду радила у онлајн режиму уз 100% извршавање свих активности које су 

везане како за захтеве студената, тако и за захтеве екстерних корисника. Настављено је са 

праксом електронског уписа у наредну годину студија. Интерним ресурсима Студентске и ИТ 

службе дизајнирано је решење електронског евидентирања кандидата за упис на основне 

академске студије у 2020/21. годину, што је и био захтев Универзитета у Београду у контексту 

реализације уписног рока у ванредним околностима због пандемије COVID19. Настава и испити 

су реализовани у складу са препорукама ресорног министарства и Универзитета у Београду у 

погледу заштите здравља студената и запослених.  

 

 Додела диплома 

Током школске 2019/20. године промоцији дипломираних студената присуствовало је укупно 412 

дипломаца основних академских студија. У истом периоду, према евиденцији Студентске 

службе, захтев за издавање дипломе поднело је укупно 733 студената. Издавање документа о 

дипломирању са саплементом (процес делимично контролише Економски факултет, а делимично 

Универзитет у Београду)  све врши у року до 18 месеци од тренутка дипломирања. Померање на 

дужи рок у издавању диплома у односу на прошлу школску годину условљено је пандемијом 

COVID19. 

 

 

Коришћење Програма за проверу оригиналности студентских радова 

У провери оригиналности студентских радова користи се Програм TURNITIN. Закључно са 

септембром 2020. године овај програм користи 121 наставник и сарадник. Регистрован број 

прегледаних докумената у току 2019/20. године је 1812. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

 

Најважније активности и резултати: 

• Успешно је реализована национална акредитација 

• Акредитовано је седам студијских програма на српском језику и шест студијских 

програма на енглеском језику  

• Успешно организована онлајн настава у летњем семестру као последица пандемије 

изазване вирусом корона 

• Процедуре у оквиру службе изазване пандемијом мењане се у складу са новонасталом 

ситуацијом. Омогућена је онлајн предаја Захтева за одобрење теме кандидата, као и 

Извештаја комисије за оцену и одбрану завршног рада 

• Настављен је процес редовног и транспарентног извештавања Комисије за мастер 

академске студије и Наставно-научног већа о резултатима уписа на мастер академске 

студије 

 

 

 

Активности везане за наставу и испите 

Решењем Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању број 612-

00-00069/8/2020-03 Универзитет у Београду – Економски факултет добио је одлуку о 

акредитацији високошколске установе. Факултет је са највишим оценама испунио све стандарде 

прописане Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа. 

Одлукама број 612-00-00072/8/2020-03 до 612-00-00084/8/2020-03 Националног тела за 

акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Факултет је добио уверења о 

акредитацији 13 студијских програма, од којих је седам на српском језику и шест на енглеском. 

Поред тога, Факултет је по први пут акредитовао мастер студијске програме од 120 ЕСПБ. Поред 

11 студијских програма од 60 ЕСПБ, од наредне школске године Факултет ће имати право да 

распише конкурс и за два студијска програма од 120 ЕСПБ. 

 

 

Активности везане за наставу и испите 

Настава на мастер академским студијама у школској 2019/2020. години реализована је на 10 

акредитованих студијских програма: девет на српском језику и једном студијском програму на 

енглеском језику.  

Наставна делатност је реализована сагласно плану извођења наставе за зимски и летњи семестар 

одобреним од стране Наставно-научног већа, пред почетак сваког семестра. Наставни процес је 

спроведен у складу са Планом извођења наставе за зимски семестар, који је усвојило Наставно-

научно веће, на предлог Комисије за мастер академске студије одржане 14.9.2019. године. План 

извођења наставе у летњем семестру усвојило је Наставно-научно веће, на предлог Комисије за 

мастер академске студије одржане 29.01.2020. године. Настава у летњем семестру трајала је од 



 

 

10.2.2020 до 15.5.2020. године. У складу са усвојеним планом извођења наставе у зимском и 

летњем семестру школске 2019/2020. године, донета је одлука о ангажовању наставника са 

других високошколских установа. Предмети су реализовани са пуним фондом часова у форми 

предавања за групе од десет и више студената, или консултација за групе мање од десет 

студената.  

Пандемија изазвана вирусом корона довела је до тога да се већи део наставе летњег семестра 

школске 2019/2020. године. Настава је организована преко платформи као што су Zoom и Skype 

као и другим облицима наставе на даљину. Консултације и активности везане за рад са 

кандидатима у процесу израде мастер рада наставиле су да се организују једнаким интензитетом 

у онлајн окружењу, у складу са препорукама надлежних здравствених институција.   

У току школске 2019/2020. године на свих девет судијских програма на којима се настава изводи 

на српском језику, академски назив мастер економисте стекао је 151 студент, док је на 

студијском програму Квантитативне финансије (IMQF) студије завршило 13 студената.  

У протеклом периоду, Комисија за мастер академске студије одржала је 10 седница. Седнице су  

одржаване сагласно динамици коју је захтевало разматрање стручних питања, као што су: 

реализација мастер студија, организација наставе и испита, поступак одобравања тема 

магистарских и завршних (мастер) радова, јавне одбране завршних (мастер) радова, доношење 

одлуке о формирању Комисије за спровођење пријемног испита за упис студената на мастер 

академске студије у школској 2020/2021. години.  

Наставно-научно веће је за студенте уписане на мастер академске студије школске 2016/2017. 

године и студенте уписане 2017/18. године, којима је према законским прописима престао статус 

студента, одобрило најпре, продужење рока за окончање студија, а затим дало и могућност 

поновног уписа, односно обнављања статуса студента - уз еквиваленцију предмета.  

 

 

Извештај о упису на мастер академске студије 

У академској 2019/2020. години, на мастер академске студије је уписана четрнаеста генерација 

студената. Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години, 

који је расписао Универзитет у Београду, а објавио Факултет, отворен је за пријем укупно 550 

студената, од чега 100 студената који се финансирају из буџeтa и 450 студената који се сами 

финансирају. За кандидате су организована два термина пријемног испита. Пријемни испити су 

обављени 29.09.2019. и 17.10.2019. године.  

  2018/19 2019/20 

Број уписаних студената (сви студенти) Новоуписани 

Поновни 

упис Новоуписани 

Поновни 

упис 

Банкарски финансијски менаџмент 31 27 33 39 

Економија и менаџмент енергетике 14 4 10 2 

Економска анализа и политика 5 5 7 6 

Економска политика и развој 11 0 16 9 

Макроекономија привреда у транзицији 2 3 2 0 

Међународни економски односи 20 5 14 11 

Рачуноводство ревизија и пословне 

финансије 40 34 31 44 



 

 

Квантитативне финансије (IMQF) 23 2 19 6 

Квантитативна анализа 27 21 35 15 

           Aктуарство  10 15 13 8 

           Демографија 0 0 0 0 

           Економетрија 8 3 12 2 

           Информатика 6 3 4 3 

           Операциона истраживања 0 0 1 2 

           Статистика 3 0 5 0 

Пословно управљање 114 61 103 72 

          Маркетинг менаџмент 18 7 21 7 

          Међународно пословање предузећа 19 10 19 14 

          Менаџмент у туризму 7 0 2 4 

          Организација и менаџмент људских 

ресурса 10 7 6 6 

          Пословно комуницирање и односи с 

јавношћу 11 5 9 3 

          Стратегијски финансијски 

менаџмент 30 20 30 25 

          Трговина – мен. продаје и ланаца 

снабдевања 19 12 16 13 

Укупно 287 162 270 204 
 

 

Према коначним ранг листама, у периоду од 12.10.2019. до 21.10.2019. године, успешно је 

окончан упис на свим студијским програмима. Индексе је добило укупно 474 студената, од чега 

100 у статусу студената који се финансирају из буџета. Сви кандидати за упис на мастер 

академске студије школске 2019/2020. године, који су се на коначним ранг-листама налазили 

испод квоте студената за упис и накнадно заинтересовани студенти Економског факултета у 

Београду, могли су да аплицирају на слободна места на програмима у оквиру додатно расписаних 

рокова до 30.10.2019. године. 

Укупан број уписаних студената на мастер академске студије дошао је готово до свог 

маскималног броја, где је само на четири студијска програма остало слободних места.  Ипак, још 

једна важна информација је да је и прошле школске године упис на мастер академске студије 

обележио раст поново уписаних студената који је утицао и на укупни раст кандидата који је 

уписан на мастер студије. Велики број поново уписаних студената је резултирао за нијансу 

мањим уписом нових студената и задатак колектива у наредном периоду би морао да буде рад на 

успоравању, а затим и окретању овог тренда. Укупан број активних студената смањен је за око 

100, али је то само последица попуњених квота и већег броја студената који је остао испод црте 

јер се и укупан број одбрањених мастера за нијансу смањио ове године. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

Универзитет у Београду - Економски факултет је у школској 2019/20. години уписао тринаесту 

генерацију студената докторских студија на три студијска програма: Економија, Пословно 

управљање и Статистика. Укупно је примљено 15, а конкурисало је 16 кандидата. Поступак 

пријема кандидата извршила је Комисија за упис на докторске студије, према Правилнику о 

докторским студијама, а на основу просечне оцене, образложеног намераваног докторског 

истраживања и мотивационог писма који кандидати прилажу користећи упутства објављена на 

сајту Факултета, као и усменог образложења.  

 

Табела 1: Број уписаних студената први пут на прву годину докторских студија у школској 

2019/20. години  

 

 

Након успешног пријема, реализована је и настава у складу са наставним планом студијских 

програма. Настава, испити, јавне одбаране тема докторских дисертација, колоквијума су 

реализовани и за претходне генерације уписаних студената на докторске студије. 

  

Табела 2. Укупан број уписаних студента у текућу школску годину (2019/20) 

 

Р. 

б. 
Назив студијског програма   

Укупан број  уписаних студената  у текућу 

школску годину (2019/20) 

I  

год. 
II год. 

III 

год. 
збир 

ДС – Докторске студије 

1. Економија  19 27 16 62 

2.  Пословно управљање  15 26 7 48 

3.  Статистика  4 2 4 10 

  Укупан број студената (ДС)  38 55 27 120 

 

  

Комисија за докторске студије, у периоду од 1.10.2019. до 30.09.2020. је одржала 11 седница на 

којима су разматрани и усвојени одговарајући извештаји, припремљени и достављени  

материјали за седнице Већа научних области правно – економских наука  Универзитета у 

Београду. У периоду од 1.10.2019. до 30.09.2020. године одбрањено је 11 докторских дисертација. 

Припремљени су материјали и успешно је окончана трећа акредитација докторских студија на 

   

Ред.

бр. 

Назив студијског програма Број 

студента 

1. Економија 7 

2.  Пословно управљање 5 

3.  Статистика 3 

  Укупан број студената (ДС) 15 



 

 

Универзитету у Београду - Економском факултету. Припремљени су материјали и извештаји за 

Комсиију за самовредновање.  

Током септембра 2020. године Комисија је предузела одговарајуће радње у правцу спровођења 

пријема кандидата на докторске студије у школској 2020/2021. години. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА РАЗВОЈ ФАКУЛТЕТА 

 

У току 2020. године одржана је једна, али веома значајна седница Комисије за развој. Седница је 

одржана, електронским путем, 12. јуна 2020. године. Предмет седнице било је изјашњавање 

чланова поводом усвајања предлога Стратегије развоја Економског факултета Универзитета у 

Београда за период 2020-2025. година., као важног стратешког документа факултета. Након 

електронске дискусије, на поменутој седници је готово једногласно (један члан није гласао), без 

гласова против, усвојена Стратегија развоја Економског факултета Универзитета у Београда за 

период 2020-2025. година, што је и упућено Наставно-научном већу на даље одлучивање.  

Осталих активности Комисије за развој у протеклом периоду није било. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НА ФАКУЛТЕТУ 

 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету (у даљем тексту Комисија) је у 

току школске 2019/2020 године одржала један редовни састанак (октобар 2019), три електронске 

седнице (мај, јул и септембар 2020.) и више неформалних састанака радне групе.  

За ефикасније спровођење свих активности везаних за процес самовредновања Факултета у 

школској 2019/2020. години, Комисија је формирала радну групу за анкетирање студената и 

запослених и израду одговарајућих извештаја. Чланови радне групе су: мс Ивана Ивковић, мс 

Лазар Чолић, мс Ђорђе Стакић, др Мирјана Илић и др Јасна Бабић.  

 

 Комисија је урадила и усвојила следеће извештаје: 

 

• Извештај о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне подршке 

и студијског програма у целини на Економском факултету Универзитета у Београду 

(дипломирани студенти основних студија) – за школску 2017/2018 и 2018/2019 годину; 

• Извештај о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне подршке 

и студијског програма у целини на Економском факултету Универзитета у Београду 

(дипломирани студенти мастер студија) – за школску 2017/2018 и 2018/2019 годину; 

• Извештај о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне подршке 

и студијског програма у целини на Економском факултету Универзитета у Београду 

(дипломирани студенти докторских студија) – за школску 2017/2018 и 2018/2019 годину; 

• Извештај о резултатима студентског вредновања ненаставне подршке на Економском 

факултету Универзитета у Београду (текући студенти основних студија) – за школску 

2018/2019 и 2019/2020 годину; 



 

 

• Извештај о резултатима студентског вредновања ненаставне подршке на Економском 

факултету Универзитета у Београду (текући студенти мастер студија) - за школску 

2018/2019 и 2019/2020 годину; 

• Извештај о резултатима студентског вредновања ненаставне подршке на Економском 

факултету Универзитета у Београду (текући студенти докторских студија) – за школску 

2018/2019 и 2019/2020 годину. 

• Извештај о задовољству запослених на Економском факултету Универзитета у Београду за 

школску 2019/2020 годину. 

 

У току је израда Извештаја о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне 

подршке и студијског програма у целини на Економском факултету Универзитета у Београду за 

школску 2019/2020 годину и биће завршена средином октобра 2020. 

Комисија је, поред наведених извештаја, донела и следеће документе који представљају обавезне 

прилоге у Извештају о самовредновању: 

• Акциони план; 

• План рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске установе у 

оквиру стандарда квалитета; 

• Анализа резултата анкета и усвајања корективних и превентивних мера. 

 

Планом рада предвиђене су бројне активности Комисије за школску 2020/2021 годину којима ће 

се извршити потребно ажурирање документације система обезбеђења квалитета и пратити 

остваривање свих стандарда квалитета на Факултету. 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА 

 

У периоду од октобра 2019. године до октобра 2020. године Дисциплинска комисија за 

утврђивање одговорности студената Универзитета у Београду-Економског факултета је одржала 

укупно 12 седницa, на којима су због повреда обавеза студената (коришћење недозвољених 

средстава на испиту и полагање испита противно утврђеним правилима студија – поседовање и 

коришћње цедуља, мобилних телефона и других техничких уређаја на испиту), у складу са 

Правилником о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду, изречене 

следеће дисциплинске мере: 

 

• за  4 студента изречена дисциплинска мера забране полагања једног испита у једном 

испитном  року;  

• за 12 студента изречена дисциплинска мера забране полагања свих испита у  

једном испитном року; 

• за  37  студента изречена дисциплинска мера забране полагања свих испита у    

   два испитна рока; 

• за  5 студента изречена дисциплинска мера забране полагања свих испита у    

   три испитна рока; 

• за  1 студента изречена дисциплинска мера забране полагања свих испита у    



 

 

   четири  испитна рока; 

• За 1 студента  обустављено је вођење поступка с обзиром на престанак статуса    

студента  

             

На одлуке Дисциплинске комисије за утврђивање одговорности студената Универзитета у 

Београду - Економског факултета у наведеном периоду изјављена је једна жалба.  

У наведеном периоду, посебно од увођења посебних мера услед вируса covid-19, уочили смо 

драстично повећан интензитет дисциплинских прекршаја, како по броју тако и по тежини. Из тог 

разлога, комисија ће у наредном периоду размотрити у договору са руководством факултета и 

студентским организацијама пооштравање мера и унапређење правилиника о полагању испита 

 
 

КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Комисија за самовредновање је у току школске 2019/20. године започела процес 

самовредновања високошколске установе и студијског програма у целини, припремајући Пети 

редовни извештај о самовредновању. 

Комисија за самовредновање процес самоевалуације спроводи у складу са „Правилником о 

стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских 

програма“, „Упутством за припрему документације за Извештај о самовредновању и оцењивању 

квалитета високошколских установа и студијских програма“, „Стандардима  и упутством за 

самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма“, као и 

пратећим актима Факултета: „Правилником о квалитету рада Факултета“ и „Правилником о 

стандарима и поступцима обезбеђења квалитета“.  

Припреме процеса самовредновања започете су у претходној школској години, при чему процес 

обухвата неколико фаза: дефинисање плана и методологије рада, распореда активности и рокова, 

потом фазу прикупљања података и информација неопходних за израду Извештаја, коју прати и 

анализа прикупљеног материјала са оценом стања испуњености стандарда, као и фазу 

дефинисања препоручених мера за унапређење квалитета за сваку од области за коју се врши 

оцена, односно фазу окончања процеса смоевалуације. 

Правна регулатива у области самовредновања дефинисала је 15 области квалитета за које је 

високошколска установа у обавизи да спроведе процес самовредновања: стратегија обезбеђивања 

квалитета, стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета, систем обезбеђења квалитета, 

квалитет студијског програма, квалитет наставног процеса, квалитет наставника и сарадника, 

квалитет студената, квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, 

квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке, квалитет 

простора и опреме, финансирање, улога студената у самовредновању и провери квалитета, 

системско праћење и периодична провера квалитета, и квалитет докторских студија. Комисија за 

самоврдновање је током школске 2019/20. године, поред прибављања података из примарних 

извора, обавила и велики број разговора са свим актерима у процесу организације рада, 

спровођење активности, управљања, и контроле рада на Факултету, прикупивши и велики број 

неопходних прилога као секундарних извора података и информација који ће бити саставни део 

Извештаја о самовредновању.  

Комисија за самовредновање наставља рад и у школској 2020/21. години, с обзиром да је део 

података који је потребан за анлизу и оцену стања, везан за сам процес завршетка школске 



 

 

године која улази у период за који се врши самоевалуација. Комисија поступак самовредновања 

окончава усвајањем Петог редовног извештаја о самовредновању и његовим прослеђивањем 

телу/комисији која је носилац управљања квалитетом на високошколској установи, стављајући се 

на располагања том телу за сва додатна појашњења и допуне. 

 

 

КОМИСИЈA ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА СТУДЕНТСКОГ 

ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 

Студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника, за предмете из јесењег и 

пролећног семестра школске 2018/2019. године, спроведено је при упису у школску 2019/2020. 

годину. Студенти су одговарали на 11 питања из Упитника за вредновање педагошког рада 

наставника Универзитета у Београду, који представља саставни део Правилника о студентском 

вредновању педагошког рада наставника, усвојеног на нивоу Универзитета. 

Анонимна анкета спроведена је електронским путем, уз техничку помоћ руководиоца Центра за 

информационе технологије. Број анкетираних студената износио је 3106, што је у односу на 

претходну школску годину мање за 284. 

Приликом попуњавања анкете студенти су се изјашњавали да ли су редовно похађали наставу, да 

ли су повремено похађали наставу и да ли су положили испит. Подаци који се односе на студенте 

који су редовно похађали наставу, подаци који се односе на студенте који су похађали наставу 

(редовно или повремено), као и подаци који се односе на студенте који су похађали наставу и 

положили су испит посебно су анализирани и обрађени и представљају саставни део 

индивидуалних статистичких извештаја. 

У следећој табели приказани су подаци, по годинама студија, о броју наставника и сарадника 

који су обухваћени анкетом, броју анкетираних студената и броју предмета: 

 

            Табела 1: Број наставника и сарадника, број студената и број предмета 

Година студија 
Број наставника 

и сарадника 

Број анкетираних  

студената 
Број предмета 

I 31 685 7 

II 75 1021 29 

III 118 1215 95 

IV 96 819 80 

 

 

Комисија је доставила резултате индивидуалних статистичких извештаја, за сваког наставника и 

сарадника чији је педагошки рад вреднован, са наведеним просечним оценама за свако питање из 

Упитника. Статистички извештаји су достављени и појединачно сваком наставнику и сараднику, 

као и шефовима катедри. 

У току је спровођење поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и 

сарадника, за предмете из јесењег и пролећног семестра школске 2019/2020. године. 

 

 



 

 

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ НА ФАКУЛТЕТУ 

 

Сагласно својој надлежности, у школској 2019/2020. години, Комисија за праћење и унапређење 

квалитета наставе на Факултету, разматрала је питања из области квалитета реализације наставе, 

односно пратила је и анализирала квалитет наставног процеса и ефикасност студирања и дала 

предлог мера за повећање успешности студирања на Факултету. 

У односном периоду, Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету 

детаљно је разматрала, од стране Наставне комисије прослеђен Предлог мера за повећање 

успешности студирања на Факултету. Достављени Предлог дат је на основу Извештаја о 

успешности студирања у школској 2018/19. на Економском факултету, усвојеног на седници 

ННВ, одржаној 25.12.2019. године, као и следећих докумената: (1) предлози мера за повећање 

успешности студирања које су доставиле катедре за предмете у оквиру своје матичности на 

којима је остварена нижа успешност студирања од 30%; (2) Предлог мера за повећање 

успешности студирања Студентског парламента. При томе, уочено је да постоје мере које се 

понављају у свим пристиглим предлозима што, свакако, истиче у први план њихов значај. 

На седници Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету једногласно је 

усвојен предлог мера за повећање успешности студирања достављен од стране Наставне 

комисије, уз акцентирање следећег:  

 

- Контрола спровођења утврђеног ограничења испитне материје од 420 страна уџбеника за 

фонд часова предавања 60 током семестра, као стандард, од стране Декана и Продекана за 

наставу; 

- Редефинисање приоритетних методских јединица (ревидирање испитне материје и 

испитних питања), на оним предметима на којима се остварује нижа успешност 

студирања, уз надпросечну оцену оних који су положили;  

- Контрола објављивања списка испитних питања, као и примера испитних задатака, (на 

сајту Факултета, односно дистрибуираних на часовима); 

- Подстицајне мере за присуство и активно учествовање у настави, као и испуњавање 

предиспитне обавезе кроз иновирање начина рада са студентима током семестра (примена 

студија случаја, пројектних задатака, размена мишљења кроз организацију гостујућих 

предавања и сл.); 

- Увођење додатних, необавезујућих, анкета за студенте по завршетку наставе у сваком 

семестру (децембар и мај), како би се идентификовали конкретни проблеми и, следствено, 

предузеле адекватне мере у циљу унапређења постојећег начина организовања часова 

наставе и слично; 

- Организовати сарадњу са екстерном референтном институцијом у циљу унапређења 

дидактичких метода, уз повећање присуства наставног особља; 

- Чешће утврђивање пролазности на испитима (после везаних испитних рокова); 

- Појачати квалитет дежурстава сарадника на писменим испитима и пооштрити 

дисциплинске мере за коришћење недозвољених средстава на испиту. 

 

Односни предлог мера Комисије упућен је Наставној комисији и разматран је на заједничкој 

седници. 

 



 

 

Наставна комисија и Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету 

сачиниле су заједнички предлог мера за повећање успешности студирања. Предлог је дат на 

основу Извештаја о успешности студирања у школској 2018/19. години на Економском 

факултету, усвојеног на седници Наставно-научног већа одржаној 25. децембра 2019. године, 

као и следећих докумената: (1) предлози мера које су доставиле катредре за предмете у оквиру 

своје матичности на којима је остварена нижа успешност студирања од 30% (документа бр. 171/1 

од 22. јануара 2020. године, 215/1 и 221/1 од 27.  јануара 2020. године, као и 239/1 и 243/1 од 29. 

јануара 2020. године); (2) Предлог мера за повећање успешности студирања Студентског 

парламента (Документ бр. 204/1 од 27. јануара 2020. године). 

Дефинисане су конкретне мере које се везују за активности које ће бити реализоване у школској 

2019/20. години у контексту решавања уочених проблема. Мере се односе на унапређење начина 

рада са студентима током семестра, као и на начин испитивања и оцењивања. Такође, већина 

проблема је узета у обзир и приликом припреме материјала за акредитацију програма, како кроз 

ревидирање садржаја предмета и њихове прерасподеле на два нивоа студија (ОАС и МАС), тако 

и кроз поделу обимније испитне материје на два дела кроз два семестрална предмета. Мере се 

односе на следеће: 

• Мотивисање студента да редовно прате наставу и испуњавају предиспитне обавезе кроз 

иновирање начина рада са студентима током семестра (примена студија случаја, 

пројектних задатака, размена мишљења кроз организацију гостујућих предавања и тсл). 

• Обавезност присуства настави и праћење присуства путем електронског система 

евиденције студената. 

• Редефинисање приоритетних методских јединица (ревидирање испитне материје и 

испитних питања) на оним предметима на којима се остварује нижа успешност студирања 

уз надпросечну оцену оних који су положили. 

• Промена организације колоквијума у циљу смањења оптерећености студената током 

семестра. 

• Објављивање примера испитних задатака на сајту предмета, као и јасно диференцирање 

рада на часовима предавања и вежби (на часовима вежби врши се практична примена 

теоријски наученог). 

• Увођење анкете пре и после испита да би се утврдили проблеми са којима се суочавају 

студенти при савладавању градива. 

 

Конкретизација поступака контроле и унапређења успешности студирања, на предлог Комисије за 

унапређење квалитета наставе, обухвата следеће: 

• Контролу спровођења утврђеног ограничења испитне материје од 420 страна уџбеника за 

фонд часова предавања 60 током семестра; 

• Контрола објављивања списка испитних питања, као и примера испитних задатака;  

• Контрола присуства студената настави; 

• Анкетирање студената у сваком семестру како би се иднетификовали проблеми и 

предузеле адекватне мере у циљу унапређења постојећег начина организације предавања и 

вежби;  



 

 

• Организовање едукација са екстерном индистуцијом у циљу унапређења педагошких 

вепштина наставника, уз повећање обухвата наставног особља;  

• Контрола пролазности на испитима након завршетка везаних рокова; 

• Доследно спровођење контроле на испитима. 

 

У сарадњи са екстерном референтном институцијом у току школске 2018/19 и у првом семестру 

2019/20. године организоване су едукације/семинари са дидактично-методичким темама 

усмереним ка трансферу знања, компетенција и вештина на релацији наставник-студент и 

повратном оцењивању стечених знања, компетенција и вештина на релацији студент-наставник. 

Едукацију је похађала трећина наставника и сарадника. Планира се наставак реализације 

едукације која ће бити специфично усмерена ка евалуацији и оцењивању знања студената. 

 

Наставници одлучују који сет мера ће применити у најбољем интересу повећања успешности 

студирања. Могућа је селекција једне или више мера. Прва провера ефикасности примењених 

мера биће извршена кроз Извештај о успешности студирања на Економском факултету у 

школској 2019/20. години, који се редовно саставља сагласно Правилнику Универзитета у 

Београду. 

 

 

АКТИВНОСТИ У ДОМЕНУ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 

 

 

РЕЗИМЕ 

У академској 2019/20. успешно је реализована настава на међународном програму основних 

студија „Economics and Finance“, уз 29 новоуписаних студената (у септембру 2019). Извршена је 

припрема за почетак реализације још једног међународног програма основних студија у сарадњи 

са Универзитетом у Лондону (ЛСЕ) - “Business and Managеment”. У септембру 2019. спроведен је 

конкурс за упис на оба поменута међународна програма, на који се јавило преко 60 кандидата – 

више него дупло у односу на претходну годину. У посматраној академској години акредитовано 

је и шест међународних програма мастер студија у трајању од једне или две године, са чијом 

реализацијом ће се кренути у академској 2021/22, чиме је наш Факултет заузео водећу улогу на 

Универзитету у Београду и шире у реализацији студија на енглеском језику. У академској 

2019/20. реализована је међународна мобилност 36 студената и наставника. Број учесника у 

међународним програмима мобилности је бележио знатан међугодишњи раст у јесењем 

семестру, али је у пролећном семестру због пандемијске кризе међународна мобилност 

заустављена. У том периоду закључени су и споразуми о сарадњи са још шест иностраних 

универзитета. Током ове академске године интензивиране су активности на припремама за 

добијање међународне акредитације (реформа студијских програма, ангажовање иностраних 

гостујућих професора, Стратегија развоја 2020-2025, Савет послодаваца, Анкета задовољства 

послодаваца, брошуре за међународне програме, Извештај о научноистраживачком раду, 

темељна реконструкција интернет странице на српском и енглеском језику, промотивни видео 

материјали и тд). 

 



 

 

ИЗВЕШТАЈ 

Активности у домену међународне сарадње у академској 2019/20. години реализоване су кроз 

успостављање сарадње са високошколским установама из иностранства, реализацију 

међународних програма и пројеката, организовање мобилности студената са партнерским 

универзитетима, реализацију активности у вези са међународним професионалним и академским 

акредитацијама, ажурирање и модернизацију сајта Факултета на српском и енглеском језику и 

признавање страних високошколских исправа ради наставка школовања.  

У наставку је дат преглед најважнијих активности и остварених резултата у домену међународне 

сарадње у академској 2019/20. години. 

 

 

1. МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ 

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТУДИЈА „ECONOMICS AND FINANCE“ 

 

У академској 2019/20. години програм „Economics and Finance“ уписала је и трећа генерација од 

29 студента, након упешно завршених испита из прве године основних студија Економског 

факултета Универзитета у Београду.   

Током академске године, успешно је реализована настава на енглеском језику на првој, другој и 

трећој години програма „Economics and Finance“. Услед избијања глобалне пандемије вируса 

COVID-19 и увођења ванредног стања на нивоу Републике Србије, настава је у периоду од 16. 

марта до краја априла 2020. године реализована у онлајн режиму. Испити су спроведени нешто 

касније него претходних година, због ванредних околности. Према резултатим добијеним у 

септембру 2020. године студенти Економског факултета су на испитима реализованим при 

Универзитету у Лондону (носилац – ЛСЕ) остварили одличне резултате са укупном пролазношћу 

од готово 99% и уз високе оцене. Тиме је и већи део прве генерације студената програма 

„Economics and Finance“ положила све испите предвиђене овим студијским програмом чиме су 

стекли услов за добијање дипломе Универзитета у Лондону (носилац – ЛСЕ), те за завршетак 

процеса признавања тих испита на Универзитету у Београду, чиме ће им бити обезбеђена и 

диплома основних студија Универзитета у Београду – Економског факултета. Обавештени смо да 

је велики број студената који су ове године дипломирали на овом програму, примљено на мастер 

студије на престижним светским универзитетима – MIT, London Business School, London School of 

Economics and Political Science, Frankfurt School of Finance and Management и тд. 

У септембру 2020. године успешно је спроведена селекција студената за упис на овај програм у 

академској 2020/21. године. Број пријављених кандидата знатно је превазилазио квоту 

дефинисану за овај програм (30 места). Размотрене су пријаве свих кандидата који су испунили 

формалне услове за упис и на основу унапред дефинисаних критеријума (успех на 1. години 

студија и резулат на тестовима енглеског језика признатих од стране Универзитета у Лондону) 

утврђена је коначна ранг листа са 30 одабраних кандидата, што представља знатно повећање у 

односу на претходне године.       

Према већ устаљеној пракси, студентима Економског факултета Универзитета у Београду су, 

због изврсних резултата постигнутих на испитима у оквиру ЛСЕ програма, понуђена два 

стипендирана места у оквиру ЛСЕ летње школе која је реализована у јулу и августу 2020. године 

у онлајн режиму, због пандемије COVID-a 19. Након интервјуа на енглеском језику коме су 



 

 

присуствовали сви пријављени кандидати, професори који су вршили избор определили су се за 

два студента који су најбоље одговорили свим постављеним критеријумима.     

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ СТУДИЈА  

„BUSINESS AND MANAGEMENT“  

 

У академској 2018/19. години поред програма „Economics and Finance“ који се успешно реализује 

већ неколико година званично је усвојен још један престижан програм основних студија 

“Business and Managеment” који обезбеђује 2 дипломе – диплому Економског факултета 

Универзитета у Београду и Универзитета у Лондону (носилац – ЛСЕ).  

У септембру 2020. године успешно је спроведена селекција кандидата за упис прве генерације 

студената на овај програм у академској 2020/21. године. Размотрене су пријаве свих кандидата 

који су испунили формалне услове за упис и на основу унапред дефинисаних критеријума (успех 

на 1. години студија и резулат на тестовима енглеског језика признатих од стране Универзитета у 

Лондону) генерисана је коначна ранг листа са 26 одабраних кандидата. 

Интересовање за оба програма Универзитета у Лондону који се реализују на нашем факултету 

било је изузетно велико у конкурсном року за упис генерације 2020/21, са укупно пријављених 

преко 60 кандидата, што је више него двоструко увећање у односу на претходну годину. 

 

 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМИ МАСТЕР СТУДИЈА 

 

У оквиру новог акредитационог циклуса, акредитовано је чест међународних програма мастер 

студија и то: 

• International Master in Quantitative Finance (60 ECTS) 

• International Master in Applied Economics (60 ECTS) 

• International Master in Business Informatics (60 ECTS) 

• International Master in Business Informatics (120 ECTS) 

• International Master in Taxation (60 ECTS) 

• International Master in Taxation (120 ECTS) 

 

У јулу 2020. године Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању 

Републике Србије (НАТ) донело је одлуку о акредитацији ових студијских програма, са чијом ће 

се реализацијом кренути у академској 2021/22. години. Тиме је број међународних програма 

основних и мастер студија који се реализују на енглеском језику, на Економском факултету 

Универзитета у Београду повећан на осам, чиме је наш Факултет заузео водеће место у погледу 

интернационализације студијских програма на Универзитету у Београду и у Републици Србији. 

Осим тога, акредитовањем два програма мастер студија у трајању од по две године отворена је 

могућност за упис већег броја кандидата из иностранства, где основне студије по правилу трају 

три године и који се могу уписивати само на двогодишње мастер програме, што представља 

корак у правцу операционализације Стратегије развоја Економског факултета од 2020. до 2025. 

године у сегменту интернационализације. 

 

 

 



 

 

2. МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ 

 

Канцеларија за међународну сарадњу пружала је административну подршку у пријави пројекта 

Challenges and practices of teaching economic disciplines in era of digitalization - DIGI4Teach, у 

оквиру акције КА2-Стратешка партнерства, програма ЕРАСМУС+. Пројекат је одобрен од стране 

Европске комисије и биће реализован у периоду 2020-2022, у оквиру конзирцијума: Универзитет 

у Загребу – координатор; Универзитет примењених наука у Оснабрику, Немачка; Економски 

универзитет у Кракову, Пољска; Прва економска школа у Загребу, Хрватска; Друга економска 

школа у Загребу, Хрватска; Трећа економска школа у Загребу, Хрватска; Економска, трговачка и 

угоститељска школа у Загребу, Хрватска. Укупан буџет пројекта је 93.105,00 EUR. Општи циљ 

пројекта је размена праксе предавања економских дисциплина (рачуноводства, међународне 

трговине и туризма) и изазова у доба дигитализације.  

 

3. МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Мобилност студената, наставног и ваннаставног особља у академској 2019/20 години реализовала 

се на бази отворених позива у оквиру CEEPUS мреже, Еразмус+ програма, DAAD пројекта као и 

на основу споразума о билатералној сарадњи са универзитетима у иностранству. 

У школској 2019/20 години у програмима међународне мобилности на Економском факултету у 

Београду учестовало је 36 студената, наставника и сарадника. Након снажног међугодишњег 

раста броја учесника међународних програма мобилности у току јесењег семестра 2019/20, у 

пролећном семестру је међународна мобилност готово заустављена, због пандемије COVID-a 19. 

Долазна мобилност у академској 2019/20 обухватила је укупно 13 студената са следећих 

иностраних универзитета: 

• Freie Universität Berlin, Nemačka 

• Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Француска 

• Univeristy of Bologna, Италија 

• VU Amsterdam, Холандија 

• Belgorod State University, Русија 

• Pekinški Univerzitet za strane studije, Кина 

• University of Padova, Италија 

• Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопље 

• Ca' Foscari University, Италија 

• Universidad de Alicante, Шпанија 

 

У истом периоду на Економском факултету у Београду је у оквиру програма међународне 

мобилности боравило и 5 наставника и сарадника, и то са следећих универзитета:  

• Универзитет у Загребу, Хрватска 

• Austin Peay State University, САД 

• Rotterdam University of Applied Sciences, Холандија 

 

У одлазној мобилности у академској 2019/20. учествовало је укупно 14 студената Економског 

факултета који су 1-2 семестра провели на следећим иностраним партнерским високошколским 

инситуцијама: 



 

 

• WU (Vienna University of Economics and Business), Аустрија  

• HWR Berlin, Немачка  

• Universty of Giessen, Немачка 

• Freie Universität Berlin, Немачка 

• Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопље 

• University of Economics, Праг (VSE) 

• University of Valencia, Шпанија 

• University of Granada, Шпанија 

 

У истом периоду реализовано је 5 мобилности наставника и сарадника, који су држали наставу и 

имали обуке на следећим страним партнерским институцијама: 

• University of Rijeka, Хрватска 

• DHBW Heilbronn, Немачка 

• HWR Berlin, Немачка 

 

Од посебног значаја је наставак сарадње са Слободним универзитетом у Берлину у протеклом 

периоду - 3 наша студента мастер студија ће провести зимски семестар 2020/21. године на овом 

универзитету, у оквиру пројекта “International Study and Training Partnerships” (ISAP) 

финансираног од стране DAAD организације, док је из Берлина номиновано троје студената који 

ће у јесењем семестру доћи на једносеместралну размену на наш Факултет.  

Одабир студената и запослених за учешће у програмима мобилности обављен је путем 

јединственог конкурса расписаног од стране Факултета/Универзитета у коме су били унапред 

прописани критеријуми селекције.   

Након реализоване размене, Канцеларија за међународну сарадњу спроводи процедуру 

признавања испита положених у оквиру размене на страном факултету у складу са Правилником 

Универзитета о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова. 

 

4. СПОРАЗУМИ О САРАДЊИ 

 

Током академске 2019/20. године реализоване су иницијативе за склапање споразума о 

мобилности студената и особља у оквиру програма билатералне сарадње и Еразмус+ програма са 

следећим институцијама: 

• University of Applied Sciences Anhalt, Немачка 

• Istanbul Bilgi University, Турска 

• University of Bakırçay – School of Business Administration and Economics, Турска 

• Универзитет на Кипру – Економски факултет 

• University of Primorska, Словенија 

 

Канцеларија за међународну сарадњу је координирала и спровела селекцију 54 универзитета 

широм света  са којима има намеру да у оквиру новог статуса Србије као програмске земље у 

оквиру Еразмус+ програма отвори могућности за продубљивање и иницирање напреднијих 

видова сарадње. 

 



 

 

5. МЕЂУНАРОДНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ И АКАДЕМСКЕ  АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Економски факултет је у академској 2018/19. аплицирао за оцену квалификованости студијског 

програма за EPAS акредитацију, код Европске федерације за развој менаџмента (ЕФМД). 

Добијањем позитивног одговора у погледу квалификованости од стране ЕФМД глобалне мреже 

приступило се формирању радне групе ангажоване на спровођењу припремних радњи за 

добијање ове важне међународне акредитације. У контексту припрема за добијање међународне 

акредитације, тј. усклађивањима са међународним акредитационим стандардима који се 

примењују на престижним факултетима из области пословне економије, извршен је већи број 

припремних радњи, те унапређења студијских програма, организације рада Факултета и његове 

видљивости: 

• Дизајн и структура курикулума програма основних академских студија (а нарочито 

модула – Рачуноводство ревизија и финансијско управљање) унапређени су у складу са 

добром међународном праксом – повећан је удео изборних предмета, уведена је обавезна 

пракса, могућност стицања ЕСПБ кроз летњу праксу, уведено је неколико нових предмета, 

промењен је назив неколико предмета у циљу боље међународне упоредивости и тд. 

• Ангажовано је још шест гостујућих професора из иностранства (Велика Британија, 

Италија, Словенија, Хрватска). 

• Усвојена је Стратегија развоја Економског факултета за период 2020-2025. са детаљно 

разрађеним планом активности на њеном спровођењу. 

• Формиран је Савет послодаваца, који чине угледни представници девет делатности које су 

битни послодавци за наше дипломце. Савет послодаваца је био консултован код припреме 

и домаће и међународне акредитације. 

• Спроведена је Анкета задовољства послодаваца дипломцима Економског факултета, која 

ће се од сада спроводити на годишњем нивоу, а чији ће резултати бити коришћени као 

смернице за даље унапређење студијских програма и силабуса, као и метода извођења 

наставе. 

• Израђена је и објављена брошура за међународне програме основних и мастер студија на 

Економском факултету. 

• Израђен је и објављен Извештај о научно-истраживачком раду на Економском факултету. 

• Темељно је реновирана интернет страница Факултета, на српском и на енглеском језику 

• Започете су активности на припреми промотивних видео материјала о Економском 

факултету, на српском и енглеском језику. 

Посета рецензентског тима се очекује средином новембра 2020. године. 

 

6. ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА 

ШКОЛОВАЊА 

 

У овом извештајном периоду издато је 13 Решења о признавању испита положених у 

иностранству. Универзитету у Београду је достављено 10 предлога одлука о могућности 



 

 

признавања страних високошколских исправа ради наставка школовања на Економском 

факултету на свим нивоима студија.  

Комисија за признавање страних високошколских исправа је на 15 електронских седница 

размотрила је могућност признавања 51 испита положених на страним високошколским 

институцијама у оквиру студентске мобилности.  

 

 

АКТИВНОСТИ У ДОМЕНУ НАУЧНОИТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

 

Најважније активности и резултати: 

 

• Објављен Извештај о научноистраживачким резултатима за периоду 2018-2019. године 

• У склопу Стратегије развоја Економског факултета за периоду 2020-2025. године 

дефинисани су стратешки циљеви развоја за петогодишњи период 

• Као саставни део припрема за међународну акредитацију започет је процес креирања 

истраживачких профила наставника (ORCID, Publons, Google Scholar) 

• Започет је семинар презентовања научноистраживачких резултата наставника 

 

 

Стратешки циљеви за равој научноистраживачког рада 

Наставно-научно веће Економског факултета усвојило је 24.06.2020 Стратегију развоја 

Универзитета у Београду – Економског факултета за период 2020-2025. године. Значај и фокус на 

научноистраживачки рад као један од основних задатака Факултета назначен је и у оквиру 

Стратегије.  

Основни стратешки циљ посвећен дефинисању развоја научноистраживачког рада фокусиран је 

на изврсност у истраживању и подизање капацитета за изузетне доприносе у науци у области 

економије, пословног управљања и статистике. 

У сврху реализације овог циља, дефинисано је шест стратешких иницијатива са припадајућим 

скупом активности и то: 

1.1 Подизање квалитета објављених публикација  

Изузетност у објављивању радова и квалитет публикација основно је мерило квалитета рада 

истраживача, екстерно вреднована, ослобођена субјективних стандарда и у складу са 

приближавањем високим међународним стандардима. У претходном периоду наставници и 

сарадници Економског факултета публиковали су стабилан број радова у међународним 

часописима реферисаним у релевантним цитатним базама (Journal Citation Report – Social Science 

Citation Index, Science Citation Index Expanded). Циљ Економског факултета је да се овај број 

увећа, уз подизање категорија часописа у којима наставници објављују радове. С друге стране, 

Факултет ће радити на развоју ове иницијативе активностима које ће мотивисати наставнике да 

објављују радове у часописима виших категорија, у складу са Правилником о категоризацији и 

рангирању часописа у Републици Србији. 



 

 

Фундаментална иницијатива у оквиру овог стратешког циља огледа се у увећању броја радова 

објављених у реномираним међународним часописима. Факултет ће кроз своје активности 

учинити напоре на подстицању објављивања све већег броја радова у међународним часописима 

изузетних вредности, врхунским међународним часописима и истакнутим међународним 

часописима, у складу са Правилником о категоризацији и рангирању часописа у Републици 

Србији. У складу са Правилником, а водећи рачуна о специфичностима друштвених наука, 

Факултет ће узимати у обзир као релевантне радове за потребе својих процедура и текућих 

активности SCImago Journal Rank листу часописа. 

Ова стратешка иницијатива спроводи се кроз следеће активности: 

а)  Увећање броја радова објављених у реномираним међународним часописима 

б) Подизање категорија часописа у којима се објављују радови 

в) Системско награђивање наставника за објављивање радова у престижним међународним 

часописима  

г) Развој часописа у издању Економског факултета  

 

1.2 Реализација научних пројеката  

Факултет ће активно радити на промовисању и подршци наставницима приликом апликација за 

домаће и међународне научне пројекте. Циљ нам је да у наредном петогодишњем периоду 

добијемо што већи број домаћих и међународних научних пројеката. 

1.3 Развој научног подмлатка из области економских наука, пословног управљања и статистике  

Кључна стратешка обележја докторских студија су обухват, квалитет и ефикасност, уз 

релевантне исходе истраживања, подстицајно истраживачко окружење и међународну 

отвореност и препознатљивост.  

Развијање истраживачких капацитета представља континуиран процес, који ће се обављати уз 

следеће активности: 

а) Подизање квалитета наставе на докторским студијама  

б) Подстицај младим сарадницима за наставак докторских студија на престижним 

иностраним универзитетима – по узору на осниваче Универзитета у Београду и добру праксу 

повратка истакнутих младих научника који су касније изградили темеље универзитета попут 

Михаила Петровића, Симе Лозанића, Милутина Миланковића, Јована Цвијића и других, 

Економски факултет ће снажно подстицати одлазак сарадника и истраживача, који су у радном 

односу на Економском факултету, на докторске студије на престижним светским 

универзитетима. 

в) Стипендирање најбољих докторанада Економског факултета  

 

1.4 Дисеминација остварених научних резултата  

Континуирана дебата о најновијим научним токовима и трендовима важан је аспект развоја 

стратешких циљева из области науке. У том погледу, Економски факултет ће остварити низ 

активности у наредном периоду у погледу рада на стварању културе дијалога по питању 

научноистраживачких тема.  



 

 

а) Подизање квалитета научноистраживачких семинара  

б) Дисеминација изузетних научноистраживачких резултата унутар колектива  

в) Јачање капацитета за одлазак наставника и сарадника на међународне конференције 

г) Реализација консултантских пројеката на бази научних резултата  

1.5 Развој научноистраживачке инфраструктуре  

У циљу креирања адекватне инфраструктуре за спровођење квалитетних истраживачких 

пројеката, Факултет ће спровести следеће активности: 

а) Увећање броја база података доступних за наставу и истраживање  

б) Развој библиотечког фонда  

в) Креирање истраживачких лабораторија  

1.6 Ангажовање наставника и сарадника са престижних иностраних универзитета  

Факултет ће бити отворен за ангажовање гостујућих предавача из иностранства, кроз избор у 

звање гостујућег професора, али и кроз остале, мање формалне, видове ангажовања. Факултет ће 

снажно подржати ангажовање, у разним формама, кандидата који су своје докторске тезе 

одбранили на престижним иностраним универзитетима. Факултет ће подржавати избор 

гостујућих професора, који имају високу научноистраживачку и наставну репутацију, а који 

долазе са универзитета, који се на међународним ранг листама налазе барем у рангу 

Универзитета у Београду. 

 

Извештај о научноистраживачким резултатима за период 2018-2019. године 

 

У складу са смерницама и стратешким циљевима Стратегије, направљен је Извештај о 

научноистраживачким резултатима за период 2018-2019. године. Извештај је настао са намером 

да сагледа научноистраживачке делатности наставника, и транспарентно прикаже области 

интересовања и резултате.  

 

Број објављених публикација и комуникација наставника на конференцијама у 2019. години.  

М10 M21a-M23 M24 M30 M40 M50 M60 

32 18 28 61 58 51 23 

 

Научноистраживачки семинари 

Активности око научноистраживачких семинара и радионица планираних за ову школску годину, 

нажалост су махом отказане по избијању пандемије вирусом корона. До тренутка избијања 

пандемије одржан је низ предавања у оквиру неколико различитих тематских секција 

истраживачких семинара. 



 

 

 

Београдски истраживачки семинар из економије и финансија 

Економски факултет Универзитета у Београду и Народна банка Србије су у мају 2018. године 

закључили споразум о сарадњи, у заједничкој реализацији међународног истраживачког 

семинара под називом „Београдски истраживачки семинар из економије и финансија“ (Belgrade 

Research Seminar in Economics and Finance), а који представља наставак традиције истраживачких 

семинара које је НБС успешно реализовала од 2010. године. Мисија овог семинара је да се 

организовањем предавања, односно презентовањем радова међународно угледних аутора, уз 

непосредну размену мишљења са учесницима на семинару, доприноси подизању нивоа научно-

истраживачког рада, развоју квалитетније и креативније академске дискусије у Србији, те 

подстицању академске изврсности. На овај начин, Факултет је постао суорганизатор 

међународно препознатљивог истраживачког семинара, по угледу на добру праксу која постоји 

на већини престижних светских универзитета. Семинар се реализује на енглеском језику. 

У претходној школској години у оквиру Београдског истраживачког семинара из економије и 

финансија реализован је један семинар пре избијања пандемије, док је низ гостовања планираних 

за летњи семестар отказан. 

 

Дисеминација научноистраживачких резултата  

У складу са Одлуком о вредновању научноистраживачког рада на Универзитету у Београду – 

Економском факултету, наставници који објаве резултате у у часописима реферисаним унутар 

Web of Science листи (Social Science Citation, Science Citation Index Expanded (М21а – М23)) 

презентују своје налазе и резултате у оквиру семинара намењеном бољој дисеминацији 

истраживачких интересовања унутар колектива.  

У току претходне школске године одржано је четири састанка пре избијања пандемије. У 

септембру је организован још један састанак, овог пута онлајн. У наредном периоду семинар ће 

бити организован онлајн. 

Своје резултате претходне школске године су презентовали (хронолшки): 

1. др Александар Ђорђевић, ванредни професор 

The moderating effects of gender on customer satisfaction and continuance intention in 

mobile commerce: a UTAUT-based perspective 

2. др Јелена Жарковић Ракић, ванредни професор 

Austerity and gender inequalities in Europe in times of crisis 

3. проф. др Дејан Трифуновић 

Train path congestion management: Using hybrid auctions for decentralized railway 

capacity allocation 

4. др Јелена Филиповић, ванредни професор 

Market-Oriented Sustainability of Sjenica Sheep Cheese 

5. проф. др Предраг Бјелић 

The Impact of the Exchange Rate on the Foreign Trade Imbalance During the Economic 

Crisis in the New EU Member States and the Western Balkan Countries 



 

 

 

Семинари Катедри 

Претходне школске године семинари су организовани искључиво у организацији Катедре за 

економску политику и развој. До тренутка избијања пандемије организовано је пет састанака: 

1. др Бојан Врачаревић 

Одрживи урбани развој и градски саобраћај (мобилни и стационарни извори 

загађења) 

2. др Душан Марковић, ванредни професор и проф. др Бранко Ракита 

Утицај економске политике на прилив страних директних инвестиција и 

националну конкурентност – пример кинеске ауто индустрије  

3. др Слободан Лакић, ванредни професор 

Политичка економије финансијализације – Теоретски и практични приступ 

4. проф. др Ђорђе Ђукић 

Зашто не треба продавати Комерцијалну банку? 

5. др Синиша Радић 

Извештавање о интелектуалном капиталу у пословним банкама у Србији – 

актуелно стање и будући правци 

 

Конференције 

У претходној години одржан је низ значајних догађаја у чијој је организацији учествовао 

Економски факултет (по хронолошком редоследу): 

1. 5th Conference of the LSEE Research Network on Social Cohesion in South East Europe in 

collaboration with EBRD “Economic and social inclusion in an age of political uncertainty in 

South East Europe” (у организацији LSEE Research on South Eastern Europe|European 

Institute, The London School of Economics and Political Science и Универзитета у Београду – 

Економског факултета 

2. Научна конференција Економска политике Србије у 2020. години (децембар 2019, у 

организацији са Научним друштвом економиста Србије) 

3. Округли сто на тему: „Наука и демократско друштво“ (децембар 2019, у организацији са 

Научним друштвом економиста Србије) 

4. Округли сто на тему „Институционалне детерминанте економске будућности – да ли је 

одржив висок раст Србије?“ (март 2020, у организацији са Научним друштвом економиста 

Србије) 

 

Часописи Економског факултета 

Економски анали (Economics Annals) 

Економски анали рангирани су на SCImago Journal Rank (SJR) листи, где су рангирани у 

последњој четвртини (Q4) најквалитетнијих часописа у оквиру категорије Economics, 



 

 

Econometrics & Finance. Овај часопис је по Правилнику о категоризацији и рангирању научних 

часописа сврстан у категорију M24. 

 

Економске идеје и пракса 

Са објављивањем овог часописа се отпочело током 2011. године. Часопис је унутар 

Категоризације научних часописа за 2019. годину чији су издавачи из Републике Србије 

забележио пад и сада се налази у категорији Национални часопис (М53) у области „економија и 

организационе науке“. 

 

ESP Today 

Часопис се на SJR листи налази 2014. године. Ове године часопис је сврстан у групу Q1 

најквалитетнијих часописа на свету у категорији Language & Linguistics. Часопис се налази и на 

Emerging Sources Citation Index листи. У складу са Правилником о категоризацији и рангирању 

научних часописа овај часопис спада у групу међународних научних часописа. Позиционирањем 

у групу најквалитетнијих часописа у оквиру SJR листе, часопис је остварио категорију М23.  

 

Маркетинг 

Факултет је суиздавач заједно са Српским удружењем за маркетинг. Часопис се тренутно води у 

категорији врхунских часописа националног значаја (М51) у области „економија и организационе 

науке“, што је позиција коју је имао и претходних година. 

 

 

АКТИВНОСТИ У ДОМЕНУ СЛУЖБЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Служба за информационе технологије је у протеклој години учествовала у поступцима даљег 

осавремењавања и проширења ИТ капацитета Факултета, као и у процедурама одржавања и 

администрације постојећих, посебно у условима повећаних захтева корисника у време ванредног 

стања. 

 

1. У области хардвера и системског софтвера: 

 

1.1. набавка и инсталација 26 радних станица, 15 штампача и 5 мултифункцијских уређаја за 

кабинете наставника и службеника, набавка мултимедијалне опреме (графичке табле, камере, 

микрофони, звучници) за потребе извођења on-line наставе, 

1.2. администрација домена, доменских контролера и активног директоријума, 

1.3. администрација факултетских host-ова и storage система,  

1.4. администрација backUp система DR-4100, лиценце backUp софтвера и backUp NAS уређаја 

QNAP, 

1.5. администрација видео сервера Vserver2 са платформом BigBlueButton, 

1.6. администрација web и database (LAMP) сервера Georgije, 



 

 

1.7. редовно одржавање и ажурирање name и web сервера NS, главних факултетских web сервера, 

mail и web сервера One, One2 и студентског сервера Аурора, 

1.8. администрација мејл система Факултета, опоравак доменске репутације после 

компромитовања неколико налога, праћење јавних сервиса за мерење и контролу мејл саобраћаја 

и серверске и доменске репутације, стандардизација маил адреса запослених, 

1.9. администрација факултетских серверских SSL/TLS сертификата преко AMRES-овог i 

GEANT-овог сервиса TCS, регистрација и прелазак на нови сервис за издавање дигиталних 

сертификата Sectigo SCM, 

1.10. одржавање библиотечке базе MMARC, 

1.11. администрација wi-fi мреже, UniFi контролера, 

1.12. администрација система Eduroam (RADIUS и LDAP сервера), 

1.13. сервис и одржавање рачунарске опреме по кабинетима, канцеларијама и салама ЕРЦ-а, 

замена дотрајале и неисправне опреме, 

1.14. аутоматизација послова у коришћењу рачунарских и мрежних ресурса (пакетна обрада 

захтева) у процесима наставе и тестирања у салама ЕРЦ-а, 

1.15. сервис и одржавање видео опреме у мултимедијалним наставним салама, 

1.16. инсталација и ажурирање антивируснe заштите радних станица и сервера, 

1.17. опоравак и миграција сервера студентске евиденције, сервера лиценци и неколико радних 

станица после напада malware-a на факултетску локалну мрежу, 

1.18. администрација факултетске Moodle платформе, отварање налога наставницима и свим 

активним студентима и креирање курсева за предмете на ОАС и МАС, помоћ корисницима у 

коришћењу платформе и израда упутстава,  

 

 

2. У области развоја и администрације база података и апликација: 

 

2.1. администрација базе и апликације за генерисање распореда полагања испита на основним 

студијама, 

2.2. администрација и реализација нових захтева у бази и web апликацији за пријављивање 

студената за упис и сам упис у наредну школску годину, 

2.3. администрација електронске анкете о студентском вредновању педагошког рада наставника, 

2.4. администрација базе и апликације за попуњавање и прикупљање података електронског ШВ-

20 обрасца за упис студената и интеграција са ИС Универзитета, а према спецификацијама РЗС, 

2.5. контрола и администрација базе студентске евиденције ФТН, одвајање и припрема дела базе 

за импорт у систем NAT2019, за обрачун параметара и контролу испуњености акредитационих 

стандарда, као и увођење новог ситема AkreDoc за припрему извештаја и генерисање 

документације за акредитацију, 

2.6. администрација базе и апликације за вођење електронског дневника наставе, проширење 

модулом за обрачун коефицијената наставних, као и евиденцију и обрачун осталих активности на 

МАС и ДАС, 

2.7. администрација базе и апликације за генерисање спискова активних студената са системом за 

евиденцију присуства на часовима наставе,  

2.8. администрација базе и апликације за вођење евиденције о мастер радовима, 

2.9. администрација базе и апликације за подношење, праћење и решавање студентских молби по 

Обрасцу 177, 

2.10. подршка организацији пријемног испита, реализација независног система (база и 

апликација) за on-line пријаву кандидата и интеракција са постојећим системом преко којег се 



 

 

генеришу извештаји, статистика и обавља комуникација са Информационим системом 

Универзитета, као и редовни експорт података у свакој фази сва три уписна рока,  

2.11. администрација базе и апликације за пријаву и праћење резултата на конкурсу за МАС, 

проширење модулом за on-line пријаву кандидата, 

2.12. администрација електронске анкете ДСОС и ДСМС за дипломиране студенте основних и 

мастер студија, 

2.13. администрација свих софтверских платформи (e-test, webtest, Moodle) којe се користе за 

организацију електронских тестирања у салама А, Ц, Д и Е ЕРЦ-а, 

2.14. редовни експорт података из студентских евиденција EVIDES и FTN на обједињену 

студентску евиденцију wеб сервиса NS,  

2.15. администрација базе и апликације за генерисање кумулативног XML фајла за интеграцију 

података свих студентских евиденција Факултета у централизовани Информациони систем 

Универзитета, а за потребе издавања диплома и додатака дипломе, за потребе видљивости 

факултетских података на wеб сервисима Универзитета, за потребе централизоване контроле и 

објављивања резултата свих конкурса за упис нових студената на свим нивоима студија, као и за 

остале потребе Ректората и државних органа и институција (Министарстава, РЗС и др.), 

2.16. припрема и импорт података из студентских евиденција за потребе тестног скупа података 

за нови Јединствени Информациони Систем Просвете (ЈИСП) Министарства просвете,  

2.17. генерисање разних статистичких извештаја из свих студентских електронских евиденција, а 

за потребе разних анализа и пројекција органа, комисија и стручних служби Факултета,  

2.18. измене и редовно одржавање апликације и базе за обрачун плата, у складу са захтевима 

достављања података Регистру запослених у јавном сектору, 

2.19. пројекције обрачуна плата за потребе анализе у поступку генерисања финансијског плана 

факултета,  

2.20. одржавање wеб презентације Факултета www.ekof.bg.ac.rs, дневна измена садржаја 

(презентације, резултати испита, вести и остало), 

2.21. администрација и експорт података са система за издавање потврда о изједначавању 

студија,   

2.22. послови администрације ситема wordpress сајта, 

2.23. администрација базе робног књиговодства и основних средстава, 

2.24. одржавање web апликације и базе за материјале седница Наставне комисије, Комисије за 

мастер студије, Комисије за докторске студије, као Наставно - научног већа. 

 

 

3. У области комерцијалног софтвера: 

 

3.1. постављање нове верзије софтверског пакета Stata 16  у салама ЕРЦ-а, 

3.2. одржавање сервера лиценце E-Views, постављање клијената за софтверске пакете E-Views, 

ver.10 i 11 и Adobe Creative,  

3.3. администрација клијената SAP GUI за приступ SAP Cloude-u у салама ЕРЦ-а, техничка 

подршка за приступ SAP University Alliances,  

3.4. администрација лиценце SPSS у салама ЕРЦ-a, 

3.5. техничка подршка у коришћењу система Turnitin, 

3.6. инсталација новог пакета Microsoft Office 2019 у рачунарској сали и на рачунарима 

наставника, 

3.7. администрација лиценце и помоћ у коришћењу Zoom платформе. 

 



 

 

 

4. У области мрежне администрације: 

 

4.1. одржавање главних концентратора локалне рачунарске мреже (LAN) Факултета, и подмрежа 

студентских рачунара, 

4.2. администрација и одржавање wireless мреже Факултета, 

4.3. одржавање, филтрирање и чишћење cache-а на proxy серверу Del, 

4.4. администрација access листа firewall сервера Gate. 

 

 

5. Остали административни послови: 

 

5.1. организација послова и људства у ЕРЦ-у, 

5.2. обезбеђивање услуге штампања и скенирања за запослене, 

5.3. техничка подршка наставном особљу у организовању наставе (монтажа, укључивање, 

искључивање и подешавање мултимедијалне, рачунарске и друге опреме која се користи у 

настави),  

5.4. помоћ последипломској и студентској служби у административним пословима око 

организације конкурса за упис нових студената, 

5.5. припрема, уноса и обрада података и документације у поступку акредитације факултета и 

студијских програма,  

5.6. учешће у изради финансијког плана Факултета, као и учешће у поступцима јавних набавки 

информатичке опреме, 

5.7. унос података о основним средствима и њихово "пуштање у рад" (састављањем записника о 

квантитативном пријему робе и унос у базу основних средстава, експорт података и њихово 

слање финансијској служби), 

5.8. документовано праћење кретања основних средстава, 

5.9. спровођење пописа основних средстава и извештавање, 

5.10. обука запослених и техничка подршка у раду у разним корисничким апликацијама,  

5.11. учешће у настави на Excel курсевима за студенте, 

5.12. ажурирање података у информационим системима “Доситеј” и “РИС” Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, 

5.13. подршка у организацији и реализацији разних научних и других скупова на Факултету. 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ У ДОМЕНУ БИБЛИОТЕКЕ ФАКУЛТЕТА 

 

 

Најважније активности и резултати библиотеке могу се поделити у две целине: 

 

Постигнућа у библиотечким активностима 

 

• Библиотека Економског факултета постала је чланица Кооперативног онлајн 

библиографског система и сервиса (COBISS) 

• Каталог књига библиотеке доступан је електронски у пуном обиму 



 

 

• Корисници су у могућности да, и преко мобилне апликације mCOBISS, потраже и 

резервишу литературу 

 

Постигнућа у подршци научноистраживачких активности 

 

У претходној школској години започет је екстензиван пројекат транспарентности и увида у 

јавност научноистраживачког ангажмана наставника који ће бити настављен и у школској 

2020/2021. години. 

 

• Библиотека је узела активно учешће у формирању научних профила наставника (ORCID, 

Publons, Google Scholar) 

• Креиран је први извештај о научноистраживачком ангажману наставника за периоду 2018-

2019. године 

 

 

 

Електронска база књига и публикација (COBISS систем) 

Обрада библиотечког материјала ради се по међународним библиографских стандардима (ISBD) 

у програму COBISS 3.  

 

COBISS представља организациони модел повезивања библиотека у национални библиотечко-

информациони систем са узајамном каталогизацијом, базом података о библиотекама COLIB, 

нормативном базом података аутора CONOR и са бројним другим функцијама. Уласком у систем 

COBISS+, каталог наше библиотеке је постао део заједничког каталога библиотека у Србији, а 

тиме и део COBISS.net-а, кога чине библиотечко-информациони системи Словеније, Србије, 

Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Бугарске и Албаније. 

  

Инсталирана нам је и COBISS3/Pozajmica, тако да сви наши корисници могу да поручују књиге 

преко Виртуелне библиотеке Србије. Сваки наставник и студент, приликом учлањења, добија 

шифру која му, заједно са бројем чланске карте, служи за пријаву у систем COBISS+. Приликом 

прве пријаве, сваки корисник формира свој COBISS профил, који му омогућава: преглед 

позајмљене грађе, продужење рока позајмице, резервацију и отказивање резервације грађе, 

историју позајмица, преглед претраживања... Корисници добијају и обавештења на мејл о истеку 

резервације, о доспелој грађи на резервацији, о скорашњем истеку рока позајмице, о скорашњој 

опомени, о истеку чланства.  

 

Само претраживања базе је могуће по аутору, наслову, кључној речи, издавачу. Као резултат 

претраживања, добија се списак погодака, кликом на које се добијају информације: да ли наша 

библиотека поседује тражену грађу и, ако не, која је библиотека у Србији има (међубиблиотечка 

позајмица); да ли је грађа тренутно слободна и, ако није, који је рок враћања позајмљене грађе у 

библиотеку. На овај начин корисници, уместо да претражују фондове сваке библиотеке 

појединачно, на једном месту добијају све потребне информације о траженој грађи, чиме се 

знатно скраћује време претраге.  

 



 

 

Виртелна библиотека Србије је доступна и на мобилним уређајима. mCOBISS је бесплатна 

мобилна апликација, која обезбеђује приступ информацијама о грађи у библиотекама. На 

располагању је за више типова мобилних уређаја (телефоне и таблете), који функционишу на 

оперативном систему iOS или Android. 

 

Наша библиотека је у систем COBISS 3 унела 8319 библиотечких јединица, односно 3621 наслов. 

 

 

Јединствена идентификација наставника 

Библиотека је учествовала у процесу формирања научних профила наставника (Scopus Author ID, 

ResearcherID, ORCID), који омогућавају јединствену идентификацију аутора (личне податке, 

афилијације, списак публикација, области истраживања, кључне речи) и садрже библиометријске 

податке научних радова, цитираност радова и Хиршов индекс.  

Процес приступања Европском истраживачком простору и захтеви приликом пријављивања на 

научноистраживачке пројекте захтеваће ове податке. У наредном периоду библиотека ће помоћи 

да креирају и уређују своје профиле у оквиру ових сервиса. Тиме се повећава видљивост 

њихових радова, а и од велике је помоћи приликом цитирања. 

План развоја библиотеке на средњи и дуги рок је и да се формира дигитални репозиторијум 

Економског факултета, који би представљао трајно архивирану збирку научних радова и 

публикација запослених на Факултету, или радова значајних за рад Факултета, у дигиталном 

облику (оригинално дигитални радови и они који би се накнадно дигитализовали). Овим би се 

испунили сви критеријуми и европски стандарди у дисеминацији научних публикација, јер се 

једном унети метаподаци у репозиторијум гранају и постају видљивији. Ово би допринело и 

повећању цитираности на глобалном плану. У процес репозиторизације на Београдском 

универзитету ушли су Хемијски факултет, Фармацеутски факултет, Грађевински факултет, 

Криминалистичко-полицијска академија, Архитектонски факултет, Факултет безбедности и 

Ветеринарски факултет, као и многи научни институти. 

 

 

Кадрови 

Кадрови, који су обављали послове и радне задатке у библиотеци, су :  

- библиотекари – два извршиоца, 

- самостални књижничар  - један извршилац, 

- у фонду (магацину) књига - један извршилац. 

 

Од 01.11.2019. године у читаоници и фонду књига је почела да ради Љиљана Васиљевић. Ове 

школске године, на Факултету је ангажована Марина Милошевић, мастер библиотекарства. Ове 

измене кадра биле су неопходне након претходних и предстојећих одлива особља у старосну 

пензију. Током јуна месеца 2020. године у пензију су отишле Гордана Ђукић (библиотекар) и Ика 

Марковић (магационер).  

 

Марина Милошевић је у марту 2020. године похађала курс употреба програмске шеме 

COBISS3/каталогизација – почетни  и добила лиценцу.  

 



 

 

Ове године запослени у библиотеци нису похађали акредитоване семинаре и радионице, јер их, 

због вируса COVID-19, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ није организовала.  

 

 

Библиотечки фонд 

Библиотека има фонд од 55.969 библиотечких јединица монографских публикација из области 

економије и других друштвено-хуманистичких наука. Фонд у великој мери доприноси 

образовно-наставном процесу. Поред монографских публикација, библиотека располаже и са 154 

наслова страних часописа, 93 наслова домаћих часописа и 4 наслова службених новина.  

 

У току школске 2019/20. године, библиотека је приновљена са 524 библиотечкe јединицe 

монографских публикација, и то: 

• мастер, магистарски и докторски радови (200 библиотечких јединица), 

• издања Центра за издавачку делатност Економског факултета (162 библиотечке јединице),  

• књиге за асистенте и сараднике у настави (одлука бр. 754/1 од 12.03.2020. –  31 

библиотечка јединица), 

• поклони (81 библиотечка јединица), 

• набавка литературе за потребе библиотеке (0 библиотечких јединица), 

• књиге финансиране из средстава пројеката Министарства науке (33 библиотечке 

јединице), 

• књиге за потребе извођења наставе (17 библиотечких јединица, од тог броја 15 

библиотечких јединица је набављено за потребе извођења наставе на LSE). 

 

Што се тиче серијских публикација, у 2019. години набављена су 22 наслова домаћих и страних 

публикација. Од тог броја, 4 наслова су купљена, 6 наслова су добијена путем размене, а 12 

наслова су поклони. У 2020. години библиотека је приновљена са 19 наслова домаћих и страних 

публикација. Од чега су 2 наслова купљена, 10 наслова добијена на поклон, а 7 наслова добијена 

путем рамене. 

 

Простор  

 

До почетка проглашења ванредног стања у Републици Србији, читаонице су биле веома посећене 

од стране студената и готово увек пуне (90 места у приземљу, 20 места у просторијама 

библиотеке и 60 места на првом спрату). Након тога су читаонице затворене у складу са 

епидемиолошком ситуацијом у земљи. 

 

Правци унапређења рада библиотеке Економског факултета 

 

• Повећање читаоничког простора, 

• Иновирање библиотечког фонда (депозитни фонд), 

• Реновирање просторија библиотеке, 

• Кадровско ојачавање библиотеке, што је и препорука колегинице из УБСМ, која је вршила 

стручни надзор над радом наше библиотеке, 

• Формирање дигиталног репозиторијума Економског факултета.  



 

 

РАД ЦЕНТАРА ФАКУЛТЕТА И МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ 

 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ЦЕНТАР ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

 

 

Најважније активности и резултати: 

 

• Остварени резултати су бољи него у претходном периоду и поред ограничених услова за 

рад услед пандемије COVID-19 

• Настављена успешна сарадња са предузећима, јавним предузећима и локалним 

самоуправама, проширена база постојећих клијената 

• Прилагођено пословање НИЦЕФ едукације новонасталој ситуацији 

• Покренути нови међународни пројекти, док се успешно наставља реализација претходно 

уговорених  

• Добијен пројекат из Специјалног програма истраживања COVID-19 Фонда за 

науку Републике Србије 

 

Пословно окружење у Србији у овој извештајној години је било јако специфично, јер је рад био 

веома ограничен у добром делу извештајног периода услед пандемије COVID-19. Иако се радило 

у тешким условима, остварени су резултати који су бољи него у претходном периоду. Пословање 

НИЦЕФ-а у периоду 01.10.2019 – 30.09.2020. године обележио је рад на класичним 

консултантским пројектима, едукационим програмима, међународним пројектима и домаћим 

научно-истраживачким пројектима. Укупно реализован нето приход по основу активности 

НИЦЕФ-а, у посматраном периоду, износио је 105.356.208,98 динара, при чему је Факултету 

остало 9.736.113,19 динара.  

 

Преглед остварених прихода НИЦЕФ-a је приказан у табели 1. 

 

Табела 1. Структура прихода НИЦЕФ-а 

Активности 

Реализован нето 

приход у 

динарима 

Структура 

реализованих 

прихода 

Учешће Факултета у 

динарима 

Учешће Факултета 

у % 

Консултантски пројекти 31.035.338,43 29,46% 3.123.733,85 10,07% 

Едукациони програми 6.685.878,06 6,35% 706.717,09 10,57% 

Међународни пројекти* 14.750.942,49 14,00% 1.475.094,25 10,00% 

Пројекти МПНТР 52.884.050,00 50,20% 4.430.568,00 8,38% 

УКУПНО: 105.356.208,98 100,00% 9.736.113,19 9,24% 

*Обрачун учешћа Факултета је специфичан за међународне пројекте, јер се део који припада Факултету наплаћује на 

крају пројекта. У Табели 1. је приказано учешће које се остварује на основу прихода из посматраног периода. У 

извештај укључена уплата од 01.10.2020. 

 



 

 

Општи трошкови НИЦЕФ-а у посматраном периоду су износили 4.962.034,91 динара и 

покривени су из учешћа Факултета (9.736.113,19 динара). 

За своје клијенте НИЦЕФ је пружао консултантске услуге израде стратегија и стратешких 

докумената, едукације, процена вредности имовине и капитала, студијa изводљивости, 

истраживања тржишта и сл.  

Међу клијентима НИЦЕФ-а су: Министарство трговине, туризма и телекомуникација, UNDP, 

Raiffeisen banka, Sport Vision, Електропривреда Србије, Електромрежа Србије АД и др.   

 

Консултантски пројекти 

 

У посматраном извештајном периоду уговорено је пројеката у вредности од 40.459.671,76 

динара. 

Табела 2. Структура прихода од домаћих пројеката (консултантски и научно-истраживачки) 

РБ Активности 

Уговорена 

нето вредност у 

динарима 

Реализован 

нето приход у 

динарима 

Учешће 

Факултета у 

динарима 

Учешће 

Факултета у % 

1. 
Пројекти уговорени у извештајном 

периоду 
40.459.671,76 18.006.671,76 1.815.947,18 10,08% 

2. 
Раније уговорени пројекти који су 

реализовани у извештајном периоду  
16.573.000,00 13.028.666,67 1.307.786,67 10,04% 

3. МПНТР 52.884.050,00 52.884.050,00 4.430.568,00 8,38% 

  УКУПНО: 109.916.721,76 83.919.388,43 7.554.301,85 9,00% 

 

НИЦЕФ је у овом периоду наставио успешну сарадњу са предузећима, јавним предузећима и 

локалним самоуправама и проширио базу постојећих клијената.   

Активно је рађено на добијању нових пројеката. НИЦЕФ је конкурисао на више тендера, 

самостално или са стратешким партнерима, на којима није добијен посао, претежно због 

нелојалне ценовне конкуренције од стране мање познатих извођача. 

  

 НИЦЕФ едукација  

 

У периоду од 01.10.2019 - 30.09.2020, гледано кроз бројке, НИЦЕФ едукација је остварила нето 

приходе од 6.685.878,06 динара.  

Табела 3. Структура прихода НИЦЕФ едукације 

 Нето приходи (у дин.) % 

„Отворени“ курсеви 1.514.700,00 22,66% 

In house курсеви 5.073.678,07 75,89% 

Курсеви за наставнике средњих школа 97.499,99 1,46% 

Укупно (у дин.) 6.685.878,06  



 

 

 

Оно што је важно нагласти у овом сегменту пословања НИЦЕФ-а, јесте да је у посматраном 

периоду, због ситуације са пандемијом вируса Covid 19, било отежано, а затим и онемогућено 

одржавање курсева, јер овај вид едукације захтева непосредан контакт и присуство одређеног 

броја људи у просторији. 

У току школске 2019/2020. године одржана су два циклуса бесплатног курса „MS OFFICE – 

EXCEL“ намењеног студентима завршних година нашег Факултета. НИЦЕФ пружа 

организациону и административну подршку у реализацији овог курса. Наставак извођења овог 

курса обустављен је до даљег услед епидемиолошке ситуације. На извођењу овог курса 

ангажовано је 6 предавача са Факултета. Први циклус је успешно завршило, положило тест и 

стекло право на сертификат 125 полазника, док полазници другог циклуса очекују полагање теста 

када се створе повољни епидемиолошки услови.  

Сходно новонасталој ситуацији, НИЦЕФ едукација ће у наредном периоду прилагодити своје 

пословање и окренути се ка одржавању online курсева, за шта ће нам бити неопходна 

одговарајућа инфраструктура, као и помоћ запослених у ИТ служби.  

 

 

Међународни пројекти   
 

У извештајном периоду настављена је реализација међународног пројекта из Хоризонт 2020 

програма Европске комисије - H2020 Strength2Food (S2F), а успешно су окончани пројекти H2020 

SUFISA, као и пројекат из Дунавског транснационалног програма Excellence in ReSTI – 

Excellence in Research Social and Technological Innovation Project Management.  

Такође се кренуло са реализацијом мeђународног пројекта из Хоризонт 2020 програма Европске 

комисије, H2020-MSCA-IF-2019-SEEGROW - Southeast Europe’s emerging growth advocates: 

Domestic firms, technology and economic governance in institutionally weak states. 

Независно од конкретних конкурса и контактирања организација у вези са њима, рађено је и на 

континуираном идентификовању организација у земљи и иностранству (пре свега региону) које 

би биле релевантне у улози партнера Факултета за будуће пројекте међународног карактера.  

 

 

 Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

 

У овом извештајном периоду настављена је сарадња са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја. Крајем 2019. године завршен је пројектни циклус у ком је Факултет био 

носилац на четири пројекта, учесник на два интердисциплинарна пројекта, док је једанаест 

истраживача са Факултета подржавало реализацију још осам пројеката. 

Пројекти чији је носилац био Факултет су: 

 

 179005 – «Ризици финансијских институција и тржишта у Србији – микроекономски и 

макроекономски приступ», 

 179050 – «Стратегијске и тактичке мере за решавање кризе конкурентности реалног 

сектора у Србији», 



 

 

 179062 – «Примена савремених метода менаџмента и маркетинга у унапређењу 

конкурентности предузећа у Србији у процесу њене интеграције у Европску унију», 

 179065 – «Улога државе у новом моделу раста привреде Србије». 

 

Финансирање је настављено кроз Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког 

рада НИО у 2020. години. Расподела средстава је у директној надлежности Министарства. 

Сходно томе, у периоду од 01.10.2019 - 30.09.2020. године, на име бруто накнада за рад 

истраживача исплаћено је укупно 44.129.953,00 динара, за покриће директних материјалних 

трошкова намењен је износ од 4.323.529,00 динара, а за режијске трошкове 4.430.568,00 динара.  

Министарству су, у извештајном периоду, предати годишњи извештаји о раду на пројектима, као 

и финансијски извештаји за 2019. годину, а дат је предлог програма рада за 2020. годину.  

У оквиру Специјалног програма истраживања COVID-19 Фонда за науку Републике Србије, 

Факултет је учествовао са више пројектних предлога. Овај програм има за циљ финансирање 

научноистраживачких пројеката који ће допринети ефикасном научном одговору на актуелну 

пандемију изазвану SARS-CoV-2 вирусом и омогућити бољу спремност и реаговање друштва.  За 

финансирање је одобрен пројекат MICEPRE_EEEM „Macroeconomic implications of COVID19 and 

effectivness of policy response in Europe: Empirical evidence and econometric modelling“. 

  

 

 

 Остале активности 

 

НИЦЕФ активно сарађује са другим центрима на Факултету, а нарочито са Центром за сарадњу 

са привредом. Такође, НИЦЕФ даје подршку за успешно функционисање различитих 

факултетских активности у складу са својим кадровским капацитетима. Запослени у НИЦЕФ-у 

били су ангажовани и на пословима везаним за акредитацију Факултета. 

Веб страница НИЦЕФ-а на адреси http://nicef.ekof.bg.ac.rs/ се редовно администрира и уређује у 

складу са новостима и дешавањима у пословању НИЦЕФ-а.  

У извештајном периоду усвојен је Финансијски план и план набавки НИЦЕФ-а, као део 

Финансијског плана и плана набавки Факултета. 

НИЦЕФ ће и у наредној години наставити интензивно да ради на јачању имиџа Факултета и 

продубљивању сарадње са привредом, међународним организацијама, јавним сектором и 

средњим школама у Србији. 

 

 

 Истраживачи 

 

У активностима НИЦЕФ-а, не рачунајући пројекте Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, у извештајном периоду било је ангажовано 57 истраживача, од којих 54 са Факултета и 3 

екстерна сарадника. Министарство просвете, науке и технолошког развоја финансира укупно 91 

истраживача. 

 

 

 



 

 

ЦЕНТАР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

 
 

 

Центар за издавачку делатност (у даљем тексту ЦИД) је у периоду 1.10.2019. до 30.09.2020. 

континуирано радио на активностима подршке наставном, испитном и научном процесу који се 

одвијају на Економском факултету у Београду. 

  

Објављена издања 

У наведеном периоду ЦИД је објавио 43 наслова који су у највећем броју уџбеници и помоћна 

учила. Од тога је објављено 32 уџбеника, 9 помоћних учила и 2 монографије. Укупно је 

објављено 9 потпуно нових издања, док су остало измењена и допуњена издања. У оквиру 

едиције Преводи су објављена два нова издање: „Маркетинг у угоститељству, хотелијерству и 

туризму“, 7. издање, аутора Philip T. Kotler, John T. Bowen, James Makens, Seyhmus Baloglu и 

“Увод у менаџмент у угоститељству”, 5. издање, John R. Walker. У току је рад на преводу на 

српски језик шест књига за које су откупљена права на превод: 1) “Intermediate Microeconomic - A 

Modern Approach” и “Workouts in Intermediate Microeconomics”, 9th edition, Hal R. Varian (за ова 

издања је завршен превод, редактура и лектура), 2) “A Contemporary Introduction to Sociology”, 3rd 

edition, J. C. Alexander, K. Thompson, L. D. Edles, M. C. Desyllas (књига се тренутно налази у 

штампи), 3) „Consumer Behavior: Buying, Having, and Being“, Michael R. Solomon, Global Edition, 

12/E, 2018, 4) “Accounting Information Systems”, Global Edition, 14th Edition, Romney, Marshall B. 

and Steinbart, Paul-John (за ову књигу је завршен превод и лектура), 5) “E-commerce 2019: 

Business, Technology, and Society”, 15th edition, Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver. 

Објављивање свих наведених издања се очекује током наредне 2021. године.  

 

Учешће на 65. Сајму књига 

У складу са плановима афирмације изван Факултета, ЦИД би требало да учествује на 65. 

међународном београдском сајму књига који је планиран за средину децембра 2020. године. 

Међутим, одржавање Сајма је још увек неизвесно због актуелне пандемије изазване корона 

вирусом. 

 

Промотивне активности 

ЦИД ће за потребе промоције на Сајму књига, али и његовог континуираног представљања, 

издати Каталог издања 2020. Каталог представља даље унапређење ранијих његових верзија. 

Ове године Каталог ће бити урађен искључиво у електронској верзији. У каталогу се налазе 

основни каталошки подаци издања, краћи прикази књига и њихов кратки садржај. Таквим 

представљањем издања ЦИД је постигао још један вид промовисања Факултета као институције 

у којој се стиче конкурентно знање захваљујући квалитетним уџбеницима домаћих и страних 

аутора. 

 

У извештајном периоду се радило и на унапређењу сајта ЦИД-а (http://cid.ekof.bg.ac.rs и краћа 

адреса www.cid.rs). У 2019. години је настављено са техничким унапређењима новог сајта који 

прати савремене тенденције у представљању издавачке делатности и који је више окренут ка 

лакшем прегледу и онлајн наручивању наших издања од стране корисника. На основу 

електронске комуникације са актуелним и потенцијалним клијентима, примећује се да су они у 

највећем броју комуникацију и започели након увида у издавачку делатност ЦИД-а преко његове 

интернет странице. 



 

 

 

Подршка наставном процесу  

У складу са Законом о јавним набавкама, у јулу месецу 2020. године на тендеру за штампање 

издања ЦИД-а је изабрано ЈП „Службени гласник“ које је дало најповољнију економску понуду. 

Са овим предузећем Економски факултет је склопио уговор о штампању књига у наредних 

годину дана (до септембра 2021. године). 

  

ЦИД је, као и претходних година, на време припремио за поделу и продају уџбенике и помоћна 

учила, како за јесењи и пролећни семестар школске 2019/20, тако и за јесењи семестар школске 

2020/21. године. Проблеми са обезбеђивањем уџбеника су једино настали у случајевима када 

аутори нису на време достављали текстове за штампу, што је било забележено у неколико 

случајева. 

 

ЦИД је претходне школске године, као и ранијих пута наставио праксу поклањања по три своја 

издања сарадницима Факултета (сарадници у настави и асистенти), као и комплета уџбеника 

најбољим студентима у генерацији за њихову наредну школску годину, док је подела комплета 

уџбеника победницима републичких такмичења средњих економских школа и за разна 

такмичења студената ове године изостала. 

 

 

Финансијски резултати 

У извештајном периоду, ЦИД је у одређеној мери променио ценовну стратегију за коју се очекује 

да да резултате у наредном периоду. Иако су економска кретања у окружењу и даље неповољна, 

а која за последицу имају и пад куповне моћи, ЦИД је повећао марже које се зарачунавају у 

оквиру продајних цена. У претходном периоду су марже смањиване, али то није дало за резултат 

повећање продаје. Због тога је одлучено да се марже повећају како би се отворио простор за 

продају ЦИД-ових издања и преко спољних продајних канала (у књижарама других великих 

издавача и трговачких ланаца). Као и претходних година, и даље је присутна политика продаје 

истих издања по вишим продајним ценама преко рачуна, а по нижим ценама у књижари 

факултета. 

 

У наредној табели је дат сумарни преглед кретања укупних прихода и трошкова ЦИД-а у 

претходна четири извештајна периода. 

 

Елементи 

Извештајни период 

1.10.2016.-

30.9.2017. 

1.10.2017.-

30.9.2018. 

1.10.2018.-

30.10.2019. 

1.10.2019.-

30.10.2020. 

Приходи 28.539.919,04 28.032.852,38 24.047.888,33 20.892.741,90 

Трошкови 29.137.371,83 36.944.726,78 40.878.586,23 26.946.812,76 

Пословни 

резултат 
-579.452,79 -8.911.874,40 -16.830.697,90 -6.054.070,86 

Укупне залихе 41.992.634,66 38.505.799,70 48.756.256,63 53.598.652,92 

 

Укупни приходи ЦИД-а од продаје готових производа и трговачке робе у периоду 1.10.2019. – 

30.10.2020. износили су 20.892.741,90 динара, док су трошкови износили 26.946.812,76 динара те 

је остварен губитак од 6.054.070,86 динара. Без обзира на чврсту контролу трошкова који су 

највећим делом дефинисани Правилником о ауторским хонорарима и Уговором са добављачем 



 

 

услуга штампе, продаја уџбеника и помоћних учила није била довољна да се покрију ови 

трошкови. Вредност залиха на дан 30.09.2020. износи 53.598.652,92 динара што је за око 4,8 

милиона динара више него на исти дан претходне године (односно 9,9%). До повећања залиха је 

дошло због штампања одређеног броја нових издања уџбеника у већем тиражу како би се 

постигла економија обима, мање продаје књига због новонастале ситуације изазване корона 

вирусом и откупа права за превођење два нова уџбеника. 

 

Појединачне ставке трошкова у анализираном периоду су имале следећу динамику: 

 

1) Смањени су трошкови превода. У односу на претходни извештајни период трошкови 

превођења су мањи за 57,6% (трошкови превођења су износили 1.906.951,58 динара). 

Трошкови превода се односе на превод четири страна уџбеника, од којих су два објављена 

ове године, док ће два изаћи из штампе наредне школске године. 

2) Трошкови ауторских хонорара су у односу на претходни извештајни период смањени 

за 10,4% (11.726.058,28 динара). Међутим, трошкови ауторских хонорара и даље имају 

велико учешће у укупним трошковима издавачке делатности. 

3) Трошкови штампе су у односу на претходни извештајни период смањени за 41,3% 

(8.046.875,30 динара). Смањење трошкова штампе је резултат мањег броја издатих књига 

у текућој школској години, пре свега због мањег броја репринта. 

4) Повећање залиха је резултат штампања нових преведених издања уџбеника у већем 

тиражу због постизања економије обима. 

5) Основни проблем који је утицао на стварање негативног пословног резултата јесте стална 

тенденција пада прихода која је  нарочито била изражена у овом извештајном периоду. 

Неповољни трендови попут смањења куповне моћи студената који купују наше књиге 

(студенти финансирани из буџета), затим повећање понуде наших уџбеника на 

секундарном тржишту књига, као и стално присутно копирање ЦИД-ових издања већ у 

непосредној близини факултета и даље знатно утиче на смањење укупних прихода од 

продаје књига. Као један од начина повећања продаје књига ЦИД разматра могућност 

продаје књига преко екстерних канала продаја (у књижарама других издавача и предузећа 

која се баве продајом књига), али ова активност још увек није реализована. 

 
 

 

ЦЕНТАР ЗА САРАДЊУ СА ПРИВРЕДОМ 

 

 

Центар за сарадњу са привредом (у даљем тексту Центар) је основан у октобру 2015. године на 

Економском факултету. Центар има три главна правца деловања: 

 

 Успостављање узајамно корисне сарадње са успешним компанијама и институцијама 

у Србији и интензивирање различитих активности које имају за циљ обезбеђивање пракси 

и додатне едукације наших студената, за које је надлежан Тим за односе са компанијама 

и студентске праксе. На основу потписаних Меморандума о пословној сарадњи и 

Упитника које попуњавају компаније-партнери Економског факултета ствара се кровни оквир 

за спровођење низа заједничких активности. Тим је посебно фокусиран на повећање 

броја студентских пракси, које ће омогућити стицање практичних знања и вештина 

студената кроз рад у компанијама. 



 

 

 

 Каријерно вођење и саветовање у области планирања и управљања каријером 

студената, као и организација и реализација гостујућих предавања на Економском факултету 

у сарадњи са партнерима Факултета. Тим за каријерно вођење и саветовање Центра 

за сарадњу са привредом настоји да пружи практична и актуелна знања којa су 

студентима неопходнa за припрему за прво запослење и управљање својом каријером 

(припрема за писање биографије, припрема за интервју, теренска настава, гостујућа предавања 

и др.). 

 

 Управљање маркетингом и односима са јавношћу Економског факултета има за 

циљ промовисање и јачање репутације Факултета у привредном окружењу и стручној 

јавности. Тим за маркетинг и односе са јавношћу Центра за сарадњу са привредом настоји 

да позитивно и интензивно делује у правцу ширења угледа и позитивног имиџа 

Економског факултета у области високог образовања, али и свих других облика активности 

које припадају подручју рада Факултета. 

 

 

Резултати у оквиру надлежности Центра током последње академске године: 

 

 Праксе и послови: 

− Успостављена је сарадња са 24 компанија што у укупном збиру чини 531 од оснивања 

Центра 

− Обезбеђено је 309 студентских пракси што у укупном збиру чини 3118 од оснивања Центра 

− Реализован први циклус пројекта “Први и прави посао“ 

 Каријерно саветовање: 

− Oдржaнo je 5 тeрeнских пoсeтa, штo у укупнoм збиру чини 55 oд oснивaњa Цeнтрa  

− Oдржaнo je 6 прeдaвaњa гoстуjућих прeдaвaчa из приврeдe, штo у укупнoм збиру чини 134 

oд oснивaњa Цeнтрa 

− Oдржaне су 2 пaнeл дискусиjе, штo у укупнoм збиру чини 26 oд oснивaњa Цeнтрa 

− Oдржaне су 4 рaдиoницa, штo у укупнoм збиру чини 31 oд oснивaњa Цeнтрa 

− Креативни центар је одржао 4 радионице и дискусије које је посетило преко 40 студената 

− Startup Centаr организовао је панел дискусију коју је посетило више од 100 гостију 

− Кроз пројекат Ekof Business Lab прошле су 3 компаније домаћина и преко 30 студената 

− У оквиру пројекта „Екоф животна школа“ одржане су 2 интерактивне радионице и 

предавања 

− Подршка реализацији „MS Office – Excel“ курса за студенте Економског факултета у 

Београду 

− Рeaлизoвaнo je око 30 прeдaвaњa и рaдиoницa у oквиру Startup Centra 

− 20 интeрнo и eкстeрнo aнгaжoвaнa прeдaвaчa у Startup Centru  

− 3 тима је прoшлo прoгрaм Startup Centra (12 студeнaтa) 

 

 Уписна кампања 2020: 

− Реализоване су посете у 40 средњих школа  

− Факултет су посетили ученици из 3 школе 



 

 

− Факултет је представљен на 4 сајма образовања  

− Пројекат Отворена врата je релизован 7 пута (забележено је присуство 152 ђака и 10 

родитеља) 

− Успостављена је сарадња са инфлуенсерком Теодором Миљковић у циљу боље 

презентације на Сајму образовања и наставних средстава 

− Осмишљавање интерактивног приступа средњошколцима 

− Промоција LSE програма  

− Сарадња са порталом Prijemni.rs и Edukacija.rs 

− Покренут је пројекат EKOF Academy (једномесечни програм предавања и решавања мини 

студија случаја из различитих економских области, са циљем да присутне ђаке четврте 

године уведе у свет економије и приближи им како изгледа студирање на Економском 

факултету) 

 

 Сарадња са школама 2020: 

− Организована је Четврта конференција за наставнике при ЗУОВ-у  

− Пета коференција за наставнике при ЗУОВ-у је у процесу акредитације 

− Креиран је и достављен извештај у 59 средњих школа о успеху њихових ученика на 

пријемном испиту и резултатима током прве године студија  

− Организована је донација од по 10 рачунара Економско трговинској школи Пожаревац и 

Економској школи Чачак. 

− Организована је донација књига средњим економским школама широм Србије (укупно 

2197 књига у 50 средњих економских школа). 

 

 Интерни маркетинг и ПР: 

 

− Eкономски факултет у Београду је био медијски експониран 3044 пута, од тога у 

електронским медијима 239, у штампаним медијима 781 и на интернету 2024 пута 

− Организовано је преко 10 гостовања чланова руководства, професора и студената 

Факултета 

− Одржавање страница Факултета на друштвеним мрежама: 

• Фејсбук страница броји 17742 пратиоца (увећање за 448 пратилаца у односу на 

претходну годину) 

• Фејсбук страница „Ја на екофу“ намењена будућим студентима броји 2832 пратица  

• LinkedIn страница броји 9187 пратилаца (увећање за 1588 пратилаца у односу на 

претходну годину)  

• Instagram профил Факултета има 5100 пратилаца (увећање за 963 пратилаца у односу 

на претходну годину) 

• Instagram профил „Ја на екофу“ има 1088 пратилаца (увећање за 359 пратилаца у 

односу на претходну годину) 

• Viber Community броји 378 чланова 

− Пласирано је преко 1000 објава на сајту и на званичним профилима на друштвеним 

мрежама  

− Организована промоција актуелних конкурса за праксе и послове 

− Анализа прес клипинг материјала на свакодневном нивоу 

− Алумни платформа (alumni.ekof.bg.ac.rs) тренутно броји 1140 чланова, база 3330 чланова  

− Објављене 2 „Успешне алумни приче“ на Алумни сајту и 1 на сајту Факултета 



 

 

− Годишњи Newsletter направљен на крају 2019. године и послат алумнистима 

− У припреми Newsletter за 2020. годину 

− Свечано проглашен за Екоф амбасадора алумниста Иван Станковић 

 

 Догађаји: 

− Припрема видео поруке поводом почетка академске године – Деканова порука 

добродошлице новоуписаним студентима 

− Припрема поклона за новоуписане студенте 

− Организована су 3 окупљања алумниста ( генерација 1969-150 алумниста, генерација 

1999-70 алумниста и стручни скуп и дружење Удружење ЕКОФ 86-90 алумниста) 

− Организована су 2 предавања пројекта „Вече са алумнистима“ на којима је оквирно 

присуствовало 30-50 људи, снимак једног предавања је објављен и на Алумни сајту 

− Одржано предавање Креативног центра под називом „Ко стоји иза реклама које гледамо 

сваки дан?“ 

− Одржана радионица „Дизајнирај свој успех” 

− Панел дискусија Startup Centra „Startup Времеплов – од идеје до бизниса” 

− Гостујуће предавање Боба Чепмена, председника компаније Barry-Wehmiller  

− Интерактивно предавање о комуникацијским стиловима тима људских ресурса у 

компанији „DDOR Novi Sad” 

− Панел дискусија у организацији Креативног центра, а под називом Podcast day 

− Подршка гостујућем предавању компаније „Nelt“ 
− Oргaнизoвaн дoгaђaj свeчaног прoглaшeњa пoлaзникa 5. гeнeрaциje Startup Centra 

− Подршка при реализацији такмичења „LUKOWA Innovation Challenge “  

− Радионица Креативног центра „Интервју: Састави питање уместо одговора” 

− Радионица пројекта „Екоф животна школа“ под називом „Плaнирaњe и oргaнизaциja 

врeмeнa“ 

− Подршка при дочеку и организацији радионице за гостујуће професоре и студенте из 

Холандије 

− Подршка гостујућем предавању компаније „Atlantic grupа“ 

− Подршка гостујућем предавању компаније „Sport Vision“ 

− Радионица пројекта „Екоф животна школа“ – „Управљање тремом и стресом” 

− Организација и реализација CSR пројекта озелењавања отвореног амфитеатра у сарадњи 

са компанијом „Japan Tobacco International a.d. Senta” 

− E-Commerce панел дискусија у сарадњи са хабом „In Centar“ 

− Подршка гостујућем предавању генералног директора компаније „Gomex“ 

− Свечано отварање ЕКОФ Академије 

− Организовање свечаног отварања реновиране кантине у сарадњи са компанијом „Nestle” 

 

 Припрема и дизајн материјала за следеће активности: 

− Дизајн промотивног дигиталног материјала за друштвене мреже Факултета, преко 30 

визуала за Уписну кампању, 10 визуала за комуникацију са новоуписаним студентима, 15 

визуала у оквиру каријерног вођења и саветовања са старијим студентима. Као и 

преко 40 додатних визуала за друштвене мреже, за промоцију мастер студија, LSE студија, 



 

 

гостујућих предавања, активности алумни клуба, обавештења о успесима Факултета и 

студената, новитетима у библиотеци, студијским програмима и слично 

− Дизајн додатног промотивног матријала за уписну кампању: флајера, постера за најаву 

гостовања у средњим школама, поклона, израда интерактивне презентације и мини 

такмичења, визуали за накнадни упис, пребацивање докумената, промоцију успешног 

уписа 

− Корекција дизајна сајта Факултета, прилагођавање слика, слајдова, сегмената и нових 78 

табела курикулума на српском и енглеском језику 

− Одржана едукација рада у програму за дизајн Adobe Illustrator практикантима на стручној 

пракси у Маркетинг тиму Економског факултета 

− Стално очување визуелног идентитета Факултета, брендирање Екоф Академије и 

ребрендирање Ekof Case Studa Club-а 

 

 

 Остало: 

− Осмишљен је саржај за инфо-пулт на Сајму образовања и наставних средстава 

− Припрема садржаја за Интерактивни монитор 

− Подршка организовању промоције мастер програма 

− Пружена је медијска подршка промоцији Кварталног монитора 

− Маркетиншка промоција успеха студената 

− Подршка промоцији Model WTO Belgrade 2019 

− Медијска подршка међунароној сарадњи Факултета и програмима студентских размена 

− Пружена је медијска подршка промоцији мастер студијског програма Економског и 

Правног факултета 

− Реконструкција сајта Факултета 

− Вођење програма доделе диплома 

− Припрема промоције Летње школе Економског факултета 

 

 

 

ЕКОНОМСКИ ПОЛОЖАЈ ФАКУЛТЕТА И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

РЕЗИМЕ 

У академској 2019/20 години је и поред кризе изазване пандемијом COVID-19, остварен раст 

прихода Факултета од 1,9% у односу на претходну академску годину, при чему је раст остварен 

не само по основу прихода из буџета Републике, већ и по основу сопствених прихода. Укупни 

расходи Факултета су у 2019/20 години били на истом нивоу као у претходној академској години, 

што је нето ефекат уштеда на текућим расходима, као и раста инвестиција. У посматраној 

академској години остварен је укупан суфицит од 39,9 мил. РСД (и текући суфицит од 61,6 мил. 

РСД). Остварени финансијски резултат у 2019/20. знатно је бољи него у претходној академској 

години, услед позитивних трендова у погледу броја уписаних студената и реализације осталих 



 

 

активности на тржишту, али и напора на даљем унапређењу трошковне ефикасности, који су из 

интензивирани након избијања пандемијске кризе.  

 

Основа анализе финансијских перформанси Економског факултета Универзитета у Београду (у 

даљем тексту: „Факултета“) у периоду 01.10.2019.–30.09.2020. године је Извештај о извршењу 

буџета (Образац 5). Интегрални приказ Обрасца 5 за наведени период дат је у прилогу ове 

анализе. Овај извештај сугерише неколико битних закључака. 

 

ПРИХОДИ 

У периоду од почетка октобра 2019. до краја септембра 2020. године, Факултет је остварио 

укупне приходе и примања у износу од 821,4 милиона РСД, од чега је 350,3 милиона РСД 

остварено по основу прихода из буџета Републике, 466 милиона РСД по основу сопствених 

прихода, а 5,1 милион РСД по основу донација (међународних пројеката).  

 

Табела 1. Износ и структура прихода и примања Факултета  

Врста прихода: Износ (мил. РСД) Структура 

Приходи из буџета 350,3 42,6% 

Сопствени приходи и донације 471,1 57,4% 

    Приходи од студија (ОАС, МАС, ДС) 401,2 48,9% 

    Остали приходи 69,9 8,5% 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 821,4 100% 

 

Укупни приходи и примања Факултета у академској 2019/20. години бележе раст од 1,9% у 

односу на претходну академску годину, а раст од 1,7% бележе и сопствени приходи, што је 

последица позитивних трендова у погледу броја уписаних студената, као и реализације других 

активности на тржишту. Приходи из буџета Републике такође бележе раст од 7,7%, услед 

повећања средстава за плате од Министарства просвете, као и различите динамике уплате 

средстава за материјалне трошкове пројеката Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. Приходи од донација су забележили пад, због специфичне динамике уплате средстава по 

међународним пројектима. 

У структури сопствених прихода, доминирају приходи и примања по основу студија, чије је 

учешће у сопственим приходима у академској 2019/2020. било непромењено у односу на прошлу 

годину и износило око 85,2%. Приходи од продаје књига и реализације истраживачких и 

консултантских пројеката у збиру чине око 12,5% сопствених прихода и њихово учешће у 

сопственим приходима бележи раст у односу на претходни извештајни период. Тако су приходи 

НИЦЕФ-а забележили међугодишњи раст од готово 80%, док су приходи ЦИД-а били стабилни, 

упркос кризи изазваној пандемијом. Приходи од угоститељских услуга су у академској 

2019/2020. години у благом паду од 0,8% у односу на претходну академску годину, што је 

последица привременог престанка рада угоститељских јединица услед пандемије COVID-19. 

 

 



 

 

Табела 2. Структура сопствених прихода и донација Факултета  

Врста прихода: 
Износ 

(мил. РСД) 
Структура 

1. Приходи од основних студија 351,01 74,5% 

2. Приходи од мастер и последипломских студија 36,41 7,7% 

3. Приходи од докторских студија 5,51 1,2% 

4. Приходи од међународних мастер студија 8,23 1,7% 

5. Приходи НИЦЕФ-а 37,72 8,0% 

6. Примања од ЦИД-а 20,89 4,4% 

7. Примања од угоститељских услуга 4,99 1,1% 

8. Остали приходи 1,27 0,3% 

9. Донације и помоћи 5,08 1,1% 

Свега: 471,11 100% 

РАСХОДИ 

Укупни расходи и издаци Факултета у периоду од почетка октобра 2019. до краја септембра 

2020. године, остали су на приближно истом нивоу као и претходне академске године, и 

износили су 781,5 милиона РСД. Посматрано по врстама расхода, уочава се да су у извештајном 

периоду расходи на плате запослених повећани за 2%, пре свега услед увећања буџетског дела 

зарада крајем 2019. године. У целом посматраном периоду, и након избијања пандемијске кризе, 

Факултет је наставио са редовном исплатом зарада у непромењеном износу, укључујући и 

периодичне награде свим запосленима за остварене резултате, чиме је очуван материјални 

положај запослених на Факултету, што је посебно битно имајући у виду да је у бројним другим 

високошколским установама пандемијска криза негативно утицала на политику зарада. 

 

Табела 3. Износ и структура расхода и издатака Факултета  

Врста трошка: 
Износ 

(мил. РСД) 
Структура 

Текући расходи и издаци 759,8 97,2% 

Инвестиције 21,7 2,8% 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 781,5 100% 

 

У посматраној академској години стални трошкови су били мањи за 7,8%, трошкови 

репрезентације мањи за 29,1%, а трошкови путовања за чак 56,7% у односу на претходни 

извештајни период. На динамику наведених трошкова утицала је промена режима рада 

Факултета услед пандемијске кризе, а на пад сталних трошкова додатно су утицале и мере и 



 

 

активности спровођене у претходном периоду у циљу даљег унапређења трошковне 

ефикасности. Тако су на пример променом начина обезбеђења телефонских услуга, те начина 

ангажовања помоћног особља остварене знатне уштеде.  

Средства остварена по основу прихода из буџета Републике су највећим делом искоришћена за 

финансирање расхода по основу зарада запослених, а мањим делом за покриће сталних 

трошкова, док су средства остварена по основу сопствених прихода искоришћена за 

финансирање дела зарада запослених и већег дела сталних трошкова, као и за финансирање 

осталих трошкова, тј. активности. Структура расхода финансираних из сопствених средстава, у 

износу од 424,5 милиона РСД, приказана је у Табели 4.   

 

Табела 4. Структура сопствених трошкова Факултета  

Врста трошка: 
Износ 

(мил. РСД) 
Структура 

1. Расходи за запослене 265,81 62,6% 

2. Стални трошкови 20,82 4,9% 

3. Трошкови путовања 2,75 0,6% 

4. Трошкови услуга по уговору 89,31 21,0% 

5. Трошкови специјализованих услуга 14,70 3,5% 

6. Трошкови поправки и одржавања 5,04 1,2% 

7. Трошкови материјала 7,04 1,7% 

8. Улагања у основна средства 13,93 3,3% 

9. Остали трошкови 5,09 1,2% 

Свега: 424,49 100% 

 

Инвестиције у факултетску инфраструктуру и опрему у академској 2019/20. години износиле су 

21,7 милиона РСД, што се већим делом односи на завршетак реконструкције и уградњу додатних 

лифтова, започету у академској 2017/18. години, у циљу унапређења безбедности и усклађивања 

са важећим законским стандардима. Осим тога, вршена је набавка и информатичке и опреме за 

образовање, у сврхе припрема за извођење онлајн наставе, као и намештаја за опремање 

кабинета, канцеларија и заједничких просторија на Факултету. Инвестиције су у академској 

2019/20. години биле веће за 6,7 милиона РСД (44,6%) у односу на претходну академску годину. 

Све инвестиционе активности су реализоване преко јавних набавки, у складу са одговарајућим 

Законом и у складу са планом набавки за календарску 2019. и 2020. годину, усвојеним од стране 

Савета Факултета. 

 

 

 



 

 

Графикон 1. Укупан и текући финансијски резултат Факултета (мил. РСД) 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ 

Факултет је током академске 2019/20. године остварио текући резултат (укупни приходи 

умањени за текуће расходе и издатке) од +61,6 милиона РСД, а када се у расходе и издатке 

укључе и реализоване инвестиције, укупан нето резултат/суфицит Факултета у академској 

2019/20. години износио је +39,9 милиона РСД. И текући суфицит (без инвестиција) и укупан 

финансијски резултат (са укљученим инвестицијама), у академској 2019/20. години били су 

знатно бољи него у академској 2018/19. години (Графикон 1). На позитивна кретања 

финансијског резултата утицали су позитивни трендови у погледу броја уписаних студената, 

реализације других активности на тржишту, те активности усмерене на остварење уштеда на 

текућим трошковима. Након избијања пандемијске кризе континуирано је праћена динамика 

реализације прихода и расхода Факултета, а истовремено су спровеђене и активности на трајном 

умањењу појединих сталних трошкова.  

Сходно претходно наведеном, оцењује се да је финансијска и ликвидносна позиција Факултета 

стабилна, док ће дугорочна финансијска позиција Факултета бити под утицајем односа оснивача 

према високошколским установама, као и екстерних социјално-економских трендова, те 

конкурентске позиције Факултета. 



 

 

ПРИЛОГ: ОБРАЗАЦ 5 ЗА ПЕРИОД 01.10.2019.–30.09.2020. ГОДИНЕ 

 

Образац 5

(у хиљадама динара)

5001
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
821.397 350.287 5.080 440.144 25.886

5002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 795.511 350.287 5.080 440.144

5061 732000
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 
4.969 4.969

5062 732100 Текуће донације од међународних организација 4.969 4.969

5070 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 268 268

5071 741100 Камате

5074 741400
Приход од имовине који припада имаоцима 

полиса осигурања
268 268

5077 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 439.874 439.874

5078 742100
Приходи од продаје добара и услуга или закупа 

од стране тржишних организација
439.874 439.874

5089 744000
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ 

И ПРАВНИХ ЛИЦА 
111 111

5090 744100
Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица
111 111

5092 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 2 2

5093 745100 Мешовити и неодређени приходи 2 2

5097 772000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 

ГОДИНЕ 

296 296

5098 772100
Меморандумске ставке за рефундацију расхода 

из претходне године
296 296

5104 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 349.991 349.991

5105 791100 Приходи из буџета 349.991 349.991

5106 800000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ
25.886 25.886

5117 822000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

ПРОИЗВОДЊЕ
23.185 23.185

5118 822100 Примања од продаје залиха производње 23.185 23.185

5119 823000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ
2.701 2.701

5120 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 2.701 2.701

5171 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 821.397 350.287 5.080 440.144 25.886

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 

Ознака 

ОП

Број 

конта
Опис

01.10.2019. - 30.09.2020.

Укупно                        Буџет
Донације и 

помоћи

Сопствена 

извор 04

Сопствена 

извор 09

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

 

 



 

 

 

 

5172
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
781.509 350.988 6.034 389.199 35.288

5173 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 762.740 348.249 6.034 375.289 33.168

5174 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 541.533 275.718 260.133 5.682

5175 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 455.328 235.842 214.798 4.688

5176 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 455.328 235.842 214.798 4.688

5177 412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА
74.568 39.550 34.230 788

5178 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 51.682 27.404 23.732 546

5179 412200 Допринос за здравствено осигурање 22.886 12.146 10.498 242

5181 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 587 587

5182 413100 Накнаде у натури 587 587

5183 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 3.642 326 3.316

5184 414100
Исплата накнада за време одсуствовања с 

посла на терет фондова
364 326 38

5185 414200 Расходи за образовање деце запослених 509 509

5186 414300 Отпремнине и помоћи 2.309 2.309

5187 414400
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 

чланова уже породице и друге помоћи 
460 460

5188 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 3.751 3.545 206

5189 415100 Накнаде трошкова за запослене 3.751 3.545 206

5190 416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ
3.657 3.657

5191 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 3.657 3.657

5196 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 218.208 72.531 6.034 112.496 27.147

5197 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 34.924 14.066 38 20.432 388

5198 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 991 490 475 26

5199 421200 Енергетске услуге 19.843 8.280 11.563

5200 421300 Комуналне услуге 9.162 2.655 6.493 14

5201 421400 Услуге комуникација 2.879 2.624 13 200 42

5202 421500 Трошкови осигурања 16 16

5203 421600 Закуп имовине и опреме 306 306

5204 421900 Остали трошкови 1.727 17 25 1.685
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5205 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 3.297 482 59 2.752 4

5206 422100 Трошкови службених путовања у земљи 903 55 848

5207 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 2.379 427 59 1.893

5208 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 15 11 4

5211 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 141.039 45.835 5.887 76.156 13.161

5212 423100 Административне услуге 9.076 29 7.140 1.907

5213 423200 Компјутерске услуге 6.279 293 5.966 20

5214 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 2.398 446 26 1.926

5215 423400 Услуге информисања 11.773 232 238 2.915 8.388

5216 423500 Стручне услуге 100.673 44.835 5.623 48.512 1.703

5217 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 976 976

5218 423700 Репрезентација 1.276 1.161 115

5219 423900 Остале опште услуге 8.588 8.536 52

5220 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 26.857 12.138 50 2.973 11.696

5222 424200 Услуге образовања, културе и спорта 26.720 12.138 50 2.855 11.677

5223 424300 Медицинске услуге 123 104 19

5224 424400 Услуге одржавања аутопутева 14 14

5228 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5.035 5.009 26

5229 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 3.457 3.457

5230 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 1.578 1.552 26

5231 426000 МАТЕРИЈАЛ 7.056 10 5.174 1.872

5232 426100 Административни материјал 1.375 10 1.204 161

5234 426300
Материјали за образовање и усавршавање 

запослених
513 513

5235 426400 Материјали за саобраћај 50 50

5237 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 2.174 2.174

5239 426800
Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељство
2.706 1.010 1.696

5240 426900 Материјали за посебне намене 238 223 15

5276 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 8 8

5278 444200 Казне за кашњење 8 8
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5314 472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 

БУЏЕТА 
1.244 1.244

5321 472700
Накнаде из буџета за образовање, културу, 

науку и спорт 
1.244 1.244

5324 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 1.747 1.408 339

5325 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 1.159 1.159

5327 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 1.159 1.159

5328 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 588 249 339

5329 482100 Остали порези 543 204 339

5330 482200 Обавезне таксе 45 45

5341 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 18.769 2.739 13.910 2.120

5342 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА  16.673 2.739 13.910 24

5341 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 8.686 8.686

5344 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 8.686 8.686

5348 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 6.260 2.575 3.685

5350 512200 Административна опрема 5.716 2.575 3.141

5354 512600 Опрема за образовање, науку,  културу и спорт 544 544

5362 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1.727 164 1.539 24

5363 515100 Нематеријална имовине 1.727 164 1.539 24

5371 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 2.096 2.096

5372 523100 Залихе робе за даљу продају 2.096 2.096

5435 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 781.509 350.988 6.034 389.199 35.288
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5436
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
821.397 350.287 5.080 440.144 25.886

5437
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
781.509 350.988 6.034 389.199 35.288

5438
Вишак прихода и примања – буџетски 

суфицит
50.945 50.945

5439
Мањак прихода и примања –буџетски 

дефицит  
11.057 701 954 9.402

5440 900000
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

5441 600000
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

5442 ВИШАК ПРИМАЊА 

5443 МАЊАК ПРИМАЊА

5444 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 50.945 50.945

5445 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА 11.057 701 954 9.402

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака 

ОП

Број 

конта
Опис

01.10.2019. - 30.09.2020.

Укупно                        Буџет
Донације и 

помоћи

Сопствена 

извор 04

Сопствена 

извор 09

 

 

 

 

 

Београд, 28.10.2020. 

ДЕКАН ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

           проф. др Бранислав Боричић 
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