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УВОД  
 

Економски факултет Београд припада породици факултета у саставу Универзитета у Београду, 

који је рангиран међу четири најбоља универзитета у Централној и Источној Европи. То је 

најпрестижнија високошколска установа у нашем региону која се бави образовањем 

економиста. Од свог настанка, 1937. године до данас, Економски факултет је успешно 

повезивао и усклађивао високошколско образовање из области економије, пословног 

управљања и статистике са савременим захтевима привреде и друштва, идући у корак са свим 

важним достигнућима економске науке.  Рад се реализује у оквиру шест катедри – Катедра за 

економску теорију и анализу, Катедра за економску политику и развој, Катедра за 

рачуноводство и пословне финансије, Катедра за пословну економију и менаџмент, Катедра за 

статистику и математику и Катедра за међународну економију. Наши наставници учествују у 

различитим научноистраживачким активностима у оквиру европског простора, а резултат нашег 

рада су у првом реду наши дипломци, мастери, магистри и доктори наука, који представљају 

најквалитетнији кадар у области економије, бизниса и менаџмента у региону. 

 

Кроз историју Економског факултета 

1845: Први пут се на Лицеју, чију традицију баштини Универзитет у Београду, изводи настава 
из предмета Народна економија. 
 
1937: Оснивање Економско-комерцијалне високе школе (ЕКВШ). Десет година касније ЕКВШ се 
трансформише у Економски факултет и улази у састав Универзитета у Београду. 
 
1952: Oснован Институт за економска истраживања на Факултету. Економски факултет добија 
нову зграду у којој се налази и данас.  
 
1953: Основана прва канцеларија АIESEC у земљи. 
 
1955: Објављен први број часописа Економски анали.  
 

1974: Оснивање Научноистраживачког центра Економског факултета (НИЦЕФ).  
 
1976: Нови наставни план са три одсека: Општа економија, Економика предузећа, Статистика и 
кибернетика.  
 
1987: Нови наставни план са седам усмерења: Општа економија, Маркетинг, Пословне 
финансије и рачуноводство, Спољна и унутрашња трговина, Финансије, банкарство и 
осигурање, Туризам и Економска статистика и информатика. 
 
1990: Први ТЕМПУС пројекат који координира Економски факултет.  
 
1997: Факултет добија свој домен на Интернету: www.ekof.bg.ac.yu 
 
2003: Уведене студије на даљину. Научно-наставно веће доноси одлуку о прихватању 
Европског система преноса бодова (ЕСПБ). 
 
2004: Факултет је домаћин међународне конференције EACES. 
 
2007: Акредитација Факултета као научноистраживачке институције.  
 
2009: Акредитација Факултета као високошколске институције у области економије. Факултет 
укључен у реализацију првог научноистраживачког пројекта у оквиру 7. Оквирног програма ЕУ.  
 
2013: Факултет добио статус сталног центра за UNCTAD-ове обуке у области међународне 
трговинске политике. 



 
2014: Акредитован први студијски програм основних академских студија у трогодишњем 
трајању. 
 
2016: Успостављена сарадња са Универзитетом у Лондону. Формиран Алумни клуб Економског 
факултета. Добијена ACCA акредитација. 
 
2017: Почела реализација наставе на студијском програму основних студија, Економија и 
финансије, у сарадњи са Универзитетом у Лондону, чији је носилац Лондонска школа 
економије. 
 
2019: Донете одлуке о акредитацији 17 студијских програма: два програма основних студија, 14 
програма мастер студија (од чега шест програма на енглеском језику) и један програм 
докторских студија. 
 
2020: Почиње настава на још једном студијском програму основних студија, Бизнис и 
менаџмент, у сарадњи са Универзитетом у Лондону, чији је носилац Лондонска школа 
економије, и прва генерација студената студијског програма Економија и финансије стиче 
дипломе.  
 

 

Кључне чињенице 

Студенти - Дипломирало преко 50.000 студената 
- Око 8.000  активних студената 

Студијски програми - 2 програма основних студија (180 и 240 ЕСПБ) на 
српском језику, са 12 модула и два програма на 
енглеском језику.  

- 8 студијских програма мастер студија 
- 1 студијски програм докторских студија 

Наставници и сарадници - 101 наставник и 20 сарадника 

Инфраструктура - 6 амфитеатара и 29 учионица (2.900 места) 
       -       5 рачунарских сала (150 места) 
       -       преко 55.000 библиотечких јединица 

Међународна сарадња                >100 партнерских универзитета 

Сарадња са привредом                >500 партнерских компанија 

Финансије - Просечан годишњи приход око 7 милиона евра 

 



Организациона схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MИСИЈА, ВИЗИЈА И ВРЕДНОСТИ 
 

ВИЗИЈА 
 
Економски факултет је водећа високообразовна институција из области економије, бизниса и 
статистике у Југоисточној Европи, међународно призната, атрактивна за талентоване и 
мотивисане студенте, инкубатор запошљавања студената, која ужива углед средине отворене 
за сарадњу и студирање, за истраживања, иновације и предузетништво, саветник привреде и 
државе, друштвено одговоран партнер заједнице у унапређењу општег благостања. 

 

МИСИЈА 

 

Економски факултет je школа у чијем средишту је студент, која пружа оптималне услове за  
учење, истраживање, праксу и ангажовање будућим лидерима који ће бити конкурентни на 
тржишту рада и способни да решавају сложене економске и пословне проблеме у реалном 
окружењу. 

 

ВРЕДНОСТИ 

· Неговање различитости – промовишемо принцип једнаких шанси и правичног 

третмана свих, независно од статуса, старости, етничке и родне припадности; 

· Академске слободе – заговарамо академску независности, отвореност за различите 

идеје, интелектуалну радозналост, слободу мишљења и изражавања; 

· Савремено знање – тежимо академској изврсности у откривању, очувању и ширењу 

корисних практичних и теоријских знања; 

· Интегритет – промовишемо и развијамо етично и одговорно понашање и лидерство, 

посвећено општем добру; 

· Лидерство – посвећени смо изврсности и негујемо став да ништа није немогуће, те у 

складу са тим тежимо сталним иновацијама у образовању, научноистраживачком раду 

и предузетништву; 

· Сарадња – развијамо се заједно са нашим академским и пословним партнерима, 

размењујући идеје, искуства и знање; 

· Oпште добро – бринемо о животној средини и потребама свих наших партнера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ  
 

Основни стратешки циљеви Економског факултета, око чије реализације ће се вршити 

мобилизација ресурса су: 

·  Развој система образовања са студентом у средишту 

· Изврсност у истраживању 

· Сарадња са привредом 

· Међународна видљивост и упоредивост 

· Дугорочна финансијска одрживост 

· Углед у јавности, модерна инфраструктура и ефикасна организација 

 

 

Стратешки циљ 1:  Развој система образовања са студентом у средишту 

Факултет ће и у наредном периоду бити посвећен образовању студената, који у 

пракси остварују утицај на развој друштва, економије и бизниса и који су 

способни за целоживотно учење.  

Другим речима Факултет ће: 

· У потпуности подржавати систем образовања који омогућава учење и развој 

размишљања који ће унапредити пословну праксу компанија у којима су запослени 

наши дипломци.   

· Едуковати студенте који су у динамичном окружењу способни да на адекватан начин 

селектују, организују и користе информације у циљу решавања различитих врста 

економских проблема у  пракси. 

Процес едукације ће бити дизајниран тако да креира способност критичког размишљања, а 

систем учења ће бити примарно усмерен ка студенту. Наведени стратешки циљ ће се 

остваривати путем три активности, што укључује и подржавајуће процесе попут peer-to-peer 

програма (пројекат студентског менторства), као и дизајнирање адекватне улоге факултетских 

центара и служби (каријерно вођење и саветовање). 

 

1.1       Развој студијских програма који су високо релевантни за тржиште рада  
 

Према систему националне акредитације, студијски програми се акредитују на период од седам 

година. С друге стране, потребе тржишта рада се сагледавају уз уважавање дугорочне 

перспективе која је далеко шира у односу на временску димензију процеса акредитације. 

Едукација на Економском факултету ће бити конципирана на начин да се везује за развој оних 

компетенција, које ће најбоље одговарати динамичким потребама тржишта рада у 

националном и међународном окружењу. У најбољем интересу наших студената је да кроз 

систем школовања изграде способност прилагођавања на промене које се дешавају у 

пословном и ширем друштвеном окружењу. Како би се овај циљ постигао, Факултет ће 

спроводити следеће иницијативе: 

а) Подстицање развијања општих компетенција и јачање капацитета студената за 

примену концепта целоживотног учења 

Приликом дизајнирања програма посебно ће се водити рачуна о постизању општих 

компетенција које су везане за следеће сегменте: (1) инструменталне компетенције – 

способност анализе и синтезе, критичког мишљења, способност планирања и организовања, 

способност писане и усмене комуникације, знање страног језика рад на рачунару, способност 

да се добије и анализира релевантна информација из различитих извора, на основу чега се 

може приступити решавању проблема и одлучивању; (2) интерперсоналне компентенције – 

способност критике и самокритике, разумевања разноликости и мултикултуралности, лични 



интегритет; (3) системске компетенције – способност примене знања у пракси, истраживачке 

вештине, способност учења, способност прилагођавања новим ситуацијама,  креативност, 

вођство, способност независног рада, предузетнички дух и жеља за успехом. 

 

б) Развој програма који укључују праксу у циљу повећања запошљивости дипломираних 

студената  

Факултет ће увести праксу, као обавезан део студијских програма у циљу континуираног јачања 

веза са пословном заједницом и усклађивања компетенција студената са потребама тржишта. 

У овом сегменту рада Економски факултет ће се ослањати на снажну активност коју спроводи 

Центар за сарадњу са привредом. У току студија наши студенти ће обавезно реализовати 

праксу у минималном трајању од 90 сати (3 ЕСПБ). У пракси ће тестирати усвојена знања, а 

програм у компанијама ће се реалиовати на завршној години студија у оквиру оних делатности 

у којима је могуће тестирати и усавршавати излазне компетенције модула. Развој програма који 

укључују праксу доприноси и бољој запошљивости дипломираних студената. Најбољи студенти 

Економског факултета се у све већој мери запошљавају већ на завршној години студија, а 

највећи број студената нађе запослење у периоду од 6-9 месеци након дипломирања. 

На повећање запошљивости утичу адекватно развијене и комбиноване предметно специфичне 

компетенције дипломираних студената које им омогућавају брзо укључивање у рад компанија. 

Ова компетентност се мери директним исходима програма – шта студент зна и може да уради у 

пракси. Дугорочни апсект унапређења каријере ће се постизати континуираним 

прилагођавањем и усавршавањем (целоживотно учење), за шта су дипломирани студенти 

Економског факултета у потпуности оспособљени. Овај аспект рада укључује и подршку 

целоживотном учењу кроз посебно дизајниране едукације на Економском факултету у оквиру 

Центра за сарадњу са привредом. 

в)  Дизајнирање водећих програма од првог до трећег нивоа студија  

Економски факултет је посвећен дизајнирању ефикасног програма који студенте планирано 

води од првог до трећег нивоа студија и оспособљава их за научноистраживачки рад у пољу 

економије, пословног управљања и статистике. Иако сваки студијски програм и сваки модул 

омогућавају проходност на више нивое студија, Економски факултет ће у наредном периоду, 

посебно на мастер академским студијама, усмерити развој појединих студијских програма ка 

томе да буду припрема за докторске студије у земљи и иностранству. 

Синергија која се остварује између различитих сегмената у процесу учења утиче на постизање 

финалног циља, тј. доприноси реализацији програма који уважава све чињенице из окружења и 

оспособљава студенте за висококвалитетан рад на тржишту. Ово се посебно односи на 

унапређење заснованости студијских програма на дигиталним компетенцијама студената. 

1.2     Континуирано улагање у квалитет наставе и наставног процеса на Факултету 
 

Економски факултет ће континуирано улагати у побољшање квалитета наставе и унапређење 

наставног процеса. Овим питањима се баве посебне комисије Наставно-научног већа, а 

активност ће се спроводити кроз иновирање метода рада и оцењивања на испиту, улагање у 

подизање педагошких компетенција наставника и сарадника за потребе савременог 

образовања и кроз јачање веза између истраживања и наставног процеса на Факултету. 

Студент и процес учења ће бити у центру пажње, а квалитетан наставни процес ће бити у 

функцији процеса учења. У том контексту, Факултет ће бити посебно оријентисан на следеће 

активности: 

 

а) Иновирање метода рада кроз подизање капацитета за примену проблемске наставе и 

развијање критичког мишљења  

Економски факултет ће и даље организовати едукацију наставника и сарадника у контексту 

иновирања метода рада са студентима. У контексту иновирања метода рада, пратиће се  

карактеристике нових генерација, а процес учења ће се прилагођавати новим околностима тако 

да се уз строго поштовање жељених исхода постигне најбољи резултат. Учење ће се дешавати 



у већој мери на часу кроз вежбе, тимски рад и интерактивност. Континуирано унапређивање 

метода рада са студентима је подржавајући процес којим се подстиче критичко закључивање, а 

реализује се путем наставе која је заснована на решавању проблема из праксе. У ту сврху 

наставници ће користити различите студије случаја из реалног окружења, којима имају приступ 

путем посебних база података креираним за потребе образовања у пољу економије, бизниса и 

менаџмента. Програми едукације наставника ће се реализовати у сарадњи са релевантним 

институтима. 

б) Иновирање метода оцењивања (исходи учења се континуирано тестирају током 

семестра кроз дијагностичко, формативно и сумативно оцењивање)  

У пракси оцењивања на Економском факултету традиционално је највише заступљено 

сумативно оцењивање. Стављање студента у средиште пажње доприносиће промени фокуса 

са доминантно сумативног оцењивања, на јачање улоге подржавајућег дијагностичког и 

формативног оцењивања, будући да ове форме омогућавају континуирано праћење процеса 

напредовања студената у савладавању испитне материје. Различитим методама оцењивања 

тестираће се постигнути ниво исхода учења и то континуирано током семестра, као и на 

финалном испиту. Наставна комисија ће пратити успешност студирања и расподелу оцена у 

току школске године у контексту обезбеђења квалитета. Сви испити ће и даље бити подложни 

екстерној евалуацији тако што се одређени број примерака оцењених испитних задатка у 

различитим категоријама оцена чува у архиви Факултета. Сви испити на којима се финални  

испит организује као усмени би требало да буду у могућности да приложе доказ о начину 

евалуације рада студената током семестра кроз писану форму (тест/полагање колоквијума). 

в) Унапређивање педагошких компетенција наставника и сарадника  

Будући да нису сви наставници и сарадници имали могућност стицања знања из области 

педагогије током студија, Универзитет у Београду ће и даље реализовати програме едукације 

наставника и сарадника, кроз различите радионице за потребе извођења наставе у складу са 

савременим захтевима образовног процеса. Економски факултет својом политиком ће и 

подржавати учешће свих наставника и сарадника у оваквим едукацијама. Неки од 

реализованих курсева у претходном периоду односили су се на основе наставничких 

компетенција и академских вештина универзитетских наставника, Лидерство у образовању: 

развој људи у организацији, Лидерство у образовању: партнерство и комуникација, Програм за 

унапређење наставничких и менторских компетенција, Дидактика у високом образовању и сл. 

Додатно, Економски факултет ће организовати едукацију својих наставника и сарадника у циљу 

подизања педагошких компетенција у сарадњи са релевантним институцијама (унапређивање 

педагошко-психолошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за реализацију 

студијских програма). Улагањем у унапређење педагошких компетенција ствараће се услови за 

рад наставника и сарадника, који уважавају промене у окружењу. Савремено друштво 

поставља нове захтеве пред високим образовањем инсистирајући на стварању услова за 

реализацију иновативних приступа у решавању пословних проблема. У ту сврху ће се 

користити и различити програми мобилности, ради професионалног напредовања наставника и 

сарадника. 

г) Јачање веза између истраживања, наставе и учења  
 

На основу Студије CONGRAD, у оквиру TEMPUS пројекта, оцењено је да учешће у научним 

истраживањима компонента студијских програма која није адекватно заступљена на 

различитим универзитетима у Србији. У контексту веза које се остварују са 

научноистраживачким радом на Факултету изузетно је важна партиципација наставника и 

сарадника у реализацији научноистраживачких пројеката, као и укључивање студената 

докторских студија у истраживачке програме који су финансирани како из националних, тако и 

европских истраживачких фондова. Наставници и сарадници ће бити подржани од стране 

Факултета у напорима за јачање партиципације у истраживачком простору и то путем едукација 

за пријаву пројеката и кроз јачање капацитета институције да администрира пројекте. 

Резултати који се остварују у оквиру научних истраживања ће у већој мери бити заступљени и у 

креирању примера из праксе за потребе реализације наставног процеса на Факултету, а на III 



нивоу студија научни пројекти би требало да активирају потенцијал младих научника-

докторанада у пуном капацитету. 

 

1.3  Интернационализација као средство за унапређење наставе и наставног процеса 

на Факултету 

Заједнички стратешки циљ у пољу наставе и међународне сарадње остварује се кроз 

подизање конкурентности и међународне упоредивости програма са референтним 

институцијама у свету у области економије и бизниса. Док је у пољу међународне сарадње овај 

циљ посматран као „циљ за себе“, у делу који се односи на наставу, интернационализација је 

дефинисана као средство за унапређивање наставе и наставног процеса на Факултету. У том 

смислу, дефинисане су три основне и две подржавајуће активности које се комбинују са другим 

аспектима стратешког програма.  

а) Подизање конкурентности студијских програма на међународном тржишту образовања 

Факултет је као приоритетну осу у наредном петогодишњем периоду дефинисао активности 

акредитације заједничких програма или програма у сарадњи са реномираним универзитетима 

из региона и света. С тим у вези, постоје предиспозиције да се положај Факултета у 

међународном окружењу унапреди, у контексту понуде програма на енглеском језику у сарадњи 

са референтним партнерима. До сада је реализована сарадња у образовању стручњака из 

области Економије и финансија са Универзитетом у Лондону – Лондонском школом економије и 

политичких наука, док у 2020. години отпочиње реализација још једног програма са истим 

партнером из поља бизниса (Бизнис и менаџмент). Истовремено, Факултет ће активно 

партиципирати у попуњавању слободног простора у образовању у пољу економије и бизниса у 

ширем региону, тако што ће иницирати нове програме мастер студија, којима ће се одговарати 

на релевантне тржишне сигнале. Овакви програми доприносиће повећању долазне мобилности 

студената и повезани су са циљем 4.4. 

б) Јачање капацитета за подршку процесу мобилности наставника и сарадника 

Економски факултет реализује долазну и одлазну мобилност наставника и сарадника у склопу 

Универзитета у Београду. Факултет ће и даље активно подржавати пријаве наставника и 

сарадника за одлазак на краћи временски период на партнерске институције у Европи и свету. 

Мобилност утиче повратно на подизање квалитета наставе и наставног процеса на Факултету, 

а посредно доприноси и остварењу бржег повезивања са референтним институцијама у циљу 

реализације међународних пројеката у делу који се односи на научноистраживачки рад, што је 

дефинисано циљем 2.2. Факултет ће активно учествовати и у програму Универзитета о 

заједничком менторству. Сходно томе, Факултет ће омогућити студентима докторских студија 

на Универзитету у Београду да докторску дисертацију израђују кроз заједничко менторство 

наставника са Универзитета у Београду и партнерског универзитета, под условом да је 

истовремено уписан као студент докторских студија за стицање дипломе и научног назива 

доктора наука на партнерском универзитету. Услов за реализацију међународног заједничког 

менторства је Међународни споразум о заједничком менторству при изради докторске 

дисертације. 

в) Повећање коришћења страних уџбеника (превода) у настави и континуиурано унапређење 

квалитета домаћих уџбеника  

Економски факултет примењује дугогодишњу политику превода најзначајнијих економских 

уџбеника у циљу постизања упоредивости знања наших дипломираних студената са знањем 

студената који се школују на познатим универзитетима из области економије, бизниса и 

статистике у свету. Факултет ће и у наредном периоду бити посвећен реализацији ових 

активности у склопу сопствене издавачке делатности, као и у сарадњи са другим 

научноистраживачким и образовним институцијама и издавачким предузећима из земље и 

региона. Списак преведених уџбеника у овом тренутку обухвата 25 капиталних наслова који се 

доминантно користе на заједничким предметима прве и друге године основних академских 

студија. У наредном периоду се планира интензивирање овог процеса увођењем преведених 



уџбеника у програме модула. Економски факултет постаје препознатљива институција у 

региону у домену преведених издања, а ову литературу као наставну користе други факултети 

и универзитети. Осим тога, Факултет ће радити на системском и континуираном унапређењу 

квалитета домаћих уџбеника у свом издању, у циљу обезбеђења њихове суштинске и техничке 

упоредивости са релевантним иностраним уџбеницима. 

 

Стратешки циљ 2: Изврсност у истраживању  

Подизање капацитета за изузетне доприносе у науци у области економије, 

пословног управљања и статистике. 

Научноистраживачки рад представља један од основних задатака Факултета, одређен 

Програмом научноистраживачког рада Универзитета у Београду – Економског факултета 

донетог од стране Савета Факултета, а у складу са Законом о високом образовању, Законом о 

науци и истраживању и Стратегијом научног и технолошког истраживања Републике 

Србије. Факултет ради на развоју научних области у складу са матичношћу. У оквиру поља 

друштвено-хуманистичких наука, Универзитет у Београду – Економски факултет матичан је за 

економске науке, бизнис и менаџмент. Традиционално, Факултет је кадровски, кроз 

истраживања и студијске програме, референтна институција за статистику. Циљ Факултета је 

да наставници у оквиру својих научноистраживачких области имају релевантне резултате, 

упоредиве са истраживачима у свету. 

У сврху реализације овог циља, дефинисано је шест стратешких иницијатива са припадајућим 

скупом активности и то: 

2.1      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 – Web of 

Science). 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  

Увећање броја радова објављених у међународним часописима реферисаним у цитатним 

базама као релевантним изворима мерење постигнућа истраживача (Web of Science, SCImago 

Journal Rank). 

б) Подизање категорија часописа у којима се објављују радови 



Факултет ће додатно вредновати изузетност кроз фокус на међународне часописе изузетних 

вредности, врхунске међународне часописе и истакнуте међународне часописе. 

в) Системско награђивање наставника за објављивање радова у престижним међународним 

часописима  

Факултет је Одлуком о вредновању научноистраживачког рада коју је усвојио Савет 

Факултета, поставио темеље за промоцију изврсности у истраживању. Такав вид промовисања 

изврсности у истраживању биће настављен и у наредном периоду, као потпора за напредак у 

оквиру ове стратешке иницијативе. 

г) Развој часописа у издању Економског факултета  

Факултет ће у наредном периоду наставити са подршком часописима, чији је издавач или 

суиздавач у оквиру остваривања постављеног циља.  

Факултет издаје часопис Economic Annals (Економски анали) који представља један од водећих 

научних часописа на енглеском језику из области економије у Србији. Узимајући у обзир 

остварену цитираност радова објављених у часопису, процедуру селекције радова, циљ је 

укључивање овог часописа на Emerging Sources Citation Index листу до 2025. године. Дугорочни 

циљ је улазак на Social Science Citation Index листу.  

Факултет је издавач и часописа Економске идеје и пракса. Циљ овог часописа је да постане 

водећи домаћи научни у области економских наука и да се приликом категоризације часописа 

позиционира у категорији врхунских часописа националног значаја (М51). На овај начин 

Факултет ће дати допринос развоју регионалних тема, и баштинити традицију чувања српског 

језика. 

Поред два часописа у којима је издавач, Факултет је суиздавач још и у часописима Маркетинг 

и ESP Today - Journal of English for Specific Purposes at Tertiary Level. У наредном периоду 

Факултет ће наставити да подржава рад ових часописа и промовише их.  

Факултет је, заједно са Фондацијом за развој економске науке, суиздавач билтена Квартални 

монитор економских трендова и политика у Србији, који од 2005. године излази квартално, на 

српском и енглеском језику. Кроз овај билтен, Факултет се позиционира као активан пружалац 

независних и методолошки утемељених анализа економских трендова и политика у земљи, 

доприносећи квалитету јавне дискусије о текућим економским темама.  

2.2      Реализација научних пројеката  

Факултет ће активно радити на промовисању и подршци наставницима приликом апликација за 

научне и међународне научне пројекте. Циљ нам је да у наредном петогодишњем периоду 

добијемо што већи број домаћих и међународних научних пројеката. 

Узећемо активно учешће и мотивисати наставнике да учествују у припреми што већег броја 

пријава за домаће пројектне фондове. Фокус и подршка биће усмерени на позиве Фонда за 

науку Републике Србије. Факултет такође редовно аплицира за учешће на новим позивима 

европских програма као што су ERASMUS+ и Horizon 2020. Активном партиципацијом у 

европским истраживачким токовима, обезбедиће се повезаност младих истраживача Факултета 

са релевантним истраживачима из Европе.   

Како би помогао наставницима у реализацији ове иницијативе, Факултет ће предузети низ 

активности, као што су научноистраживачке радионице и обуке које би наставницима помогле 

да приступе овом важном сегменту истраживачког рада. 

2.3      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  

Докторске студије биће развијане редовно, уз праћење модерних истраживачких трендова. 

Један од кључних механизама за унапређење квалитета докторских студија биће снажније 

повезивање са респектабилним факултетима из југоисточне Европе и шире, укључујући 

ангажовање гостујућих професора са тих институција и укључивање иностраних професора у 

рад комисија које воде, прате и оцењују рад докторанада. 

б) Подстицај младим сарадницима за наставак докторских студија на престижним 

иностраним универзитетима  

Економски факултет ће снажно подстицати одлазак сарадника и истраживача, који су у радном 

односу на Економском факултету, на докторске студије на престижним светским 

универзитетима и биће отворен за различите форме њиховог ангажовања у току и након 

завршетка докторских студија.    

в) Стипендирање најбољих докторанада Економског факултета  

Најбољи студенти докторских студија биће ослобођени плаћања школарина иако су ван оквира 

буџетских квота. Факултет ће подстицати ангажовање истраживача приправника финансираних 

преко пројеката Фонда за науку Републике Србије и сличних научноистраживачких пројеката. 

Дугорочни циљ је да докторанди буду истраживачи са примарним фокусом на резултате 

истраживања и докторске студије, те да не морају да уђу на тржиште рада током својих 

докторских студија.  

2.4      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.  

Стратешка иницијатива оствариће се кроз активности везаних за интерну и екстерну 

дисеминацију. 

Интерна дисеминација 

а) Подизање квалитета научноистраживачких семинара 

Рад на успостављању инфраструктуре за развој нових и побољшање постојећих 

научноистраживачких семинара. Значајан аспект унутар ове активности представљаће и 

појачано ангажовање млађих истраживача, кроз учешће на научноистраживачким семинарима. 

Факултет ће бити посвећен даљем развоју Београдског истраживачког семинара из економије и 

финансија, који организује заједно са Народном банком Србије, а који представља платформу 

за представљање истраживачких радова реномираних аутора, углавном из иностранства. 

Интенција Факултета је да, у наредном периоду, покрије и преостале научноистраживачке 

области истраживачким семинаром по узору на овај. 

б) Дисеминација изузетних научноистраживачких резултата унутар колектива  

Ради јачања мреже наставника и њиховог рада на заједничким научноистраживачким 

пројектима, специјалан аспект ове иницијативе ће се бавити презентацијом изузетних 

научноистраживачких резултата унутар колектива, кроз организацију посебне целине 

научноистраживачких семинара посвећених овом аспекту. Циљ ових семинара је 

приближавање тема и рада аутора који су остварили запажене резултате наставницима, 

сарадницима, студентима докторских студија, као и ангажованим студентима мастер студија 

који планирају да се баве научноистраживачким радом у будућности.    



Екстерна дисеминација 

в) Јачање капацитета за одлазак наставника и сарадника на међународне конференције 

Организација и одлазак на престижне међународне конференције у циљу креирања мрежа 

истраживача, једна је од кључних активности у погледу развоја овог стратешког циља, јер се на 

тај начин гради основа за даље истраживачке активности.  

Факултет ће својим даљим одлукама мотивисати најбоље наставнике и обезбедити им подршку 

за одласке на конференције у упоредивом фонду са факултетима других земаља Централне и 

Источне Европе. Факултет ће користити подстицајан систем финансирања усмерен на 

награђивање наставника и сарадника који су остварили запажене научноистраживачке 

резултате у виду публиковања у реномираним међународним часописима. Систем 

финансирања одласка сарадника узеће у обзир значај ових активности и биће додатно 

стимулисан ка истраживачима на докторским студијама. 

г) Реализација комерцијалних пројеката на бази научних резултата - Научноистраживачки 

центар Економског факултета (НИЦЕФ) ради на реализацији консултантских пројеката 

базираних на научноистраживачким резултатима и експертизи наставника и сарадника. И у 

наредном периоду, један од фокуса ће бити и блиска сарадња са индустријом и 

научноистраживачким организацијама у презентовању резултата наших наставник и њиховој 

консултантској примени. 

2.5       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  

Факултет ће активно учествовати у повећању броја доступних база података које могу 

послужити наставницима, сарадницима и студентима за научноистраживачки рад.  

б) Развој библиотечког фонда  

Факултет ће и даље бити посвећен увећању библиотечког фонда, у складу са потребама 

наставника и сарадника. У том смислу, у складу са финансијским могућностима, Факултет ће 

наставити са праксом да сваки сарадник има одређени буџет за набавку релевантне 

литературе за потребе наставе и истраживања. 

в) Креирање истраживачких лабораторија  

Факултет ће подржати иницијативе наставника и сарадника да у склопу пријаве за домаће и 

међународне пројекте формирају истраживачке лабораторије усмерене ка решавању актуелних 

проблема из економских наука, пословног управљања и статистике. 

2.6       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. 

 

 

 

 



Стратешки циљ 3: Сарадња са привредом  

Континуирана сарадња са најуспешнијим привредним субјектима који послују на 

територији Републике Србије, у циљу обезбеђивања стручних пракси и програма 

запошљавања студенaтa Факултета, праћена организовањем бројних наставних 

и ваннаставних активности, које имају за циљ адекватну припрему студената 

Факултета за садашње и будуће тржиште рада. 

Ефикасно запошљавање студената Факултета од стране најуспешнијих привредних субјеката, 

континуирано каријерно вођење и саветовање студената, даље усаглашавање наставних 

планова и програма Факултета са потребама привреде, као и подстицање дугорочно одрживе и 

ефикасне сарадње са алумнистима допринеће повећању броја студената који уписују 

Факултет, даљој популаризацији економије као научне дисциплине и бољем позиционирању 

Факултета на националном и међународном нивоу. 

Из наведеног стратешког циља изведено je девет стратешких иницијатива, које се реализују 

кроз већи број кључних активности: 

3.1     Формализовање сарадње са привредним субјектима  

Потписивањем Меморандума о пословној сарадњи, са најуспешнијим привредним субјектима 

који послују на територији Републике Србије, Факултет обезбеђује формално-правне услове за 

реализацију бројних активности предвиђених Меморандумом о пословној сарадњи 

(организовање стручних пракси и програма запошљавања, теренске наставе, гостујућих 

предавања, и сл). Уважавајући досадашње трендове, закључно са 2025. годином Факултет ће 

имати формализовану сарадњу са више од 1.000 компанија које послују на територији 

Републике Србије. Реализацији ове иницијативе посебно ће допринети следеће активности: 

а) Успостављање стратешких партнерстава са најуспешнијим привредним субјектима 

 

Факултет ће настојати да успостави стратешку сарадњу са најуспешнијим привредним 

субјектима који послују на територији Републике Србије. Стратешка сарадња подразумева да, 

са једне стране, привредни субјекти гарантују одређени број стручних пракси за студенте 

Факултета (нпр. десетине стручних пракси на годишњем нивоу), подршку Факултету у 

организацији бројних ваннаставних активности, док ће, са друге стране, за наведене привредне 

субјекте Факултет обезбедити препоруке најбољих студената, интензивну промоцију у 

просторијама Факултета и сл.  

 

б) Награда „Златни индекс“  

 

Факултет ће увести награду „Златни индекс“, коју ће, у оквиру прославе Дана Факултета, 

додељивати привредним субјектима са којима је реализован највећи број активности, односно 

привредним субјектима који су значајно допринели развоју Факултета. 

 

в) Додатна улога Председника Савета послодаваца Факултета 

 

Факултет ће током додељивања свечаних диплома у протоколарном делу дозволити да у 

одређеном делу церемоније Председник Савета послодаваца Факултета додели одређени број 

диплома студентима дипломцима. На тај начин допринеће се оснаживању функције 

Председника Савета послодаваца као и самом Савету, а значајан допринос огледаће се и у 

промотивним активностима компанија из којих долазе Чланови Савета поводом уведене 

праксе.  

 

3.2      Запошљавање студената Факултета  

 

Фокус сарадње са привредним субјектима, са којима је закључен Меморандум о пословној 

сарадњи, је запошљавање студената. Факултет ће настојати да за све студенте завршне 

године студија обезбеди стручну праксу, при чему ће сви студенти који су студије завршили у 



року, са просечном оценом већом од 8,5, добити понуду за запослење најкасније три месеца од 

дана дипломирања и то из области за коју су се специјализовали током студија. Факултет ће 

након добијања информација о прихватању или одбијању понуде о запослењу, креирати форму 

двосмерног извештаја – један смер односиће се на прикупљање информација о искуству 

студента у процесу запошљавања компаније, а други смер односи се на прикупљање 

информација о знању и степену квалитета вештина студента кандидата. Центар за сарадњу са 

привредом ће на годишњем нивоу извршити анализу унакрсних добијених података и 

искористити их за унапређење односа са послодавцима и процењивање (категоризацију) 

односа са појединачним послодавцима. 

3.3      Алумни клуб  

По угледу на најпрестижније светске универзитете, Факултет ће наставити са даљим развојем 

Алумни клуба у коме се налазе сви студенти који су завршили основне, мастер или докторске 

студије на Факултету. Упоредо са развојем платформе која ће омогућити међусобну 

комуникацију алумниста, Факултет ће за чланове Алумни клуба организовати бројне активности 

(генерацијска окупљања, стручна предавања и др). Такође, чланови Алумни клуба ће за 

студенте Факултета организовати бројне активности (неформална дружења, стручна 

предавања, каријерна саветовања и др). Уважавајући досадашње трендове, закључно са 2025. 

годином Алумни клуб ће бројати више од 10.000 чланова. 

3.4       Каријерно управљање и саветовање: каријерне активности  

Факултет ће проактивно радити на пружању подршке студентима у погледу планирања и 

развоја каријере и припрема за излазак на тржиште рада. 

Ова стратешка иницијатива ће се, између осталог, ослањати на следеће активности. 

а) Активности за развијање меких вештина  

Пројекат „Екоф животна школа“ покренут је од стране Центра за сарадњу са привредом са 

циљем да се студентима, поред академских знања, пружи и могућност за стицање „меких“ 

вештина које им могу помоћи у свакодневном животу. Како се овај тип активности добро 

показао план је да се радионице интензивирају кроз додатне категорије: Материјали за e-

learning, Сарадња са Екоф менторством, Професионално психолошко саветовање за 

студенте, Радионице за стране језике у сарадњи са Филолошким факултетом („Студенти 

за студенте“). Предлог је да у периоду 2020 – 2025. буде 25-35 активности из ове области. 

Центар за сарадњу са привредом ће увести у праксу да у горенаведеном периоду прилагоди 

одређени део предавачких привредних активности усмерених на развој меких вештина и кроз 

обуку путем онлајн канала (коришћење апликација попут Zoom-a ili Skype-a и слично). 

б) Активности за развијање професионалних вештина 

Досадашњи развој професионалних вештина студената, који је укључивао два програма 

годишње: 1. Machine learning (отворене радионице за све заинтересоване студенте неколико 

пута током школске године)  и 2. SAP (програм усмерен за одређене модуле), потенцијално би 

био употпуњен програмима: обуке/припреме за – CFА, PMI, Дигитални маркетинг, 

Опорезивање, Берзанско инвестирање и сл.  

3.5      Каријерно управљање и саветовање:  сарадња са привредом  

  

а) Гостујућа предавања 

Кроз организацију стручних предавања студентима се пружа могућност да од стране 

предавача, са дугогодишњим искуством, слушају о темема из различитих области. Међутим, 

због опадајућег тренда посете студената овом виду ваннаставне активности, број ће бити 

сведен на 10 гостујућих предавања годишње. Циљ је и да ове активности у највећем могућем 

обиму пређу на онлајн платформе. 

 

 



б) Теренске посете 

Током теренске наставе у просторијама компанија-партнера студенти добијају могућност да се 

упознају са запосленима, да сазнају више о пословима којима се баве, да осете радну 

атмосферу, као и да сазнају нешто више о могућностима за праксу или запослење. Како се ова 

активност показала као једна од најзначајнијих за студенте годишњи број посета ће износити 20 

(десет теренских посета по семестру). 

в) Радионице 

У сарадњи са наставним особљем или предавачем из привреде договара се циљ, начин 

извођења и ефекти који би требало да проистекну из обављене радионице. Радионице се 

организују ad hoc у складу са тренутним захтевима студената, колега из наставе или привреде. 

Циљ радионица јесте да кроз тимски рад реше конкретан задатак или усвоје нова знања. 

Досадашње радионице биле су намењене усвајању знања из израде пословног плана, 

моделирања банкарског ризика, симулације издавања кредита, креирања макроекономских 

политика (сарадња са Лабораторијом за иновационе политике) и слично. У будућем периоду 

акценат ће бити усмерен и на учествовање наставног капацитета у заједничким организацијама 

радионица са партнерима из привреде. У складу са условима и могућностима предлог је да се 

у периоду 2020-2025. реализује између 20 и 40 активности из ове области. 

г) Панел дискусије  

Организоване јавне дискусије са стручњацима из привреде показале су се као одличан начин 

да се привреда приближи студентима. Ова врста активности има највећи потенцијал за развој и 

континуирану примену. Студенти перципирају разговор између панелиста као најбољи облик 

трансфера знања и искуства. Велика предност јесте организовање умрежавања након самих 

панела где постоји могућност интеракције са предавачима и размене мишљења. Предлог је да 

у периоду 2020 – 2025. буде између 30 и 50  активности из ове области. 

д) Презентације компанија  

Посете компанија факултету у оквиру којих се студентима презентују конкурси за праксе или 

запослење биће реализоване 10-12 пута годишње. Ово су активности које се обављају скоро 

сваког месеца и најчешће од стране најпроактивнијих компанија. Значајне су студентима које 

желе на лицу места да се упознају са компанијом.  

ђ) Сајмови компанија  

Скуп компанија где се на једном месту студенти могу упознати са шансама за праксе и послове 

компанија. Динамика одржавања ових активности је задовољавајућа. Сајмови компанија 

одржавају се максимално два пута годишње у холу факултета.  

 

3.6     Каријерно управљање и саветовање: управљање пројектима 

  

а) Startup Centar - Startup Centar је мeстo гдe студeнти, уз пoдршку професора Економског 

факултета и искусних ментора из привреде, мoгу дa рaзвиjajу свoje прeдузeтничкe идeje и 

нaпрaвe првe кoрaкe у пoслoвaњу. У тoку трoмeсeчнoг рaдa у Цeнтру, изaбрaни тимoви раде нa 

вaлидaциjи свojих идeja и пoбoљшaњу прoизвoдa или услугe, кaкo би спрeмни изaшли нa 

тржиштe сa свojoм кoмпaниjoм. 

б) Ekof Business Lab - Ekof Business Lab је пројекат који је покренут од стране Економског 

факултета Унивезитета у Београду у сарадњи са компанијом Еrnst & Young и представља 

пионирски пројекат на Универзитету. Програм је осмишљен тако да студенти кроз менторски 

процес стичу вештине које ће их учинити пожељним кандидатима на тржишту рада. Ментори су 

представници угледних компанија различитих делатности и смењују се сваког месеца. Они 

студентима дају задатке који осликавају реалне проблеме са којима се фирма суочава на 

дневном нивоу. Осмишљена да приближи студентски свет свету бизниса, пракса оспособљава 

младе за практично размишљање и пружа им корисна искуства. Оно што га издваја од сличних 

пројеката јесте форма In-House праксе која подразумева да тренинзи буду одржани на самом 



факултету у просторији (модерно опремљен уникатан простор, уз приступ интернету) која је 

специјално за то опремљена. 

в) Креативни центар основан је кроз универзитетски пројекат са визијом да се подстакне 

креативност и предузетнички дух у академској популацији, и истраже иновативни начини за 

учење, подржани и олакшани модерним технологијама. 

  

3.7      Социјалне мреже  

 

Факултет ће наставити да информише студенте, представнике академске заједнице, партнере 

и ширу друштвену заједницу у вези актуелних тема кроз сајт и званичне канале на социјалним 

мрежама. Посебне напоре ће уложити у праћење новитета у области савремених комуникација 

и њиховој имплементацији. 

 

3.8       Односи са јавношћу 

 

Уз подршку екстерне PR агенције, Факултет ће настојати да развија партнерске односе како са 

водећим медијским представницима. Упоредо са тим, радиће и на јачању сопствених 

капацитета у погледу комуникације са медијима, развојем интерне базе медијских контаката. 

Такође,  Факултет ће наставити да развија кризни PR, ради правовременог реаговања на 

активности које могу да угрозе његову репутацију. 

 

3.9      Организација и реализација „Уписне кампање“ (сарадња са средњим школама) 

Уписна кампања је пројекат Економског факултета који заправо нема почетак или крај, он траје 

континуирано. Уколико бисмо морали да разграничимо одређене целине, био би то процес 

који траје од септембра једне до септембра наредне године. Пројекат мора бити детаљно 

испланиран, са јасним планом активности, издвојеним значајним буџетом и очекиваним 

резултатима. Делегирани вођа пројекта се максимално посвећено мора бавити планом 

активности, организацијом и реализацијом истих, управљати тимом сарадника и практиканата, 

пратити план активности, подносити периодичне и крајњи извештај Руководству Факултета. 

Економски факултет, путем детаљно испланираних активности мора да обезбеди сталну 

присутност међу ученицима 3. и 4. године средњих школа које се налазе у нашој циљној 

групи. На тај начин обезбедило би се адекватно позиционирање у односу на конкуренцију. 

Кључне поруке које је потребно послати нашим будућим студентима, односе се на 

промовисање занимљивих смерова, модерног приступа у настави и учењу, промовисање 

потенцијала за запошљавање по завршеним студијама, могућности за обављање стручне 

праксе за време студија, промовисање примера наших садашњих и бивших студената, 

популарни начини представљања економије.  

Ова важна стратешка иницијатива ће се реализовати кроз следеће активности: 

а) Креирање циљне групе средњих школа 

Сваког септембра, на самом почетку школске године, вођа пројекта и његов тим, на основу 

резултата Уписа (број уписаних и из којих школа долазе) формира план школа ка којима ће 

активности Уписне кампање бити усмерене. Школе ће бити подељене у три групе, према 

историји броја ђака који нам из те школе долазе. Интензитет и разноврсност активности које су 

намењене школи зависе од групе у којој се школа налази. Основна подела активности је: 

Активности које организујемо у школама, активности које организујемо на Факултету, 

конференције и сајмови образовања, онлајн активности на друштвеним мрежама. 

б) Активности које се организују у школама 

У договору са Управом школе и њеним професорима, у школама се може организовати 

презентација Факултета, делити промотивни материјал осмишљен од стране тима за маркетинг 

Центра за сарадњу са привредом или пак организовати неко стручно предавање наших 

професора, садашњих или бивших студената. 



в) Активности које се организују на Факултету 

Дуги низ година са бројним школама из Београда и унутрашњости у склопу активности „Уписне 

кампање“ реализоване су  посете нашем Факултету, где се за ђаке/госте организује пригодан 

програм, кроз који се пренесу кључне поруке. „Отворена врата“ су најзначајнији пројекат који 

усмеравамо ка потенцијалним будућим студенима и који се реализује током читаве године, са 

његовом реализацијом треба наставити и у наредним годинама. Кроз додатну едукацију и 

такмичење у решавању студије случаја, потребно је подићи присутност Факултета међу 

средњим школама, а то ће се у наредним годинама реализовати, кроз пројекат „Еkof academy“, 

у сарадњи са „ЕКОФ менторством“. 

г) Сајмови образовања и конференције намењене средњошколцима 

Правовременим  и прецизним одабиром и организацијом учешћа на оваквим догађајима, тим 

задужен за активности „Уписне кампање“, имаће за циљ да обезбеди непосредан контакт са 

што више заинтересованих средњошколаца за Економски факултет. 

д) Онлајн активности 

Услед велике присутности и активности средњошколаца на друштвеним мрежама, потребно је 

искористити ово поље за пласирање кључних порука у циљу што ефикасније Уписне кампање. 

Објаве на факултетским званичним каналима на Facebook-у и  Instagram-у могу бити 

спонзорисане и на тај начин допрети до значајног броја потенцијалних будућих колега, водећи 

рачуна о трошковима и користима од таквих активности. Такође, потребно је пласирати вести 

на порталима које средњошколци прате у току припрема за пријемни испит и упис на 

факултете. 

 

Стратешки циљ 4: Међународна видљивост и упоредивост 

Континуирано повећање међународне видљивости Факултета и квалитета, кроз 

интернационализацију наставних и научноистраживачких активности и учешће у 

регионалним и европским иницијативама у домену високог образовања. 

У складу са дефинисаном мисијом и визијом, наставне и научне активности на Економском 

факултету, и континуиране иновације истих, вршиће се на начин који обезбеђује њихову 

упоредивост са сличним активностима које се реализују на реномираним европским 

високообразовним установама, чиме се позитивно доприноси међународној видљивости и 

конкурентности Факултета.  

Из наведеног стратешког циља изведене су четири стратешке иницијативе, које се реализују 

кроз већи број кључних активности. 

4.1 Интернационализација искуства студирања 

Континуирано унапређење и афирмација међународног искуства студирања, у циљу 

обезбеђења међународне упоредивости и конкурентности компетенција дипломаца Економског 

факултета. 

Интернационализација искуства студирања се спроводи кроз следеће кључне активности: 

а) Подстицање међународне мобилности студената и наставника 

Почетком 2020. године Економски факултет имао је закључене билатералне споразуме о 

сарадњи са преко 100 иностраних високошколских установа, а међународна сарадња је 

реализована и кроз учешће у већем броју мултилатералних академских мрежа. Ипак, кључни 

институционални механизам кроз који се одвија међународна мобилност на Економском 

факултету је Еразмус+ програм, у оквиру којег Факултет има успостављену сарадњу са преко 

100 високошколских установа. У циљу подстицања међународне мобилности, Факултет ће 

активно учествовати у Еразмус+ програму, уз настојање да се квота за одлазећу мобилност 



студената и наставника повећава. Осим тога, Факултет ће се активно ангажовати и на 

коришћењу других институционалних оквира за развој међународне мобилности. У циљу 

подстицања мобилности студената, Факултет ће се ангажовати на унапређењу механизама и 

могућности за признавање ЕСПБ остварених по основу мобилности, као и на промоцији 

мобилности међу студентима. Факултет ће такође имплементирати механизме за подстицање 

међународне мобилности наставника, са циљем да сви наставници запослени на одређено 

време, у току изборног периода, остваре бар један боравак у иностранству у оквиру програма 

мобилности. 

б) Повећање броја предмета који се реализују уз помоћ међународне литературе 

Почетком 2020. године на Економском факултету се на 25 предмета користе преведени 

међународни уџбеници, чиме се знање које наши студенти стичу чини суштински упоредивим 

са знањем које се студентима пружа на престижним светским универзитетима. По правилу, на 

свим предметима студенти се такође упућују на алтернативну литературу на енглеском језику. 

С тим у вези, Факултет ће и у наредном периоду наставити са подршком превођењу 

међународних уџбеника и њиховом увођењу у наставу, како самостално, тако и у сарадњи са 

партнерским факултетима из региона.  

в) Коришћење међународних студија случаја у настави 

У циљу унапређења примењивости знања и вештина, Факултет ће подстицати коришћење 

међународних студија случаја у настави, у оквиру предмета на којима је такав метод извођења 

наставе пригодан. С тим у вези, Факултет ће обезбеђивати приступ релевантним 

међународним базама студија случаја. 

г)  Ангажовање гостујућих предавача из иностранства 
 

У циљу осавремењивања наставе, 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 подржавати избор гостујућих професора, који 

имају високу научноистраживачку и наставну репутацију, а који долазе са универзитета, који се 

на међународним ранг листама налазе на нивоу Универзитета у Београду или више. Осим тога, 

Факултет ће подржавати и одржавање гостујућих предавања, реномираних стручњака из 

праксе. 

 

4.2 Међународна академска акредитација 

Подизање квалитета наставних и научноистраживачких активности, у циљу испуњавања 

стандарда неопходних за добијање релевантних међународних академских акредитација. 

У складу са напорима на континуираном унапређењу квалитета наставних и 

научноистраживачких активности, Факултет ће се ослањати на своје вишедеценијско искуство, 

солидну основу, али и најбољу међународну праксу, формализовану кроз стандарде и 

критеријуме за стицање међународних академских акредитација. Пролазак кроз овај процес, 

Факултет ће искористити за унапређење своје оперативне ефикасности, а његов успешан 

завршетак ће резултирати у значајном унапређењу међународне видљивости Факултета. 

Процес стицања међународне академске акредитације ће се реализовати кроз два скупа 

кључних активности: 

а) Програмска акредитација 

У првој фази Факултет ће бити усмерен на испуњавање стандарда за стицање програмске 

акредитације код организације EFMD. Активностима на припреми за међународну акредитацију 

координира Радна група за међународну акредитацију, уз подршку Руководства Факултета, и 

ангажовање целог колектива. 

б) Институционална акредитација 
 

По успешном завршетку процеса стицања међународне програмске акредитације Факултет ће 

своје академске, организационе и материјалне ресурсе усмерити и на испуњавање стандарда 

неопходних за стицање институционалне акредитације.  



4.3 Међународне професионалне акредитације 

Обезбеђење усклађености компетенција дипломаца са потребама међународног тржишта 

рада, кроз прилагођавање наставних садржаја и метода извођења наставе са стандардима 

релевантних међународних професионалних удружења.  

У складу са настојањима за обезбеђењем међународно упоредивих и примењивих знања и 

компетенција дипломаца, на дизајн наставних планова и програма, садржај предмета и методе 

испитивања утицаће и стандарди релевантних међународних професионалних удружења. У 

том погледу, обезбеђење међународне професионалне акредитације ће се реализовати кроз 

три скупа кључних активности: 

а) Продужетак акредитације код ACCA 

Факултет ће радити на обезбеђењу продужетка ACCA акредитације програма основних студија. 

б) Испитивање могућности и евентуално спровођење активности на повећању броја ACCA 

испита којих су дипломци Економског факултета ослобођени. 

в) Истраживање опција за снажније повезивање студијских програма са другим 

међународним професионалним лиценцама. 

 

4.4 Међународни студијски програми 

Повећање броја иностраних студената, кроз ширење портфолија програма свих нивоа студија 

који се реализују на енглеском језику, као и кроз реализацију међународне летње школе. 

Реализација ове стратешке иницијативе ће се обезбедити кроз следеће кључне активности: 

а) Увођење и ефикасна реализација два модула основних академских студија на енглеском 

језику. 

б) Акредитација четири програма мастер академских студија на енглеском језику уз 

настојање да се већина тих програма реализује у сарадњи са престижним иностраним 

високошколским установама. 

в) Развој конкурентних курсева у оквиру летње школе 

Курсеви ће у наредном периоду полазницима обезбеђивати и формалну валидацију, кроз 

доделу ЕСПБ. У наредним годинама Факултет ће настојати да мотивише што је могуће већи 

број предавача са реномираних универзитета. 

г) Израда одговарајуће информационе платформе и маркетиншке стратегије, која има за 

циљ ефективну промоцију наведених програма у иностранству. 

д) Системско праћење успешности реализације ових програма и њихово континуирано 

унапређење. 

 

Стратешки циљ 5: Дугорочна финансијска одрживост 

Обезбеђење дугорочне одрживости финансијске позиције Факултета.  

Финансирање Факултета се заснива на два основна извора – из буџета Републике Србије и из 

сопствених прихода, које Факултет остварује на тржишту образовања, научноистраживачких, 

саветодавних и других активности. У циљу креирања материјалне основе за ефикасно 

функционисање и развој Факултета, креирању Стратегије развоја, те вишегодишњих и 

годишњих планова пословања ће се приступати на начин који обезбеђује дугорочну одрживост 

финансијске позиције Факултета.  

 

 



У циљу обезбеђења дугорочне одрживости финансијске позиције Факултета, спроводиће се 

већи број кључних активности: 

а) Законитост и транспарентност 

Финансијско пословање Факултета ће се реализовати у потпуности у складу са важећим 

прописима, као и Финансијским планом одобреним од стране Савета Факултета, уз снажно 

инсистирање на принципу транспарентности и трошковне ефикасности. 

б) Обезбеђење позитивног резултата из текућег пословања 

Пословни планови и одлуке ће се доносити уз настојање да текући финансијски резултат 

Факултета буде дугорочно позитиван, при чему је негативан резултат дозвољен само у мери у 

којој је последица инвестиција. 

в) Финансијски одговорно предлагање пословних планова и одлука 

Код предлагања пословних планова и одлука, исте је неопходно поткрепити проценама 

финансијских ефеката и предлогом начина и извора из којих ће се обезбедити средства за 

њихово спровођење. 

г) Методолошки утемељено и реално буџетирање 

Финансијски план Факултета ће се припремати на методолошки утемељен начин, полазећи од 

реалних претпоставки. 

д) Финансијско управљање и контрола и интерна ревизија 

У циљу обезбеђења транспарентности и ефикасности, Факултет ће ангажовати интерне 

ресурсе на увођењу и доследној примени правила Финансијског управљања и контроле, а у 

складу са финансијским и правним могућностима, размотриће се и развој функције интерне 

ревизије. 

 

Стратешки циљ 6: Углед у јавности, модерна инфраструктура и ефикасна 

организација 

Унапређење услова студирања и рада, те развој ефикасне организације, 

способне да се на флексибилан начин прилагоди променама, чију окосницу чине 

појединци са релевантним образовањем и савременим компетенцијама, који су 

системски мотивисани на деловање у правцу остварења мисије и визије 

Факултета. Континуирано подизање угледа Факултета у академској, пословној и 

широј јавности. 

Дефинисани стратешки циљ биће остварен кроз реализацију већег броја стратешких 

иницијатива. 

6.1       Континуирано подизање угледа Факултета 

Спровођење активности описаних у овој Стратегији има за циљ да афирмише Економски 

факултет као модерну и флексибилну образовну и научноистраживачку институцију, отворену 

за нове иницијативе, посвећену својим студентима и широј друштвеној заједници. Доследна 

имплементација ове Стратегије креираће претпоставке за даље унапређење угледа Факултета 

у академској и пословној заједници, у земљи и иностранству, као и међу ученицима средњих 

школа – будућим студентима и у широј јавности. Зарад остварења тог циља, Факултет ће 

развијати и примењивати различите иницијативе и технике директне и индиректне промоције и 

комуникације својих постигнућа у широј јавности. За те потребе, Факултет ће се ослањати на 

сопствене, као и екстерне стручне и професионалне ресурсе.  

 



У циљу ефикасне реализације ове инцијативе, спроводиће се већи број кључних активности: 

а) Континуриано праћење имиџа и перцепције Факултета у јавности, а посебно у 

стратешки важним сегментима популације – међу ђацима средњих школа и њиховим 

родитељима, послодавцима, студентима и у широј друштвеној заједници. 

б) Системска имплементација маркетиншких активности усмерених на афирмацију имиџа 

Факултета, употребом интерних и екстерних ресурса, као и традиционалних и савремених 

инструмената. 

в) Активно промовисање основних вредности Факултета у јавности, као и остварених 

постигнућа у погледу модернизације Факултета у свим областима, а нарочито у погледу 

интернационализације, сарадње са привредом, постигнутим резултатима студената и 

наставника. 

г) Активно промовисање основних вредности Факултета међу запосленима и студентима, 

као и поспешивања запослених да својим деловањем доприносе имиџу Факултета.  

6.2       Модернизација факултетске инфраструктуре 

Континуирана модернизација факултетске инфраструктуре, у циљу унапређења услова 

студирања и рада, за све студенте и запослене, а нарочито за лица са посебним потребама. У 

контексту унапређења факултетске инфраструктуре посебна пажња ће бити пружена повећању 

доприноса Факултета заштити животне средине и циљевима одрживог развоја. Реализација 

ове стратешке иницијативе вршиће се кроз следеће кључне активности: 

а) Реновирање амфитеатара и учионица у циљу модернизације и унапређења 

функционалности 

На основу ове Стратегије, биће припремљен петогодишњи оквирни план инвестиција, чија 

реализација ће омогућити да се осавремењавање услова студирања изврши на динамичан и 

финансијски одржив начин. Тим планом биће предвиђено реновирање бар по једног већег 

амфитеатра и неколико мањих учионица годишње. Осим тога, када се стекну просторни 

услови, приступиће се изградњи још једне рачунарске сале. 

б) Реновирање библиотеке 

Темељно реновирање библиотеке, које ће довести до њене модернизације и интеграције са 

функцијом читаонице, уз изградњу инфраструктуре и набавку опреме која ће омогућити 

коришћење и од стране лица са посебним потребама. 

в) Текуће одржавање постојеће инфраструктуре и опреме. 

6.3      Материјални положај запослених 

Континуирано унапређење материјалног положаја и задовољства запослених, кроз подстицајну 

политику зарада и награђивање засновано на резултатима.  

6.4      Унапређење система селекције кадрова 

Унапређење система селекције приликом запошљавања лица у настави и ненастави, кроз 

афирмацију принципа транспарентности и повећања релативног значаја критеријума 

релевантних за интернационализацију Факултета. Кључне активности које ће довести до 

реализације ове стратешке иницијативе су: 

а) Увођење система запошљавања лица у ненастави, на бази јавног конкурса. 

б) Увођење додатних критеријума за запошљавање лица, пре свега у погледу поседовања 

доказа о знању енглеског језика (најмање на нивоу Б2). 

6.5 Развој система одговорности запослених за остварени резултат 

У циљу унапређења ефикасности рада, извршиће се увођење система награђивања 

запослених на основу остварених резултата и то кроз: 

 



а) Увођење подстицаја за запослене у настави 

Повезивање награђивања са оствареним резултатима у домену наставе и истраживања – 

награде за објављене радове, додатне стимулације за неколико најбоље оцењених наставника 

у студентским анкетама и сл.  

б) Увођење подстицаја за запослене у ненастави 

Увођење система оцењивања перформанси запослених од стране руководилаца служби, 

односно центара, као и студената (примењиво на службе које су у контакту са студентима), те 

повезивање награда које се исплаћују запосленима са оствареним перформансама. 

6.6 Континуирани професионални развој и усавршавање запослених 

У циљу унапређења ефикасности рада, Факултет ће обезбеђивати могућности за стручно 

усавршавање запослених. Код запослених у настави, то ће, између осталог, подразумевати 

студијске боравке на иностраним универзитетима, а код запослених у ненастави бесплатно 

похађање курсева, нарочито из домена знања страних језика и употребе дигиталних алата. При 

томе би сваки запослени у ненастави био у обавези да једном у три године похађа по један 

курс, о чијем би одабиру доносио одлуку у сагласности са руководиоцем службе и надлежним 

чланом ужег деканског колегијума. 

6.7 Неговање задовољства запослених и лојалности институцији 

У циљу подизања ефикасности рада и развоја лојалности институцији, Факултет ће 

континуирано радити на подизању нивоа задовољства запослених општим условима рада, 

између осталог и кроз следеће активности: 

а)    Наставак праксе обезбеђења субвенционисаних систематских прегледа; 

б)    Пружања помоћи запосленима у уговарању приватног здравственог осигурања; 

в)    Увођење клизног радног времена за запослене у ненастави, уз ефикасан надзор примене; 

г)  Организовање догађаја и активности усмерених на повећање степена кохезије и 

ефикасности сарадње у оквиру колектива. 

 

6.8 Дигитализација наставе и ваннаставних активности на Факултету 

 

Економски факултет је посвећен јачању капацитета за примену савремених алата у 

рeализацији наставе и у свим ваннаставним активностима. Континуирано се улаже у 

обезбеђење приступа електронским базама података и софтверима који олакшавају рад на 

Факултету, којима се актуелизује приступ образовању и подржава ефикасна реализација 

ваннаставних процеса у целини. У наставку су номиниране основне активности које ће бити 

реализоване у наредном периоду: 

а) Проширење софтверских пакета и база података који се примењују у складу са 

потребама програма 

Факултет континуирано улаже у набавку одговарајуће рачунарске опреме како би наставни 

процес био реализован у складу са савременим захтевима тржишта. Паралелно се води 

рачуна о прибављању приступа релевантним базама података у области економије и бизниса 

како би се омогућио ефикасан процес наставе и успешан истраживачки рад. У раду у 

рачунарским салама користи се широк спектар прибављених програма који захтевају посебне 

лиценце – поред општих MS Office лиценци, Факултет поседује следеће програме: E-views, 

SPSS, MATLAB, NVivo, CESIMBrand, CESImFirm, CesimOnService, SAP, Wolfram Mathematica. У 

употреби су и бесплатно доступни програми (на пример, R). Обезбеђен је приступ базама 

MarketLine, Bisnode.rs и EBSCOhost. Факултет није акредитован за студије на даљину али у 

ванредним околностима јесте оспособљен за реализацију студирања од куће коришћењем 

модерних платформи за учење и комуникацију - Moodle, Zoom, Skype, Google Classroom, а 

планира се и увођење додатних алата који би омогућили реализацију наставе у већим 

студијским групама у овом систему. У том смислу, следи дефинисање новог, хибридног 

система наставе који би се снажније ослањао на коришћење свих расположивих савремених 

средстава комуникације са студентима у циљу пружања потпоре учењу на даљину. 



б)  Повећање броја наставника и сарадника који користе дигиталне алате у настави 

 

Факултет подржава стално повећање броја наставника и сарадника који користе дигиталне 

алате, посебно на часовима вежби. У ванредним околностима Факултет је потпуно оспособљен 

за коришћење дигиталних алата у комуникацији са студентима и реализацији наставног 

процеса.  

в) Дигитализација подржавајућих активности које су директно везане за студенте (рад 

Студентске службе) 

Факултет континуирано ради на дигитализацији свих ваннаставних процеса који су у вези са 

студентима – дигитализација уписа у наредну годину студија, дигитализација свих анкета које 

подразумевају изјашњавање студената о квалитету наставе и наставног процеса, квалитету 

ваннаставне подршке на Факултету, као и оцене педагошког рада наставника и сарадника, 

дигитализација студентских захтева и молби и др. Сви ови процеси су дефинисани у циљу 

унапређења подршке студирању на начин који је најефикаснији и најцелисходнији у 

савременим условима организације рада на високообразовној институцији. Начин комуникације 

са студентима се континуирано унапређује. Осим сајта Факултета који је модерно дизајниран, 

користе се и друге форме социјалних медија попут фејсбук, инстаграм и твитер налога, као и 

вајбер чета. 

г) Дигитализација осталих активности у раду општих служби Факултета 

У претходном периоду је учињен значајан напор на дигитализацији активности служби 

Факултета и стварању организационе и техничке претпоставке за њихову дигитализацију. На 

пример, креиран је студентски портал преко којег се студенти дигитално повезују са 

заинтересованим послодавцима. У наредном периоду ће се наставити активности на 

дигитализацији рада служби (пре свега Центра за информационе технологије и Центра за 

сарадњу са привредом), у циљу унапређења оперативне и трошковне ефикасности (нпр. даље 

унапређивање система даљинског управљања пројекторима, рачунарима, серверима и сл).  

д) Унапређење наставничког и студентског сервиса 

Факултет ће у наредном периоду радити на унапређењу информационог система за подршку 

ненаставних процеса. Развој на унапређењу наставничког и студентског сервиса биће усмерен 

на i) аутоматизацију процеса извештаја о пролазности на испитима и аналитичком праћењу 

упешности студирања по предметима; ii) оптимизацији и аутоматизацији процеса организације 

испита. 

 

КОНТРОЛА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

За оперативну имплементацију ове Стратегије задужени су органи руковођења Факултета, 

односно декан и продекани у областима својих надлежности. У циљу ефикасне и доследне 

имплементације Стратегије, биће усвојен одговарајући акциони план, чије испуњење ће се 

периодично пратити. Контрола имплементације стратегијских циљева, дефинисаних овом 

стратегијом, ће се вршити периодично, од стране органа руковођења, а по потреби и других 

органа Факултета. У случају битнијих промена у екстерном и интерном окружењу, као и 

претпоставки на којима су стратегијски циљеви дефинисани, може се приступити одговарајућој 

модификацији стратегијских циљева и пратећих активности и у току периоду на који се ова 

Стратегија односи, ради ефикасног остварења мисије и визије Факултета. 




