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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ  
 

Информатор о раду Универзитета у Београду - Економског факултета сачињен је у 

складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“ број: 120/04, 54/07 и 104/09) и Упутством за израду и 

објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број: 

68/2010).  

 

На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, овлашћено 

лице Факултета за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја је:  

Декан 

Проф. др Бранислав Боричић 

 

Информатор је објављен 26.04.2013 године. Информатор се редовно ажурира. Последњи 

пут Информатор је ажуриран 24.05.2016. године. 

 

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси 

Економског факултета: www.ekof.bg.ac.rs.    
 

 

2.1. СТАТУС, НАЗИВ И СЕДИШТЕ ФАКУЛТЕТА  

 

Надлежно министарство Краљевине Југославије основало је 31. марта 1937. године 

Економско-комерцијалну високу школу у Београду (Уредба са законском снагом о 

оснивању Економско-комерцијалне високе школе у Београду, «Службене новине 

Краљевине Југославије», бр. 72В/1937). 
 

Економско-комерцијална висока школа у Београду прерасла је 7. фебруара 1947. године 

у Економски факултет у Београду у саставу Универзитета у Београду (Уредба о 

Економском факултету Универзитета у Београду, «Службени гласник Н.Р.Србије», бр. 

8/1947). 

 

Факултет је високошколска установа у саставу Универзитета у Београду (у даљем 

тексту: Универзитет), која остварује академске студијске програме и развија 

научноистраживачки и стручни рад у више области, у складу са дозволом за рад. 

 

Оснивач Факултета је Република Србија. 

 

Факултет има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 

Законом, Статутом Универзитета и Статутом Факултета. 

 

Факултет у обављању своје делатности средствима која обезбеђује оснивач, у правном 

промету иступа на основу овлашћења из Статута, у своје име, а за рачун Универзитета. 

Факултет кад располаже сопственим средствима у правном промету иступа у своје име и 

за свој рачун, у складу са законом, Статутом Универзитета и Статутом. 

 

Факултет обавља делатност под називом “Универзитет у Београду - Економски 

факултет”, односно под скраћеним називом “Економски факултет у Београду”. 
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У општењу са физичким и правним лицима у иностранству, као и на двојезичним 

издањима, Факултет може уз називе из става 3. овог члана користити и превод назива на 

енглеском језику: “University of Belgrade - Faculty of Eсonomiсs”, односно под скраћеним 

називом “Faculty of Economics in Belgrade” или на другом страном језику.  

 

Седиште Факултета је у Београду, Каменичка бр. 6. 

 

2.2. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ ФАКУТЕТА 
 

Назив:  Универзитет у Београду – Економски факултет 

Адреса:                                     Каменичка 6, 11000 Београд 

Телефон:                                                +381 11 3021 222 

Телефакс:                                                 +381 11 2639 560 

Website: www.ekof.bg.ac.rs  

 
Регистарски број: 2590019937 

Шифра делатности: 8542 
Високо образовање 

Матични број: 07001983 

Број текућег рачуна: 840-1109666-73 

Пословна банка: Министарство финансија - Управа за трезор, 

Филијала Стари град  

Девизне уплате: Народна банка Србије 

ПИБ: 100223295 

ПДВ број: 149923697 

Овлашћени заступник Факултета: Декан, проф. др Бранислав Боричић 
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3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 

 

Статутом Факултета (чланови 18-68), а у складу са Законoм о високом образовању, 

уређена је организација, начин рада, управљање и руковођење Факултетом, као и органи 

Факултета. 

 

Органи Факултета су:   

1) орган управљања - Савет 

2) орган пословођења - Декан  

3) стручни органи 

4) студентски парламент 

 

 

3.1. ОРГАН УПРАВЉАЊА: САВЕТ ФАКУЛТЕТА 
 

Савет Економског факултета има 23 члана, од којих се 15 чланова бира из редова 

запослених на Факултету, 4 члана именује Влада Србије, а 4 члана бира Студентски 

парламент. Радом савета руководи председник.  

 

Председник Савета за мандатни период 2015 – 2018 је проф. др Биљана Јовановић 

Гавриловић. 

 

Чланови Савета Економског факултета у Београду:  

 

из реда запослених у настави за мандатни период од 3 године:  

- Глигоријевић др Мирјанa 

- Живковић др Александар 

- Јакшић др Миомир 

- Јовановић Гавриловић др Биљана 

- Радивојевић др Биљана 

- Арсић др Милојко 

- Рајић др Весна 

- Тодоровић др Мирослав 

-  Јандрић др Маја 

- Митровић др Ђорђе 

- Стојковић др Драган 

- Јововић др Марија 

- Лутовац Милена 

 

 

из реда запослених у ваннастави за мандатни период од 3 године:  

- Гајић Татјана 

- Цветановић Јелена 

 

из реда представника Владе Републике Србије за мандатни период од 3 године: 

- Бјелица др Војин 

- Богосављевић др Срђан 

- Митић Марија 

- Штимац Милко 
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из реда представника студената за мандатни период од 1 године: 

- Вукићевић Тијана 

- Матић Софија 

- Миловић Јована 

- Пауновић Дарко 

 

Мандат чланова Савета тече од дана 01.10.2015. године, као дана конституисања. 

 

Надлежност Савета дефинисана је чланом 33. Статута Факултета. 

 

 

3.2. ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА ФАКУЛТЕТА: ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

 

Декан је пословодни орган Факултета и има овлашћења у складу са Законом о високом 

образовању, Статутом Универзитета у Београду, Статутом Факултета, Законом о раду и 

другим прописима који уређују рад високошколских установа.  

 

Декан Факултета: проф. др Бранислав Боричић: телефон 011/3021-222, е-mail: 

dekanat@ekof.bg.ac.rs   

Одлуком Савета бр.1583/1 од 22.04.2015. године изабран је декан Факултета за мандатни 

период 01.10.2015. до 30.09.2018. године. 

Подаци о надлежности декана наведени су у члану 38 Статута Факултета. 

 

 

3.2.1. Декански колегијум 

 

Декански колегијум чине декан и продекани који руководе пословањем Факултета. 

Декан Факултета у периоду 2015 – 2018 је проф. др Бранислав Боричић. У овом 

мандатном периоду у управљању пословањем Декану Факултета помаже пет продекана: 

продекан за наставу, продекан за научноистраживачки рад, продекан за финансије и 

међународну сарадњу, продекан за сарадњу са привредом и, у једногодишњем мандату, 

студент продекан.   

 

Продекани:  

- проф. др Жаклина Стојановић – продекан за наставу, тел. 011/3021-222, е-mail: 

dekanat@ekof.bg.ac.rs   

- проф. др Радмила Јаблан Стефановић – продекан за научноистраживачки рад, тел. 

011/3021-222, е-mail: dekanat@ekof.bg.ac.rs    

- др Драган Лончар, ванр. проф. – продекан за сарадњу са привредом, тел. 011/3021-222, 

е-mail: dekanat@ekof.bg.ac.rs    

- др Саша Ранђеловић, доцент – продекан за финансије и међународну сарадњу, тел. 

011/3021-222, е-mail: dekanat@ekof.bg.ac.rs    

- Бојан Миленковић  – Студент продекан: тел. 011/ 3021 161,  

е-mail:sprodekan@ekof.bg.ac.rs    
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Продекани су изабрани за период од 1.10.2015. до 30.09.2018. године (одлуке Савета  бр. 

2519/1, 2521/1, 2522/1 и 2523/1 од 30.06. 2015. године), осим студента продекана који је 

изабран на период од једне године (одлука Савета бр. 3571/1 од 02.10.2015. године).  

 

Секретар Факултета је Маргарета Андрејић: телефон 011/3021-014, е-mail 

mandrejic@ekof.bg.ac.rs  
 

 

3.3. СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 

Статутом Факултета утврђено је Наставно-научно Веће као највиши стручни орган 

Факултета.  При расправљању, односно одлучивању у поступку избора, Веће одлучује у 

посебном саставу као Изборно Веће.  

 

3.3.1. Наставно-научно веће и стручне комисије 

Наставно-научно веће Факултета је највиши стручни орган Факултета. 

Веће чине сви наставници и асистенти Факултета који су у радном односу са најмање 

70% радног времена на Факултету. 

Декан је председник Већа, по функцији. 

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање 

квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и 

утврђивања броја EСПБ бодова, у раду и одлучивању Већа учествује 20% представника 

студената и сарадника у настави, од укупног броја чланова Већа, које бира Студентски 

парламент Факултета. 

Представници сарадника у настави из става 4. овог члана чине најмање једну половину 

представника студената.  

 

Број представника студената утврђује Веће, до 15. априла текуће године. 

 

Мандат чланова Већа – представника студената почиње да тече од 01.10. текуће године и 

траје једну школску годину. 

 

Састав Наставно-научног Већа Факултета утврђен је чланом 57. Статута Факултета 

 

 

3.3.2. Изборно Веће чине:  

 

1) сви наставници:  

- у поступку евидентирања кандидата за ректора; 

- у поступку предлагања кандидата за проректоре.  

2) наставници у истом или вишем звању: 

-  у поступку за предлагање за избор у звање наставника и именовање комисија за 

припрему  извештаја о пријављеним кандидатима; 

- у поступку давања мишљења о избору наставника на нематичном факултету. 

3) сви наставници и асистенти: 
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- у поступку избора сарадника и именовању комисије за припрему извештаја о 

пријављеним кандидатима. 

 

Изборно веће, у чијем саставу су сви наставници Факултета, евидентира кандидата за 

ректора, на начин и по поступку прописаном Статутом Универзитета. 

 

 

3.3.3. Комисије Већа 

 

Веће образује сталне и повремене комисије ради разматрања и припремања за дневни 

ред питања из своје надлежности.  

 

Сталне комисије су: 

1) Наставна комисија (Комисија за oсновне академске студије); 
2) Комисија за мастер академске студије; 

3) Комисија за докторске студије; 
4) Комисија за развој Факултета; 
5) Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету;  

6) Дисциплинска комисија за утврђивање одговорности студената; 

7) Комисија за самовредновање; 
8) Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету; 

9) Комисија за организовање и спровођење поступка студентског вредновања педагошког 

рада наставника и сарадника; 

10) Комисија за признавање страних високошколских исправа. 

  

Веће доноси одлуку којом утврђује састав и број чланова сталних и повремених комисија, 

већином  гласова укупног броја чланова Већа. 

Сталне комисије се образују на период од  три године.  

Сталне и повремене комисије одлучују о питањима из своје надлежности већином гласова 

укупног броја чланова. Стална комисија може да има секретара комисије.   

Стална комисија доноси пословник о свом раду. 

 

3.3.4. Друге комисије Савета, Већа и декана 

 

Статутарна комисија је стручно и саветодавно тело Савета, Већа и декана. 

 

Статутарну комисију чине четири члана које бира Савет из реда наставника, на предлог 

Већа и један члан кога бира Студентски парламент. 

 

Мандат чланова Статутарне комисије траје три године и прати мандат Савета, изузев 

члану кога бира Студентски парламент, коме мандат траје годину дана. 

  

Председник Статутарне комисије бира се из реда наставника који  су чланови 

Статутарне комисије, већином гласова, укупног броја чланова Статутарне комисије. 

 

3.3.5. Статутарна комисија: 

 

1) сачињава нацрт Статута, односно његове измене и допуне;  

2) прати примену Статута и осталих општих аката Факултета; 
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3) упозорава декана, Веће и Савет о случајевима непридржавања Статута и предлаже 

мере за превазилажење насталих проблема; 

4) даје мишљење о усклађености општих аката Факултета са Статутом; 

 

Статутарна комисија ради на седницама. 

Статутарна комисија има секретара комисије. 

Секретар Факултета учествује у раду Статутарне комисије, без права гласа. 

 

3.3.6. Комисија за финансије 

 

Комисија за финансије је стручно и саветодавно тело Савета, Већа и декана, која обавља 

следеће послове: 

1)  припрема предлог финансијског плана Факултета; 

2)  прати извршење финансијског плана Факултета ; 

3) прати, анализира и предлаже мере везане за финансирање од стране оснивача и 

наменско трошење тих средстава; 

4) припрема план коришћења средстава за инвестиције Факултета; 

5) прати извршење плана коришћења средстава за инвестиције Факултета; 

6) припрема план јавних набавки; 

7) разматра краткорочне извештаје о пословању Факултета; 

8) анализира финансијске извештаје Факултета и 

 предлаже мере рационализације у финансијском пословању Факултета; 

9) предлаже Савету мере у случајевима непоштовања финансијског плана и утврђене 

финансијске политике на Факултету;       

10) поставља принципе, организује рад и предлаже чланове интерних контрола, а на 

иницијативу Савета, Већа или декана; 

11) обавља и друге послове припрема одлука материјално-финансијске природе, у 

складу са Статутом. 

 

Комисија за финансије има председника и четири члана, које именује Савет из реда 

наставника, на предлог декана. 

 

Председник Комисије за финансије је продекан за финансије и организацију, по 

функцији. 

 

Студент продекан учествује у раду Комисије за финансије, по позиву, без права гласа 

када се разматра финансијско пословање Студентског парламента Факултета. 

 

Комисија за финансије ради на седницама, које заказује председник Комисије или један 

од чланова на којег је такво овлашћење пренео председник. 

 
 

3.4. СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ФАКУЛТЕТА 

 

Студентски парламент Факултета је орган преко којег студенти остварују своја права и 

штите своје интересе на Факултету. 

Председник Студентског парламента Економског факултета је Ђорђе Марковић. 

Делокруг, избор и финансирање рада Студентског парламента дефинисан је члановима 

69, 70. и 71. Статута Факултета 
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3.5. ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

       ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

3.5.1. Врсте организационих јединица 

 

Факултет у свом саставу има организационе јединице: наставно-научне јединице, 

факултетске центре и стручне службе Факултета. 

 

3.5.2. Наставно-научне јединице Факултета - Катедре 

 

Катедре представљају посебне научно-наставне јединице и организују се за једну или више 

сродних научних области. Чланови су наставници и сарадници који се баве одређеним 

научним областима за које су формиране одговарајуће Катедре.  

 

На Економском факултету постоје: 

 

1) Катедра за економску теорију и анализу; Шеф катедре: Проф. др Љубинка Јоксимовић 

2) Катедра за економску политику и развој; Шеф катедре: проф. др Александар Живковић 

3) Катедра за међународне економске односе; Шеф катедре: проф. др Предраг Бјелић 

4) Катедра за пословну економију и менаџмент; Шеф катедре: проф. др Горан Петковић 

5) Катедра за рачуноводство и пословне финансије; Шеф катедре: проф. др Дејан Малинић 

6) Катедра за статистику и математику; Шеф катедре: проф. др Јелена Кочовић 

 

Распоред предмета по катедрама одређује Веће, својом одлуком. 

 

Рад, састав и надлежности катедара прописани су члановима 19, 20, 21.и 22. Статута 

Факултета. 

 

3.5.3. Факултетски центри  

 

У циљу развоја студија, наставе и научноистраживачког и стручног рада, на Факултету се 

образују факултетски центри. 

Одлуку о образовању факултетског центра доноси Савет Факултета, на предлог Већа. 

Делатност факултетског центра може се финансирати из средстава Факултета, пројеката, 

истраживачких фондова, донација и других извора, у складу са законом. 

Унутрашња организација факултетских центара, начин рада и руковођење, као и начин 

обављања стручних, административних и техничких послова, уређује се правилником који 

доноси Савет Факултета. 

Радом факултетског центра руководи руководилац кога именује и разрешава декан. 

За руководиоца факултетског центра може бити именован наставник Факултета, који има 

закључен уговор о раду са пуним радним временом. 

 

Факултетски центри су:  

 

1) Научноистраживачки центар Економског факултета (НИЦЕФ) 

      У оквиру научноистраживачког и стручног рада Факултета, НИЦЕФ: 

1) организује и води израду међународних и домаћих научних и стручних пројеката; 

2) организује међународне и домаће научне и стручне скупове; 

3) организује и води програме сталног и стручног усавршавања; 

4) брине о учешћу Факултета у међународним асоцијацијама; 

5) пружа информације о међународним и домаћим програмима и пројектима; 

6) организује међународне и домаће конференције, саветовања, семинаре и друге 

скупове; 
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7) бави се пружањем консултантских услуга; 

8) обавља и друге послове у вези међународне сарадње, консалтинга пословне 

едукације и научноистраживачког рада Факултета. 

 

Руководилац:  др Драган Стојковић 

Сарадници: Невена Мутавџић и Александра Радовић 

Контакт подаци:  

тел.  011-30-21-167, Е-mail: nicef@ekof.bg.ac.rs  

 

2) Центар за издавачку делатност (ЦИД) 

Центар за издавачку делатност обавља послове издавачке делатности Факултета: 

1)  припрема за штампу и штампа учила Факултета; 

2) припрема за штампу и штампа монографије и научне и стручне радове наставника и 

сарадника; 

3)  штампа преводе стране литературе за потребе студија и научноистраживачког рада; 

4)  штампа друге књиге, брошуре, часописе, обрасце и друге врсте информационе грађе 

од интереса за рад Факултета; 

5)  стара се о организацији и обезбеђивању ауторских права домаћих и страних аутора; 

6)  организује продају сопствених и других издања на Факултету и изван Факултета; 

7)  обавља и друге послове у вези са издавачком делатношћу Факултета. 

 

Руководилац: др Ђорђе Митровић 

Сарадници: Снежана Минић 

Контакт подаци: 

Уредништво и редакција: 011 3021045 

Факс:011 3021065 

Књижара: 011 3021093 

E-mail: cid@ekof.bg.ac.rs  

Радно време факултетске књижаре: 

сваким радним даном од 8:00 до 18:00 

 

3) Центар за сарадњу са привредом  

         Центар за сарадњу са привредом обавља следеће послове: 

1) успоставља комуникацију са привредом (учествовање у закључивању уговора, 

прецизирање модалитета сарадње, редовно анкетирање послодаваца о искуствима 

са студентима Факултета, годишње извештавање о резултатима анкетирања и 

обављање других активности од интереса за унапређење комуникације са 

привредом); 

2)  обавља послове везане за студентску праксу; 

3)  обавља послове каријерног вођења и саветовања (успоставља везе са послодавцима 

ради ефикаснијег запошљавања дипломираних студената, успоставља сарадњу са 

институцијама тржишта рада и каријерно вођење студената, организује саветовања 

и радионице у области развоја каријере, пружа стручну помоћ студентима у 

области развоја каријере, учествује у организацији и спровођењу студентских 

такмичења и реализацији посебних   програма у области развоја знања и вештина 

студената и обавља и друге активности од интереса за управљање каријером); 

       4)  обавља и друге послове из области каријерног вођења и саветовања. 

 

Руководилац: др Драган Лончар  

Контакт подаци: 011 3021197 

Е-mail: privreda@ekof.bg.ac.rs 
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3.5.4. Стручне службе Факултета 

 

Стручне службе Факултета обављају правне, кадровске, рачуноводствене, библиотечке, 

административне, техничке и друге послове који су од заједничког интереса за 

обједињавање делатности Факултета. 

Рад стручних служби организује и координира секретар Факултета. 

Организација и рад стручних служби уређује се општим актом о систематизацији, који 

доноси декан Факултета. 

 

Стручне службе Факултета су: 

1) Служба за опште и правне послове; Руководилац: Верица Јеленић, 011/ 3021 137 

2) Студентска служба; Руководилац: Живка Шарић, 011/ 3021 092 

3) Библиотека; Руководилац: Оливера Јевтић, 011/ 3021 148 

4) Финансијско-рачуноводствена служба; Руководилац: Олгица Шундић, 011/3021 127 

5) Техничка служба; Руководилац: Жељко Манојловић, 011/ 3021 035 

6)  Служба за набавку, ресторан и кантину; Руководилац: Јелена Чварковић, 011/3021 185. 

7) Служба за информационе технологије; Руководилац: Горан Петрић, 011/3021 016 

 

 

3.5.5. Број запослених  

 

Особље Факултета је наставно и ваннаставно.  

Наставно особље на Факултету чине лица која остварују наставни, научни и истраживачки 

рад. Наставно особље су: наставници и сарадници Факултета. Ваннаставно особље на 

Факултету чине лица која остварују стручне, административне и техничке послове.  

 

На Факултету је запослено укупно 209 наставника, сарадника и ненаставног особља, од 

тога:  

- 56 редовних професора,  

- 22 ванредна професора,  

- 22 доцената,  

- 29 асистената,  

- 1 сарадник у настави,  

- 79 запослених у ненастави 

Детаљнији подаци о наставницима и сарадницима по звањима, могу се видети на следећем 

линку http://www.ekof.bg.ac.rs/svi_nastavnici.php  
 

 

 

4. ОПИС ФУНКЦИЈА ДЕКАНА  
 

Факултет заступа и представља декан Факултета.  

Декан има право да предузима све правне радње у име и за рачун Факултета, у оквиру 

овлашћења датих Законом, Статутом Универзитета и Статутом Факултета. 

Декана у случају одсутности или спречености замењује продекан, кога посебним актом 

овласти декан.  

 

Када декан није у могућности да овласти продекана посебним актом, замењује га најстарији 

продекан. 
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Факултет могу заступати продекани и секретар Факултета, на основу посебног пуномоћја, 

односно овлашћења декана Факултета. 

 

Подаци о надлежности декана наведени су у претходном поглављу Информатора (3. 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ФАКУЛТЕТА – органи Факултета) 
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5. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
  

Рад Факултета ја јаван.  

Факултет извештава јавност о обављању својих делатности путем средстава јавног 

информисања, издавањем посебних публикација, оглашавањем на интернет страници, на 

огласним таблама и сл.  

Јавност рада Факултета уређена је чланом 16. Статута Факултета. 

Статутом је утврђено шта се сматра пословном тајном, и када се подаци не могу 

саопштавати.  

Пословна тајна је дефинисана чланом 17. Статута Факултета. 
 

 

6. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ 

ЗНАЧАЈА 
 

Од Факултета се најчешће траже информације о условима уписа на студијске програме које 

Факултет организује, о режиму студирања, о висини  школарине, о процедури признавања 

страних високошколских исправа, о контакт телефонима надлежних служби и реферата.  

Начин тражења информација је путем телефонског позива, електронским путем (E-mail) 

или директним информисањем у просторијама Факултета, као и подношењем захтева за 

приступ информацијама. Одговоре на постављена питања усменим и писменим путем дају 

одговарајуће службе Факултета. 

 

О наведеним питањима одговори се могу наћи и на следећим линковима:  

• упису на основне студије http://www.ekof.bg.ac.rs/upis.php    

• упису на мастер студије http://master.ekof.bg.ac.rs/    

• упису на докторске студије http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/doktorske_studije.php   

• признавању страних високошколских исправа  

 http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/priznavanje.php   

• контакт подаци Факултета http://www.ekof.bg.ac.rs/kontakti.php   
 

 

7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 
 

Факултет организује и изводи студијске програме, у складу са својом матичношћу, на 

основу регистроване делатности Факултета и одлуке Сената Универзитета, а у складу са 

одлукама о акредитацији и дозволом за рад. 

Факултет реализује и програме образовања током читавог живота, као и друге програме 

стручног усавршавања ван оквира студијских програма, у складу са Законом о високом 

образовању и Статутом. 

Пословање, делатност, обавезе и овлашћења Факултета дефинисана су члановима 4, 5, 7, 

8.и 9. Статута Факултета, а у складу са Законом о високом образовању. 
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8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И 

ОВЛАШЋЕЊА  
 

Факултет поступа у оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења на основу  Закона о 

високом образовању и других закона и подзаконских аката којима се уређује делатност 

високог образовања и рад високошколских образовних установа. 

 

Факултет поступа и на основу прописа који ће бити наведени у следећем поглављу, као и 

др. прописа у вези са радом Факултета. 
 

 

9. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 
 

 

9.1. ОПШТИ ПРОПИСИ 

 

1. Устав РС („Службени гласник РС“ бр. 98/06), 

2. Закон о јавним службама («Службени гласник РС» бр. 42/91, 71/94 и 79/05, 81/05, 83/05 

и 83/14), 

3. Закон о високом образовању («Службени гласник РС» бр. 76/05, 97/08 и 100/07 – 

аутентично тумачење, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15), 

4. Закон о научноистраживачкој делатности («Службени гласник РС» бр. 110/05, 50/06, 

18/10 и 112/15), 

5. Закон о уџбеницима («Службени гласник РС» бр. 68/15), 

6. Закон о библиотечко-информационој делатности («Службени гласник РС» бр. 52/11), 

7. Закон о печату државних и других органа («Службени гласник РС» бр. 101/07), 

8. Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне («Службени гласник РС» бр. 36/09), 

9. Закон о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» бр. 33/97 и 31/01, и 

«Службени гласник РС бр. 30/10), 

10. Закон о управним споровима ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009), 

11. Закон о службеној употреби језика и писама («Службени гласник РС» бр. 45/91, 53/93, 

67/93,48/94 и 101/05, 30/10), 

12. Закон о облигационим односима («Службени лист СФРЈ» бр. 29/78, 39/85, 45/89 - 

одлука УСЈ и 57/89, «Службени лист СРЈ» бр. 31/93 и «Службени лист СЦГ» бр. 1/2003 

– Уставна повеља), 

13. Закон о раду («Службени гласник РС» бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 

14. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“  

бр. 43/01, 101/07, 92/2011), 

15. Закон о ауторским и сродним правима («Службени гласник РС» бр. 104/09, 99/11 и 

119/12), 

16. Закон о здравственој заштити («Службени гласник РС» бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 

57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15, 106/15), 

17. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 

(«Службени гласник РС» бр. 36/09 и 32/13), 

18. Закон о спречавању злостављања на раду («Службени гласник РС» бр. 36/10), 

19. Закон о пензијско инвалидском осигурању («Службени гласник РС» бр. 34/03, 64/04 – 

одлука УСРС, 84/04-др. Закон, 85/05, 101/05- др. Закон и 63/06- одлука УСРС- даље: 

Закон о ПИО, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014), 
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20. Закон о здравственом осигурању («Службени гласник РС» бр. 107/05, 109/05-испр., 

57/11, 119/12, 99/14, 93/14, 123/14, 126/14, 106/15 и 10/16-други закони), 

21. Закон о културним добрима («Службени гласник РС» бр. 71/94, 52/2011, 99/2011), 

22. Закон о безбедности  и здрављу на раду («Службени гласник РС» бр. 101/05 и 91/15),  

- подзаконска акта којима се ближе уређује безбедност и здравље на раду 

23. Закон о спречавању злостављања на раду («Службени гласник РС» бр. 36/10), 

24. Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и 

заштитом од злостављања на радном месту («Службени гласник РС» бр. 62/2010), 

25. Закон о заштити од пожара («Службени гласник РС» бр. 111/09 и 20/15), 

26. Закон о заштити података о личности («Службени гласник РС» бр. 97/08 и 107/2012), 

27. Закон о архивској грађи («Службени лист СРЈ» бр. 12/98 и 13/98), 

28. Закон о забрани дискриминације («Службени гласник РС» бр. 22/09), 

29. Закон о заштити узбуњивача («Службени гласник РС» бр. 128/14), 

- подзаконска акта којима се ближе уређује заштита узбуњивача 

30. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» 

бр. 54/07, 104/09, 36/10), 

31. Закон о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), 

- подзаконска акта којима се ближе уређује поступак јавне набавке 

32. Закон о буџету Републике Србије («Службени гласник РС» бр. 103/15), 

33. Закон о буџетском систему («Службени гласник РС» бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,108/2013, 142/14 и 68/15 и 105/15), 

34. Закон о рачуноводству («Службени гласник РС» бр. 62/13), 

35. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

(«Службени гласник РС» бр. 68/15), 

36. Закон о Агенцији за борбу против корупције («Службени гласник РС» бр. 97/08, 53/10, 

66/11 – одлука Уставног суда, 67/13 – одлука Уставног суда, 112/13- аутентично 

тумачење и 8/15 – одлука Уставног суда ), 

37. Посебни колективни уговор за високо образовање («Службени гласник РС» бр. 12/09, 

9/12 – споразум), 

38. Правилник о садржају дозволе за рад («Службени гласник РС» бр. 21/06), 

39. Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника, 

сарадника и осталих запослених («Службени гласник РС» бр. 21/06), 

40. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа («Службени 

гласник РС» бр. 40/09, 69/11) 

41. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа 

(«Службени гласник РС» бр. 21/2006), 

42. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколске 

установе («Службени гласник РС» бр. 106/06, 73/11, 101/12, 103/12 и 13/14), 

43. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 

установа («Службени гласник РС» бр. 106/06), 

44. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма («Службени гласник РС» бр. 106/06, 112/08, 70/11, 101/12, 13/14 и 

111/15), 

45. Минимални услови за избор у звање наставника на универзитету («Службени гласник 

РС» бр. 101/15), 

46. Правилник о листи стручних, академских и научних назива («Службени гласник РС» 

бр. 100/15), 
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47. Правилник о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације 

института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности 

(«Службени гласник РС» бр. 69/15), 

 

 

9.2. АКТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

1. Статут Универзитета у Београду  («Гласник Универзитета у Београду», пречишћен 

текст бр. 186/15 и 189/16). 

2. Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 

Универзитета у Београду, («Гласник Универзитета у Београду» бр. 142/08, 150/09 и 

160/11), 

3. Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду («Гласник 

Универзитета у Београду», пречишћен текст бр. 183/15), 

4. Одлука о утврђивању листе часописа којиће се вредновати у поступку избора у звање 

наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука, од 27.06.2012. године, 

5. Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса 

(«Гласник Универзитета у Београду» бр. 176/13), 

6. Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у 

Београду («Гласник Универзитета у Београду» бр. 176/13 и 180/14), 

7. Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа које су у 

саставу Универзитета у Београду и лица изабраних у научно звање у остваривању дела 

наставе («Гласник Универзитета у Београду» бр. 132/06), 

8. Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у 

Београду у другој високошколској установи («Гласник Универзитета у Београду» бр. 

132/06 и 153/09), 

9. Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду 

(«Гласник Универзитета у Београду» бр. 168/12), 

10. Правилник о признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања 

(«Гласник Универзитета у Београду» бр.155/10), 

11. Правилник о признавању страних високошколских исправа ради запошљавања од 

14.12.2005. године, 

12. Правилник о докторским студијама које организује и изводи Универзитет у Београду 

(«Гласник Универзитета у Београду» бр. 155/10), 

13. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту («Гласник Универзитета у 

Београду» бр. 136/07, 168/12 и 180/14), 

14. Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду («Гласник Универзитета у 

Београду» бр. 137/06), 

15. Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду 

(«Гласник Универзитета у Београду» бр. 189/16), 

16. Одлука о о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну  

школску годину  за све врсте и нивое студија («Гласник Универзитета у Београду» од 

29.10.2014), 

17. Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника («Гласник 

Универзитета у Београду» бр. 157/2010). 

 

9.3.  АКТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

1. Статут Економског факултета – пречишћен текст (бр. 4738/1 од 11.12.2015. године.). 

2. Правилник о систематизацији радних места (бр. 2564/1 од 21.11.1997. г, 748/1 од 

03.04.2000. г., бр. 1286/1 од 12.06.2000. г., бр. 1445/1 од 11.04.2005. г., бр. 1356/1 од 
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23.03.2007. г., 2367/1 од 05.06.2007. г., бр. 2883/1 од 05.07.2007. г., бр. 3016/1 од 

12.07.2007. г., 5033/1 од 27.12.2007. г., бр. 1163/1 од 31.03.2008. г., бр. 2996/1 од 

11.09.2008. г., бр. 3949/1 од 09.10.2009. г., 2235/1 од 15.06.2011. г., 3764/1 од 23.10.2012. 

г., 2682/1 од 29.08.2013. године, 821/1 од  03.03.2014. године, 1301/1 од 09.04.2014. 

године, 390/1 од 08.02.2016. године и 748/1 од 29.02.2016. године). 

3. Колективни уговор Економског факултета у Београду (2708/1 од 11.07.2006. године, бр. 

1451/1 од 30.03.2007. године, бр. 2374/2 од 07.06.2007. године, бр. 2884/2 од 05.07.2007. 

године, бр. 3017/2 од 16.07.2007. године, бр. 5054/1 од 28.12.2007. године, бр. 2996/2 од 

11.09.2008. године, бр. 1095/2 од 18.03.2009. године, бр.  3978/1 од 12.10.2009. године, 

бр. 2276/1 од 20.06.2011. године, бр. 601/2 од 22.02.2012. године, бр. 3756/2 од 24. 

10.2012. године, бр. 1310/2 од 22.04.2013. године, бр. 2693/2 од 02.09.2013. године, бр. 

4281/2 од 15.11.2013. године, бр. 4861/1 од 10.12.2013. године, бр. 822/2 од 03.03.2014. 

године, бр. 1302/2 од 22.04.2014. године, бр. 4139/2 од 05.11.2014. године, бр. 3489/1 од 

29.09.2015. године, бр. 3623/1 од 07.10.2015. године,  бр. 3837/1 од 21.10.2015. године, 

бр. 167/2 од 22.01.2016. године и 774/2 од 01.03.2016. године). 

4. Правилник о електронском канцеларијском и архивском пословању (бр. 1945/1 од 

06.05.2016. године), 

5. Листа категорија регистраторског материјала (бр. 4957/1 од 26.12.2014. г.), 

6. Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама 

(бр. 2094/1 од 10.06.2014. г.), 

7. Правилник о безбедности и здрављу на раду (бр. 2444/1 од 08.06.2007. г.), 

8. Стратегија обезбеђења квалитета Факултета (бр. 1790/1 од 22.05.2008. г.), 

9. Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета (бр. 2330/1 од 25.06.2008. г.), 

10. Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета Факултета (бр. 2329/1 од 

25.06.2008. г.), 

11. Критеријуми за избор наставника и сарадника Факултета (бр. 3897/1 од 27.10.2008. г.), 

12. Правилник о ближим условима за избор сарадника Факултета (бр. 1332/1 до 23.03.2007. 

г.), 

13. Правилник о правилима основних и мастер академских студија Економског факултета 

(бр. 3034/1 од 16.09.2008. г., 3626/1 од 24.09.2009. г., 5324/1 од 17.12.2009. г., 3816/1 од 

28.10.2012. г. и 3197/1 од 26.09.2014. г.), 

14. Правилник о докторским студијама Економског факултета (бр. 3452/1 од 07.10.2008. г. и 

4994/1 од 27.12.2012. г.), 

15. Финансијски план Економског факултета за 2016. годину (бр. 4980/1 од 28.12.2015. г.), 

16. План набавки Економског факултета за 2016. годину (4981/1 од 28.12.2015. г.), 

17. Финансијски извештаји Факултета за 2015. годину (бр. 719/1 од 26.02.2016. г.),  

18. План извођења наставе на основним академским студијама – летњи семестар 2015/2016. 

године (бр. 425/1 од 10.02.2016. г.), 

19. План извођења наставе на мастер академским студијама – летњи семестар 2015/2016. 

године (бр. 429/1 од 10.02.2016. г.), 

20. План извођења наставе на докторским студијама – летњи семестар 2015/2016. године 

(бр. 430/1 од 10.02.2016. г.), 

21. Одлука о учешћу наставника и сарадника на међународним и домаћим конференцијама 

(бр. 634/1 од 13.02.2014. г.), 

22. Одлука о одобравању асистентима и сарадницима Факултета да добију бесплатно три 

издања Центра за издавачку делатност Факултета (бр. 464/1 од 11.02.2016. г.). 
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10.  УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 

1. УСЛУГЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА (АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ) 

 

а) Студије I степена - Основне академске студије 240 бодова 

б) Студије I степена - Основне академске студије 180 бодова 

 

Студијски програм: Економија, пословно управљање и статистика  

• Модул: Економска анализа и политика 

• Модул: Маркетинг 

• Модул: Рачуноводство ревизија и финансијако управљање 

• Модул: Трговински менаџмент и маркетинг 

• Модул: Финансије, банкарство и осигурање 

• Модул: Туризам и хотелијерство 

• Модул: Статистика, информатика и квантитативне финансије 

• Модул: Менаџмент 

• Модул: Међународна економија и спољна трговина 

 

в) Студије II степена - Мастер академске студије 

Студијски програм: Економска анализа и политика 

Студијски програм: Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 

Студијски програм: Банкарски и финансијски менаџмент 

Студијски програм: Економска политика и развој 

Студијски програм: Пословно управљање 

• Модул: Стратегијски финансијски менаџмент, 

• Модул: Организација и менаџмент људских ресурса, 

• Модул: Маркетинг менаџмент, 

• Модул: Међународно пословање предузећа, 

• Модул: Пословно комуницирање и односи с јавношћу, 

• Модул: Трговина - менаџмент продаје и ланца снабдевања, 

• Модул: Менаџмент у туризму 

 Студијски програм: Квантитативна анализа 

• Модул: Актуарство 

• Модул: Демографија 

• Модул: Економетрија 

• Модул: Информатика 

• Модул: Операциона истраживања 

• Модул: Статистика 

Студијски програм: Међународни економски односи 

Студијски програм: Економија и менаџмент енергетике  

Студијски програм: Квантитативне финансије (IMQF), на енглеском језику 

 

г) Студије III степена - Докторске студије 

Студијски програм: Економија 

Студијски програм: Пословно управљање 

Студијски програм: Статистика 

 

 

2. УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА И УЧЕСТВОВАЊА У РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ЗАЈЕДНИЧКИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА СА ДРУГИМ ОБРАЗОВНИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА 
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3. УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ 

ПРИЈЕМНОГ   ИСПИТА НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У 

БЕОГРАДУ 

 

4. УСЛУГЕ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА 

 

5. УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ И РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

6. ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА СТАЛНОГ И СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

7. ИСТРАЖИВАЊЕ У ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА 

 

8. УСЛУГЕ КОНСАЛТИНГА  

 

9. УСЛУГЕ ПРОЦЕНЕ И ВЕШТАЧЕЊА  

 

10. УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА КОРПОРАТИВНИХ СПЕЦИЈАЛНИХ ДОГАЂАЈА 

 

11. УСЛУГЕ ДАВАЊА НА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРНИХ, КАДРОВСКИХ И 

ТЕХНИЧКИХ РЕСУРСА У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ 

ПРОЈЕКАТА 

 

12. НАУЧНИ СКУПОВИ ФАКУЛТЕТА 

• Научни скупови у оквиру EACES мреже 

• Научни скупови у оквиру EMAC мреже 

• SYM-OP-IS 

• Конференције, саветовања, семинари и други скупови са домаћим и међународним 

учешћем 

• Научни скупови у организацији студената 

 

13. УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊА ИНТЕРНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА СТУДЕНТЕ 

ФАКУЛТЕТА У ЦИЉУ ЊИХОВЕ ДОПУНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ И УСАВРШАВАЊА 

 

14. УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПРИПРЕМЕ СТУДЕНАТА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА 

ДОМАЋИМ И СТРАНИМ ТАКМИЧЕЊИМА ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ, 

СТАТИСТИКЕ И ПОСЛОВНОГ УПРАВЉАЊА 

 

15. УСЛУГЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

• Услуге организовања и одржавања семинара 

• Услуге организовања и одржавања курсева 

• Услуге организовања и одржавања тренинга 

• Услуге организовања и одржавања летњих школа 

 

16. ПОСЕБНЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ УСЛУГЕ 

• Услуге експертиза (евалуација, вештачење)  

• Услуге консалтинга 

• Услуге рецензија 

 

17. ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА И ИСПИТИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА 
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18. УСЛУГЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

19. УСЛУГЕ ПРОДАЈЕ НАСТАВНЕ ЛИТЕРАТУРЕ  

 

20. УСЛУГЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

• Књиге 

• Уџбеници 

• Монографије 

• Збирке 

• Скрипте 

• Часописи : Economic Annals, Економске идеје и пракса 

 

21. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ФАКУЛТЕТА 

 

 

11.  ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 

1. ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА (АКАДЕМСКЕ     

СТУДИЈЕ) 

• Објављивање конкурса (утврђивање предлога, верификација, припрема 

• предлога текста конкурса, објављивање) 

• Организовање пријемног испита 

• Израда распореда наставе (предавања и вежби) 

• Израда прелиминарног распореда испита (рокови, термини...) 

• Извођење наставе (предавања и вежбе) и усменог и писменог испитивања 

студената 

• Оцењивање активности студената у току наставе, на испитима, на одбранама 

завршних радова и докторских дисертација 

• Оцењивање семинарских радова и пројектних задатака 

• Консултације 

• Организација испита 

• Израда распореда испита у конкретном року  

• Пружање административних услуга корисницима 

• Упис (упис године и овера семестра) 

• Пријављивање испита 

• Издавање индекса, поновно издавање индекса, потврда и уверења 

• Издавање диплома, додатака дипломи  

• Спровођење поступака по жалбама и приговорима студената 

• Пружање административних услуга у вези са смештајем у студентске домове 

• Пружање административних услуга у вези кредита и стипендија 

• Пружање других услуга у области високог образовања 

 

2. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСКОКОКОЛСКИХ 

ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА ШКОЛОВАЊА И ПРИЗНАВАЊА ЕСПБ КРЕДИТА 

СТЕЧЕНИХ НА ПАРТЕНРСКИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА  У 

ИНОСТРАНСТВУ У ОКВИРУ АКАДЕМСКЕ МОБИЛНОСТИ.  

 
3. ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ИСТРАЖИВАЊА 

 

• Планирање истраживања 
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• Основна истраживања 

• Примењена истраживања 

• Развојна истраживања 

• Израда пројеката 

 

4. ОРГАНИЗОВАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

• Планирање семинара, курсева, обука и тренинга 

• Извођење семинара, курсева, обука и тренинга 

• Издавање сертификата о стручном усавршавању 

 

5. ПРУЖАЊЕ ПОСЕБНИХ ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ УСЛУГА 

• Експертизе 

• Консалтинг 

• Рецензије 

 

6. ПРУЖАЊЕ УСЛУГА БИБЛИОТЕКЕ 

• Набављање, сређивање, стручно-методолошко обрађивање, чување и давање на 

коришћење библиотечког материјала (књига, часописа, периодичних 

публикација и другог штампаног или умноженог материјала, докумената у 

електронској форми и сл.), 

• Евидентирање, стручно-методолошко обрађивање, чување и давање на 

коришћење докторских дисертацијеа, магистарских и мастер радова,  

• Омогућавање коришћења библиотечког простора (читаоница), 

• Коришћење електронског каталога библиотеке и едуковање корисника за 

претраживање каталога, 

• Коришћење КОБСОН сервиса у библиотеци и омогућавање приступа 

електронским часописима корисницима,  

• Међубиблиотечка позајмица, размена и замена публикација 

 

7. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

• Издавање наставне литературе 

• Издавање часописа 

 
Детаљна обавештења о упису и процедури уписа, као и роковима објављују се на линку 

http://upis.ekof.bg.ac.rs/home.php   

 

Распоред наставе за основне студије објавује се на  линку 

http://www.ekof.bg.ac.rs/raspored.php ,  араспоред испита на 

http://www.ekof.bg.ac.rs/rasporedispita.php    

Пријављивање испита за студенте се врши и  електронским путем. 

 

Информације о студијском програму и модулима на основним академским студијама 

доступне су на линку http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/osnovne_studije.php   

 

Информације о студијским програмима на мастер акаремским студијама доступне су на 

линку http://master.ekof.bg.ac.rs/   

 

Информације о докторским студијама доступне су на линку 

http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/doktorske_studije.php   
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Информације о признавању страних високошколских исправа доступне су на линку 

http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/priznavanje.php   

 

Детаљна обавештења о научноистраживачкој делатности могу се видети на линку 

http://www.ekof.bg.ac.rs/nir.php   

 

12.   ПРЕГЛЕД  ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 

Подаци о пруженим услугама укључују табеларни преглед броја тражених и пружених услуга. 

 

Број студената у школској 2015/16: 

- на основним академским студијама: 7070 

- на мастер академских студијама: 1553 

- на докторским студијама: 20 
 

У периоду 01.05.2015. године до 01.05.2016. године обрађено је 3 захтева за признавање 

страних високошколских исправа ради запошљавања. 

Од октобра 2015. године признавање страних високошколских исправа рада запошљавања 

прешло је у наслежност ЕНИЦ центра при Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја. 

 

У периоду 1.1.2007 - 31.12.2015. године на Факултету је звање доктора наука стекло 86 

лицa, звање магистра наука стекло је 623 лицa, а звање мастера стекло је 1091 лица. 

 

У периоду 2007-2015 на Факултету су дипломирало је 8060 студенaта. 

 

У периоду 01.01.2015. године до 01.05.2016. године на Факултету je реализовано 38 

комерцијалних пројеката, 15 пројеката Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије, 4 међународна пројекта и 30 едукационих курсева. 

 

У периоду 01.05.2015. године до 01.05.2016. године Факултет је организовао једну 

међународну научну конференцију и једну међународну летњу школу.  
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13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
 

у 000 рсд у 000 рсд

1. Министарство просвете 233,210 1. Зараде и доприноси 546,889

- за зараде 224,710 2. Породиље и боловање преко 30 дана 530

- за материјалне трошкове 8,500 3. Отпремнинe 1,492

2. Министарство науке 55,600 4. Јубиларне награде, помоћ запосленима 2,853

- за пројекте 55,000 5. Накнаде за превоз 8,500

- за конференцију 100 6. Трошкови платног промета 1,400

- суфинансирање часописа 500 7. Електрична енергија, грејање 23,280

3. Сарадња са привредом 24,474 8. Комуналне услуге 5,344

- у земљи 20,897 9. Услуге комуникација 3,756

- у иностранству 3,577 10. Осигурање, закуп простора и опреме 822

4. Уплате за образовање и перманентну едукацију 476,673 11. Службена путовања 5,310

- основне академске студије 381,030 12. Услуге по уговорима 141,614

- мастер и последипломске студије 76,932 13. Специјализоване услуге 25,562

- докторске студије и нострификацију диплома 7,913 14. Текуће поправке и одржавање 23,604

- перманентна едукација 10,798 15. Материјал 13,369

5. Рефундација расхода за породиље и боловања 1,000 16. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,600

6. Донације и спонзорства 3,220 17. Дотације непрофитним организацијама 5,192

7. Примања од продаје готових производа и робе 49,365 18. Издаци за нефинансијску имовину 26,141

8. Остали приходи 520 19. Остали расходи 2,033

УКУПНИ ПРИХОДИ 844,062 УКУПНИ РАСХОДИ 841,291

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРИХОД РАСХОД
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у 000 рсд у 000 рсд

1. Министарство просвете 239,087 1. Плате и социјални доприноси 511,667

- за зараде 228,337 2. Накнаде у натури и социјална давања запосленима 6,580

- за материјалне трошкове 10,000 3. Накнаде запосленима за превоз 7,500

- за докторске студије 750 4. Јубиларне и друге награде запосленима 1,800

2. Министарство науке 48,738 5. Трошкови платног промета 1,200

- за пројекте 48,438 6. Енергетске услуге 24,600

- за конференцију 100 7. Комуналне услуге 5,232

- суфинансирање часописа 200 8. Услуге комуникација 3,708

3. Сарадња са привредом 37,854 9. Службена путовања 6,980

- у земљи 32,000 10. Услуге по уговорима 138,246

- у иностранству 5,854 11. Специјализоване услуге 30,680

4. Уплате за образовање и перманентну едукацију 475,228 12. Текуће поправке и одржавање 91,867

- основне академске студије 407,660 13. Материјал 14,368

- мастер и последипломске студије 58,400 14. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,600

- докторске студије 9,168 15. Дотације непрофитним организацијама 4,700

5. Рефундација расхода за породиље и боловања 658 16. Основна средства - опрема 31,724

6. Донације и спонзорства 5,535 17. Нематеријална имовина 10,314

7. Примања од продаје готових производа и робе 44,112 18. Залихе робе за даљу продају 4,530

8. Остали приходи 761 19. Остали расходи 2,040

УКУПНИ ПРИХОДИ 851,973 УКУПНИ РАСХОДИ 901,336

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРИХОД РАСХОД
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у 000 рсд у 000 рсд

1. Министарство просвете 236,417 1. Плате и социјални доприноси 543,495

- за зараде 223,865 2. Накнаде у натури и социјална давања запосленима 4,988

- за материјалне трошкове 9,291 3. Накнаде запосленима за превоз 7,585

- за докторске студије 753 4. Јубиларне и друге награде запосленима 5,377

- награда запосленима 2,508 5. Трошкови платног промета 1,347

2. Министарство науке 51,632 6. Енергетске услуге 23,551

- за пројекте 51,405 7. Комуналне услуге 4,578

- суфинансирање часописа и конференција 227 8. Услуге комуникација 2,694

3. Сарадња са привредом 59,414 9. Службена путовања 5,803

- у земљи 52,892 10. Услуге по уговорима 132,068

- у иностранству 6,522 11. Специјализоване услуге 28,502

4. Уплате за образовање 449,598 12. Текуће поправке и одржавање 5,870

- основне академске студије 385,310 13. Материјал 10,646

- мастер и последипломске студије 55,666 14. Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,940

- докторске студије 8,622 15. Дотације непрофитним организацијама 4,522

5. Рефундација расхода за породиље и боловања 1,015 16. Основна средства - опрема 15,972

6. Донације и спонзорства 10,035 17. Нематеријална имовина 6,203

7. Примања од продаје готових производа и робе 40,600 18. Залихе робе за даљу продају 3,142

8. Остали приходи 863 19. Остали расходи 1,582

УКУПНИ ПРИХОДИ 849,574 УКУПНИ РАСХОДИ 811,865

ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У 2015. ГОДИНИ

ПРИХОД РАСХОД
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Назив корисника буџетских средстава: Универзитет у Београду - Економски факултет

Седиште: Каменичка 6, Београд Матични број: 07001983

ПИБ: 100223295 Број подрачуна: 840-1109660-91

Назив надлежног директног корисника буџетских средстава: МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (у хиљадама динара)

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
849,574 288,068 9,610 551,896

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 808,974 288,068 9,610 511,296

732000
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА
9,610 9,610

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 4,245 4,245

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 505,501 505,501

744000
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
425 425

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 129 19 110

772000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ 

ГОДИНЕ

1,015 1,015

791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 288,049 288,049

800000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ
40,600 40,600

822000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 

ПРОИЗВОДЊЕ
35,984 35,984

823000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ 

ПРОДАЈУ 
4,616 4,616

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 849,574 288,068 9,610 551,896

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду 01.01. do 31.12.2015.

Приходи из 

буџета

Број 

конта
Опис

Износ остварених прихода и примања

Укупно                    Из донација
Из осталих 

извора
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II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (у хиљадама динара)

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
811,865 288,068 4,200 519,597

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 786,547 287,483 4,200 494,864

411000
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 
465,459 190,998 274,461

412000
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 

ПОСЛОДАВЦА
78,036 34,188 43,848

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1,056 1,056

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 3,932 3,932

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 7,585 7,585

416000
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ 

ПОСЕБНИ РАСХОДИ
5,377 2,508 2,869

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 33,069 13,003 20 20,046

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 5,803 693 916 4,194

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 132,068 45,371 3,264 83,433

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 28,502 28,502

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 5,870 365 5,505

426000 МАТЕРИЈАЛ 10,646 357 10,289

444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 58 58

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 300 300

472000
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ 

БУЏЕТА
3,940 3,940

481000
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
4,522 4,522

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 324 324

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 25,318 585 24,733

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 15,973 529 15,444

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 6,203 56 6,147

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 3,142 3,142

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 811,865 288,068 4,200 519,597

Број 

конта
Опис

Износ извршених расхода и издатака

Укупно                Из донација
Из осталих 

извора

Расходи и 

издаци на 

терет буџета
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I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (у хиљадама динара)

2 3 5 6 10 11

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
232,187 71,328 9,570 151,289

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 222,379 71,328 9,570 141,481

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 9,570 9,570

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 556 556

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 140,209 140,209

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 134 134

772000
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
582 582

791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 71,328 71,328

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 9,808 9,808

822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ 8,852 8,852

823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 956 956

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 232,187 71,328 9,570 151,289

Из осталих 

извора

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

у периоду 01.01. do 31.03.2016.

Број 

конта
Опис

Износ остварених прихода и примања

Укупно                    
Приходи из 

буџета
Из донација
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14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

PLAN NABAVKI 
ZA 2015. GODINU 

 

PREDMET NABAVKE  
RADOVI 
USLUGE 
DOBRA 

POSTUPAK  
KONTO 

SINTETIKA 
KONTO 

ANALITIKA 

Projekcija za           
2015.godinu                        

bez pdv-a  

Ukupno 
konto 

sintetika 

STALNI TROŠKOVI 

Energetske usluge - Električna 
energija 

Usluga 
Javna nabavka / Otvoreni 

postupak 
421200 

421211 5,300,000.00 
 

19,400,000.00 
Energetske usluge - Grejanje Usluga 

Oslobođeno javne nabavke 
/član 7.1.1. ZJN 

421225 14,100,000.00 

Komunalne usluge - Takse, 
vodoprivreda 

Usluga 
Oslobođeno javne nabavke 

/član 7.1.1. ZJN 

421300 

421391/421392 123,000.00 

 4,453,000.00 

Komunalne usluge - Vodovod i 
kanalizacija 

Usluga 
Oslobođeno javne nabavke 

/član 7.1.1. ZJN 
421311 1,100,000.00 

Komunalne usluge - 
Deratizacija i dezinsekcija 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

421321 90,000.00 

Komunalne usluge - Dimnjičar Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

421322 50,000.00 

Komunalne usluge - Servis 
protivpožarnih aparata 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

421323 150,000.00 

Komunalna usluga - Odvoženje 
otpada 

Usluga 
Oslobođeno javne nabavke 

/član 7.1.1. ZJN 
421324 1,800,000.00 

Komunalna usluga - Čišćenje 
tepiha i staza  

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

421325 390,000.00 

Komunalne usluge - 
Omladinska zadruga 

Usluga 
Oslobodjeno Javne nabavke / 

član 7.1.12 ZJN 
421325 750,000.00 

Usluge komunikacija - Fiksni 
telefoni, teleks i telegraf 

Usluga 
Oslobođeno javne nabavke 

/član 7.1.1. ZJN 
421400 

421411 1,350,000.00 
 3,130,000.00 

Usluge komunikacija - Internet i 
slično 

Usluga 
Oslobođeno javne nabavke 

/član 7.1.1. ZJN 
421412 890,000.00 
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Usluge komunikacija - Mobilni 
telefoni 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

421414 390,000.00 

Usluge komunikacija - Ostale 
usluge komunikacije 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

421419 10,000.00 

Usluge komunikacija - Usluge 
poste 

Usluga 
Oslobođeno javne nabavke 

/član 7.1.1. ZJN 
421421 440,000.00 

Usluge komunikacija - Usluge 
dostave 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

421422 50,000.00 

Usluge osiguranja - Osiguranje 
vozila 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

421500 421512 15,000.00  15,000.00 

Usluga zakupa imovine i 
opreme - Zakup ostalog 

prostora / Zakup prostora na 
Beogradskom sajmu  

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 
421600 

421619 350,000.00 

 670,000.00 

Usluga zakupa imovine i 
opreme - Zakup administrativne 
opreme / La Fantana aparati za 

vodu 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

421622 320,000.00 

Ostali troškovi - Radio-
televizijska pretplata / SBB 

kablovska televizija 
Usluga 

Oslobođeno javne nabavke 
/član 7.1.1. ZJN 

421900 

421911 75,000.00 

 325,000.00 

Ostali troškovi - Ostali 
nepomenuti troškovi (članarine) 

Usluga 
Oslobođeno javne nabavke 

/član 7.1.1. ZJN 
 

421919 250,000.00 

TROŠKOVI PUTOVANJA 

Troškovi službenih putovanja u 
zemlji 

Usluga 
Javna nabavka / Otvoreni 

postupak 

422100 

422111/ 
422121/ 
422131/ 
422192/ 
422193/ 

422194/422199 

750,000.00  750,000.00 

Troškovi službenih putovanja u 
inostranstvo 

Usluga 422200 
422211/422221/ 
422231/422291/ 
422292/ 422299 

4,500,000.00  4,500,000.00 
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Troškovi putovanja u okviru 
redovnog rada - Taxi prevoz 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

422300 422392/422399 50,000.00  50,000.00 

USLUGE PO UGOVORU - Administrativne usluge 

Administrativne usluge - Usluge 
prevođenja 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 423100 

423111 390,000.00 

 2,590,000.00 
Administrativne usluge - Ostale 

administrativne usluge 
(privremeno-povremeni poslovi 

Studentska služba, sajam 
knjiga, Centar za marketing)  

Usluga 
Oslobodjeno Javne nabavke / 

član 7.1.12 ZJN 
423191 2,200,000.00 

USLUGE PO UGOVORU - Kompjuterske usluge 

Kompjuterske usluge - Usluge 
za izradu softvera 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423200 

423211 250,000.00 

 3,670,000.00 

Kompjuterske usluge - Usluge 
na održavanju softvera / 

antivirus program Kaspersky 
Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423212 220,000.00 

Kompjuterske usluge - Usluge 
na održavanju softvera 

(Knjigovodstvo, Ugostiteljske 
jedinice) 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423212 120,000.00 

Kompjuterske usluge - Usluge 
na održavanju softvera 
(Studentska služba) 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423212 360,000.00 

Kompjuterske usluge - Usluge 
na održavanju softvera / 

EPHORUS 
Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423212 220,000.00 

Kompjuterske usluge - Usluge 
na održavanju softvera / 

EVIEWS 
  

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423212 200,000.00 
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Kompjuterske usluge - Usluge 
održavanja računara 
(angazovanje lica na 

povremeno-privremenim 
poslovima u Erc-u) 

Usluga 
Oslobodjeno Javne nabavke / 

član 7.1.12 ZJN 
423221 2,300,000.00 

USLUGE PO UGOVORU - Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 

Usluge obrazovanja i 
usavršavanja zaposlenih - 

Školarine, članarine, studijski 
boravci, kotizacije i sl. 

Usluga 
Oslobođeno javne nabavke 

/član 7.1.1. ZJN 
423300 

423311/423322/
423323/423399 

2,600,000.00  2,600,000.00 

USLUGE PO UGOVORU - Usluge informisanja 

Usluge informisanja - 
Štampanje časopisa 

(Ekonomski anali, Ekonomske 
ideje i praksa, Marketing) 

Usluga 

Javna nabavka / Otvoreni 
postupak 

423400 

423412 2,000,000.00 

 
27,090,000.00 

Usluge informisanja - 
Štampanje publikacija 

Usluga 423413 19,500,000.00 

Usluge informisanja -  Ostale 
usluge štampanja - Tehnička 
uredjenja časopisa i publikacija  

Usluga 423419 1,500,000.00 

Usluge informisanja -  Ostale 
usluge štampanja - Dizajnerska 

rešenja za časopise, 
publikacije, reklamne materijale 

  

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423419 390,000.00 

Usluge informisanja -   Ostale 
usluge štampanja - Štampanje 
reklamnog materijala (Fakultet, 
Centar za marketing, CPSU, 

Karijer centar), izrada vizit karti, 
diploma, uverenja, sertifikata, 
plaketa, zahvalnica, izrada 
reklamnih kesa, rokovnika, 

fascikli, planera, kalendara i sl.                  

Usluga 
Javna nabavka / Otvoreni 

postupak 
423419 3,000,000.00 

Ostale usluge - Informisanja 
javnosti, objavljivanje tendera, 
reklame i propagande, medijske 

usluge radia i TV 

Usluga 
Oslobođeno javne nabavke 

/član 7.1.1. ZJN 
423432/423441 700,000.00 

USLUGE PO UGOVORU - Stručne usluge 

Stručne usluge - Pravne 
(zastupanje pred sudovima), 

ostale pravne usluge 
Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423500 

423521/423539 390,000.00 

 
13,510,000.00 Stručne usluge - Finansijske 

usluge 
Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423542 300,000.00 

Stručne usluge - Kupovina 
autorskih prava na prevod 

Usluga 
Oslobođeno javne nabavke 

/član 7.1.1. ZJN 
423599 2,000,000.00 
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Stručne usluge - Iz oblasti 
ugostiteljstva 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423599 390,000.00 

Stručne usluge - Korektura i 
lektura 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423599 390,000.00 

Stručne usluge - Iz oblasti 
informacionih tehnologija 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423599 390,000.00 

Stručne usluge - Iz oblasti 
marketinga i odnosa sa 

javnošću 
Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423599 390,000.00 

Stručne usluge - Iz oblasti 
elektrotehnike (stručni nadzor 

nad izvodjenjem radova 
rekonstrukcije elektroinstalacija 

jake  struje) 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423599 390,000.00 

Stručne usluge - Iz oblasti web 
dizajna (unapredjenje sajta, 
nadogradnja, podsajtovi) 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423599 390,000.00 

Stručne usluge - Snimanje, 
fotografisanje, montaža video 

zapisa 
Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423599 390,000.00 

Stručne usluge - Eksterna 
ekspertiza za javne nabavke 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423599 390,000.00 

Stručne usluge - Ispitivanje 
uslova rada i sl. (obevezna 
godisnja kontrola ispitivanja 

uslova rada) 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423599 200,000.00 

Stručne usluge - Izrada projekta 
stabilnog sistema za detekciju i 

dojavu požara 
Usluga Javna nabavka male vrednosti 423599 1,500,000.00 

Stručne usluge - Izrada projekta 
zamene elektroinstalacija jake 

Usluga 
Javna nabavka / Otvoreni 

postupak 
423599 6,000,000.00 
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struje 

USLUGE PO UGOVORU - Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 

Usluge za domaćinstvo i 
ugostiteljstvo -Usluge perionice 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423600 423611 70,000.00  70,000.00 

REPREZENTACIJA 

Usluge reprezentacije - Usluge 
restorana i posluženja hrane 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423700 

423711 

390,000.00 

 1,620,000.00 

Usluge reprezentacije - Usluge 
restorana i posluženja pića 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

390,000.00 

Usluge reprezentacije - Usluge 
restorana za potrebe profitnih 
centara Fakulteta, dalja prodaja 

(CPSU, CID, NICEF…) 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

250,000.00 

Usluge reprezentacije - Božićne 
čestitke 

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

200,000.00 

Usluge reprezentacije - 
(Fakultet, NICEF, CID, Centar 
za marketing, CPSU)- Pokloni i 

nagrade 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

423712 390,000.00 

USLUGE PO UGOVORU - Ostale opšte usluge 

Ostale opšte usluge - Usluga 
obezbeđenja 

Usluga 
Javna nabavka / Otvoreni 

postupak 
423900 423911 7,500,000.00  7,500,000.00 

SPECIJALIZOVANE USLUGE - Medicinske usluge 

Medicinske usluge - Sistematski 
pregledi zaposlenih 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 
424300 

424351 390,000.00 

 418,000.00 

Medicinske usluge - Sanitarni 
pregledi zaposlenih u 

Ugostiteljskim jedinicama 
Usluga 

Oslobođeno javne nabavke 
/član 7.1.1. ZJN 

424351 28,000.00 

SPECIJALIZOVANE USLUGE - Ostale usluge 
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Usluge održavanja autoputeva Usluga 
Oslobođeno javne nabavke 

/član 7.1.1. ZJN 
424400 424411 25,000.00  25,000.00 

Usluga održavanja životne 
sredine, nauke i geodetske 

usluge 
Usluga 

Oslobođeno javne nabavke 
/član 7.1.1. ZJN 

424600 424611 25,000.00  25,000.00 

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE ZGRADA I OBJEKATA 

Tekuće popravke i održavanje 
zgrade - Stolarski radovi, 

popravke i održavanje zgrade 
(prozori, vrata, parket, zavese I 

sl.)               

Rad 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425100 

425112 390,000.00 

 
17,950,000.00 

Tekuće popravke i održavanje 
zgrade - Molerski radovi ( 

krečenje dela zgrade: prizemlje, 
prizemlje I, prvi sprat, drugi 

sprat)          

Rad 
Javna nabavka / Otvoreni 

postupak 
425113 2,900,000.00 

Tekuće popravke i održavanje 
zgrade - Radovi na krovu, 

vanredne popravke, održavanje               
Rad 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425114 390,000.00 

Tekuće popravke i održavanje 
zgrade - Radovi na vodovodu i 
kanalizaciji, vodovodni materijal 

Rad 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425115 200,000.00 

Tekuće popravke i održavanje 
zgrade - Centralno grejanje, 

popravke i održavanje 
Rad 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425116 200,000.00 

Tekuće popravke i održavanje 
zgrade - Radovi na 

elektroinstalacijama, elektro 
materijal, popravke i redovno 
održavanje, rezervni delovi 

Rad 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425117 390,000.00 

Tekuće popravke i održavanje 
zgrade - Radovi na 

rekonstrukciji instalacije jake 
struje - Prva faza (isporuka, 
montaža i povezivanje novog 
NN razvoda na trafou, zamena 
glavnog razvodnog ormana) 

Rad 
Javna nabavka / Otvoreni 

postupak 
425117 11,500,000.00 

Tekuće popravke i održavanje 
zgrade - Radovi na 

komunikacijskim instalacijama / 
Servisiranje telefonske centrale 

(Alaktel) 

Rad 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425118 200,000.00 
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Tekuće popravke i održavanje 
zgrade - Ostale usluge za 

tekuće popravke i održavanje 
zgrade (zidarske, tapetarske, i 

sl.) 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425119 390,000.00 

Tekuće popravke i održavanje 
zgrade - Ostali materijali za 

popravke i održavanje zgrade u 
vanrednim situacijama, usled 
elementarnih nepogoda i sl. 

Usluga 
Oslobođeno javne nabavke 

/član 7.2.3. ZJN 
425119 1,000,000.00 

Tekuće popravke i održavanje 
zgrade - Održavanje ostalih 

objekata - Usluga servisiranja i 
održavanja liftova 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425191 390,000.00 

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE OPREME 

Tekuće popravke i održavanje 
opreme - Ostale popravke i 
održavanje opreme za 

saobraćaj 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425200 

425219 60,000.00 

 1,720,000.00 

Tekuće popravke i održavanje 
opreme - Ostale popravke i 

održavanje nameštaja 
(popravke nameštaja, 
prepravke, presvlačenje 

nameštaja i sl.) 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425221 390,000.00 

Tekuće popravke i održavanje 
opreme - Ostale popravke i 

održavanje računarske opreme, 
štampača, računarski rezervni 

delovi 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425222 350,000.00 

Tekuće popravke i održavanje 
opreme - Ostale popravke 
elektronske i fotografske 
opreme / Servisiranje dizel 

agregata 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425224 100,000.00 

Tekuće popravke i održavanje 
opreme - Servisiranje opreme 
za ugostiteljstvo i domaćinstvo 
(Tehnička služba, Ugostiteljske 

jedinice) 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425225 150,000.00 

Tekuće popravke i održavanje 
opreme - Servisiranje 

birotehničke opreme (rizograf, 
kopir aparat Canon) 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425226 180,000.00 
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Tekuće popravke i održavanje 
opreme - Servis ugradne 
opreme (klima uredjaji) 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425227 390,000.00 

Tekuće popravke i održavanje 
opreme - Servisiranje 

administrativne opreme, 
opreme za obrazovanje 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

425229/425261 100,000.00 

ADMINISTRATIVNI MATERIJAL 

Administrativni materijal - 
Kancelarijski materijal / Toneri  

Dobra Javna nabavka male vrednosti 

426100 

426111 700,000.00 

 3,060,000.00 

Administrativni materijal - 
Kancelarijski materijal / Papir i 
ostali kancelarijski materijal 

Dobra Javna nabavka male vrednosti 426111 1,400,000.00 

Administrativni materijal - Boje i 
matrice za Rizograf (kopirnica 

fakulteta)                                        
Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426111 350,000.00 

Administrativni materijal - 
Reklamne kese za prodaju u 

knjižari (Cid)                             
Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426111 280,000.00 

Administrativni materijal - 
Radna uniforma, odeća i obuća 
(tehnička služba, ugostiteljske 

jedinice, magacioner, 
skriptarnica)                                 

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426129 180,000.00 

Administrativni materijal - 
Zelenilo (prigodni aranžmani za 
dešavanja na Fakultetu, cveće, 
namenski aranžmani), uredjenje 

Fakulteta 

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426131 150,000.00 

MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE 

Materijal za obrazovanje i 
stručno usavršavanje - Stručna 
literatura za službe fakulteta, 
finansijsku, pravnu i ostale 
(Glasnik, Informator, Stručna 

praksa i sl.) 

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426300 426311/426321 390,000.00 

 780,000.00 

Materijal za obrazovanje i 
stručno usavršavanje - Stručna 
literatura za istraživače na 

projektima MNTR 

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426300 426311/426321 390,000.00 

MATERIJAL ZA SAOBRAĆAJ   
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Materijal za saobraćaj - Benzin 
za službeni auto 

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426400 426411 150,000.00  150,000.00 

MATERIJAL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 

Materijal za obrazovanje, 
kulturu i sport - Futrole za 

diplome 
Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426600 

426611 100,000.00 

 1,200,000.00 
Materijal za obrazovanje, 

kulturu i sport - Udžbenici za 
kurseve CPSU 

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426611 100,000.00 

Materijal za obrazovanje, 
kulturu i sport - Radne sveske 

Dobra Javna nabavka male vrednosti 426611 1,000,000.00 

MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE I UGOSTITELJSTVO 

Materijal za održavanje higijene 
- Papirna konfekcija, džakovi za 
smeće, hemijska sredstva za 
održavanje higijene,inventar za 
održavanje higijene, hemijska 
sredstva za profesionalnu 

mašinu za sudove (Restoran), 
sredstva za profesionalnu 
mašinu za pranje hodnika 

(Tehnička služba) 

Dobra Javna nabavka male vrednosti 

426800 

426811/426812/
426819 

1,400,000.00 

 4,661,000.00 

Materijal za ugostiteljstvo - 
Potrošni materijal (čaše 

kartonske i plastične, salvete, 
slamke, kese, podmetači, kese 
za pecivo,La Fantana čaše i sl.)  

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426829 380,000.00 

Materijal za ugostiteljstvo - 
Voda La Fantana preko 
ugovorene količine 

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426822 100,000.00 

Materijal za ugostiteljstvo - 
Nedovršena proizvodnja u 

Studentskoj kantini 
Dobra 

Oslobodjeno Javne nabavke 
član 7.1.6 ZJN 

426822 i 
426823 

2,781,000.00 
Materijal za ugostiteljstvo - 
Nedovršena proizvodnja u 

Restoranu 
Dobra 

Oslobodjeno Javne nabavke 
član 7.1.6 ZJN 

426822 i 
426823 

Materijal za ugostiteljstvo - 
Nedovršena proizvodnja u Bifeu 

Dobra 
Oslobodjeno Javne nabavke 

član 7.1.6 ZJN 
426822 i 
426823 

MATERIJAL ZA POSEBNE NAMENE 
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Materijal za posebne namene - 
Rezervni delovi (lampe za 

projektore) 
Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426900 

426912 150,000.00 

 1,290,000.00 

Materijal za posebne namene - 
Sitan inventar za Ugostiteljske 

jedinice 
Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426913 150,000.00 

Materijal za posebne namene - 
Sitan inventar za opremanje 
radnog prostora i kabineta 

(telefoni, školske table, lampe, 
tepisi, zavese i sl.) 

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426913 390,000.00 

Ostali materijal za posebne 
namene - Bravarske usluge, 
narezivanje ključeva, izrada 
namenskih pečata, bravica, 

pločica i sl.) 

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426919 350,000.00 

Ostali materijal za posebne 
namene - Zamena aparata za 

PPZ 
Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

426919 250,000.00 

NAKNADE IZ BUDŽETA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, NAUKU I SPORT 

Naknade iz budžeta za 
obrazovanje, kulturu i sport - 
Ishrana i smeštaj studenata u 
studentskim odmaralištima 

Usluga 
Oslobođeno javne nabavke 

/član 7.1.1. ZJN 

472700 

472716 900,000.00 

 2,750,000.00 

Naknade iz budžeta za 
obrazovanje, kulturu i sport - 

Ishrana i smeštaj studenata van 
studentskih odmarališta 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

472716 380,000.00 

Naknade iz budžeta za 
obrazovanje, kulturu i sport - 

Prevoz učenika 
Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

472718 380,000.00 

Naknade iz budžeta za 
obrazovanje, kulturu i sport - 

Ostale naknade za obrazovanje 
/ zakup prostora 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

472719 360,000.00 
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Naknade iz budžeta za 
obrazovanje, kulturu i sport - 

Ostale naknade za obrazovanje 
/ostale usluge štampe, 
kancelarijski materijal, 

reprezentacija, usvršavanje, 
kotizacije, promocije, dizajn, 

angazovanje muzickih bendova, 
sportski turniri i ostalo 

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

472719 730,000.00 

ADMINISTRATIVNA OPREMA I OPREMA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT 

Administrativna oprema - 
Nameštaj (kancelarijski 

namestaj, ormani, radni stolovi, 
police, fioke, radne stolice)                                                              

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

512200 

512211 390,000.00 

 5,540,000.00 

Administrativna oprema - 
Nameštaj (Ugostiteljske 

jedinice)                                                               
Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

512211 390,000.00 

Administrativna oprema - 
Ugradna oprema / Nabavka 

klima uredjaja                                                               
Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

512212 390,000.00 

Administrativna oprema - 
Štampači, skeneri           

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

512222 350,000.00 

Administrativna oprema - 
Telefoni 

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

512232 70,000.00 

Administrativna oprema - 
Oprema za domaćinstvo i 

ugostiteljstvo - Tehnička služba 
/ usisivači                             

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

512252 300,000.00 

Administrativna oprema - 
Oprema za domaćinstvo i 
ugostiteljstvo (Ugostiteljkse 

jedinice)                                 

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

512252 150,000.00 

Administrativna oprema i 
oprema za obrazovanje, kulturu 
I sport (512200 i 512600) - 

Računarska oprema (nabavka 

Dobra 
Javna nabavka / Otvoreni 

postupak 
512221 12,500,000.00 
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računara za nastavu, 
vannastavu, učionice, 
adaptacija i kompletno 

renoviranje sobe sa serverima i 
ormara sa koncetratorima, 

proširenje resursa virtualizacije, 
memorija za backup server, i 

ostalo)  

Dobra 

512600 

512611 

10,490,000.00 

Administrativna oprema - 
Elektronska oprema (mikrofoni)                

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

512611  300,000.00 

Oprema za obrazovanje, kulturu 
i sport - Video projektori 

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

512611 300,000.00 

Oprema za obrazovanje, kulturu 
i sport - Ineraktivna tabla 

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

512611 300,000.00 

Oprema za obrazovanje, kulturu 
i sport - Elektronska projektna 

platna 
Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

512611 200,000.00 

Oprema za obrazovanje, kulturu 
i sport - Infopultovi 

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

512611 390,000.00 

NEMATERIJALNA IMOVINA 

Nematerijalna imovina - 
Nabavka softvera                                   

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

515100 

515111 350,000.00 

 2,270,000.00 
Nematerijalna imovina - 

Nabavka softvera 'Dokument 
menadžment'                                

Usluga 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

515111 990,000.00 

Nematerijalna imovina - 
Nabavka časopisa za Biblioteku                                  

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

515121 390,000.00 
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Nematerijalna imovina - 
Nabavka knjiga za Biblioteku                                  

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

515121 390,000.00 

Nematerijalna imovina - Licence 
Microsoft Office 2013                            

Dobra 

Nabavka na koju se Zakon ne 
primenjuje /Nabavka ispod 
400hilj/Slanje upita svim   

potencijalnim dobavljačima i 
biranje najpovoljnijeg/ član 

39.2. ZJN 

  515192 150,000.00 

ROBA ZA DALJU PRODAJU 

Nabavka robe za dalju prodaju - 
Cid knjižara (sveske, olovke, 
selotejp, lepak, indexi, i sl.)                                  

Dobra 
Oslobodjeno Javne nabavke 

član 7.1.6 ZJN 
523100 

523111 1,300,000.00 
 4,181,000.00 

Nabavka robe za dalju prodaju - 
Restoran i Studentska kantina                                  

Dobra 
Oslobodjeno Javne nabavke 

član 7.1.6 ZJN 
523111 2,881,000.00 

U K U P N O  148,453,000.00  148,453,000.00 
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ПЛАН НАБАВКИ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ 

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2016 ГОДИНУ 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ  
РАДОВИ 
УСЛУГЕ 
ДОБРА 

Поступак  
КОНТО 

СИНТЕТИКА 
КОНТО 

АНАЛИТИКА 

Пројекција за 
2016.годину                        

Укупно конто 
синтетика 

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 

Одмаралишта, спортски и 
рекреациони објекти 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

413100 413141 400,000.00  400,000.00 

Енергетске услуге - Електрична 
енергија 

Услуга 
Јавна набавка / 

Отворени 
поступак 

421200 

421211 5,500,000.00 

 20,500,000.00 

Енергетске услуге - Грејање Услуга 
Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

421225 15,000,000.00 

Комуналне услуге - Таксе, 
водопривреда 

Услуга 
Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

421300 

421392 120,000.00 

 4,360,000.00 

Комуналне услуге - Водовод и 
канализација 

Услуга 
Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

421311 1,300,000.00 

Комуналне услуге - Дератизација 
и дезинсекција 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

421321 90,000.00 

Комуналне услуге - Димњичар Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

421322 50,000.00 

Комуналне услуге - Сервис 
противпожарних апарата 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

421323 150,000.00 

Комунална услуга - Одвожење 
отпада 

Услуга 
Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

421324 1,800,000.00 

Комунална услуга - Чишћење 
тепиха и стаза, полирање 
степеништа и ходника 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

421325 400,000.00 

Комуналне услуге - Омладинска 
задруга 

Услуга 
Ослобођено 

Јавне набавке / 
члан 7.12 ЗЈН 

421325 450,000.00 

Услуге комуникација - Фиксни 
телефони, телекс и телеграф 

Услуга 
Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

421400 

421411 1,450,000.00 

 3,090,000.00 

Услуге комуникација - Интернет и 
слично (мобилни интернет, 

фискалне касе и сл.) 
Услуга 

Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

421412 200,000.00 

Услуге комуникација - Огласне 
кампање на друштвеним 

мрежама, прес клипинг сервис, 
претплате на интернет издања за 
праћење тендера, ажурирање 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

421412 490,000.00 
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интернет презентација, интернет 
домени) 

Услуге комуникација - Мобилни 
телефони 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

421414 400,000.00 

Услуге комуникација - Услуге 
поште 

Услуга 
Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

421421 450,000.00 

Услуге комуникација - Услуге 
доставе 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

421422 100,000.00 

Услуге осигурања - Осигурање 
возила 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

421500 421512 30,000.00  30,000.00 

Услуга закупа имовине и опреме - 
Закуп осталог простора (Закуп 
простора на Београдском сајму, 
закуп простора на сајмовима 
образовања и сајмовима 

запошљавања) 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

421600 

421619 400,000.00 

 720,000.00 

Услуга закупа имовине и опреме - 
Закуп административне опреме 
(Ла Фантана апарати за воду, 
закуп пултова за сајмове) 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

421622 320,000.00 

Остали трошкови - Радио-
телевизијска претплата / СББ 

кабловска телевизија 
Услуга 

Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

421900 

421911 75,000.00 

 325,000.00 

Остали трошкови - Остали 
непоменути трошкови (чланарине) 

Услуга 
Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

421919 250,000.00 

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 

Трошкови службених путовања у 
земљи (превоз и смештај) 

Услуга Јавна набавка / 
Отворени 
поступак 

422100 
422121/ 
422131/ 
422199 

650,000.00  650,000.00 

Трошкови службених путовања у 
иностранство (превоз и смештај) 

Услуга 422200 
422221/ 
422231 

4,000,000.00  4,000,000.00 

Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада - Такси превоз 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

422300 
422392/4223

99 
50,000.00  50,000.00 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - Административне услуге 

Административне услуге - Услуге 
превођења за потребе Центра за 
издавачку делатност и Ницефа 

Услуга 
Ослобођено 
Јавне набавке 
члан 7.6. ЗЈН 

423100 

423111 1,660,000.00 

 3,960,000.00 
Административне услуге - Остале 

административне услуге 
(привремено-повремени послови 
у Студентској служби, на сајму 
књига, у Центру за сарадњу са 

привредом и др.)  

Услуга 
Ослобођено 

Јавне набавке / 
члан 7.12 ЗЈН 

423191 2,300,000.00 
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УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - Компјутерске услуге 

Компјутерске услуге - Услуге за 
израду софтвера 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423200 

423211 250,000.00 

 5,200,000.00 

Компјутерске услуге - Услуге на 
одржавању софтвера / антивирус 

програм Касперски 
Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423212 320,000.00 

Компјутерске услуге - Услуге на 
одржавању софтвера 

(Књиговодство, Угоститељске 
јединице) 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423212 150,000.00 

Компјутерске услуге - Услуге на 
одржавању софтвера (Студентска 

служба) 
Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423212 360,000.00 

Компјутерске услуге - Услуге на 
одржавању софтвера 

(''EPHORUS'', ''EVIDES'') 
Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423212 320,000.00 

Компјутерске услуге - Услуге на 
одржавању софтвера за наставу 

(Математика, Спсс и др.) 
Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423212 250,000.00 

Компјутерске услуге - Услуге на 
одржавању софтвера / ''EVIEWS'' 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423212 250,000.00 

Компјутерске услуге - Услуге 
одржавања рачунара 

(ангажовање лица на повремено-
привременим пословима у Ерц-у) 

Услуга 
Ослобођено 

Јавне набавке / 
члан 7.12 ЗЈН 

423221 3,300,000.00 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - Услуге образовања и усавршавања запослених 

Услуге образовања и 
усавршавања запослених - 

Школарине, чланарине, студијски 
боравци, котизације и сл. 

Услуга 
Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

423300 
423311/4233
22/423323/4

23399 
2,500,000.00  2,500,000.00 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - Услуге информисања 

Услуге информисања - Штампање 
часописа (Економски анали, 
Економске идеје и пракса, 

Маркетинг) 

Услуга 

Јавна набавка / 
Отворени 
поступак 

423400 

423412 2,000,000.00 

 26,330,000.00 

Услуге информисања - Штампање 
публикација 

Услуга 423413 17,000,000.00 

Услуге информисања -  Остале 
услуге штампања - Техничка 

уређења часописа и публикација  
Услуга 423419 2,000,000.00 

Услуге информисања -  Остале 
услуге штампања - Дизајнерска 

решења за часописе, публикације, 
рекламне материјале 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423419 490,000.00 



 48 

Услуге информисања -  Остале 
услуге штампања - Дизајнерска 

решења за робу за продају у Екоф 
продавници 

Услуга 
Ослобођено 
Јавне набавке 
члан 7.6. ЗЈН 

423419 250,000.00 

Услуге информисања - Остале 
услуге штампања - Штампање 
рекламног материјала и остале 
услуге штампања (Факултет, 

Центар за сарадњу са 
привредом,НИЦЕФ) - израда 

визит карти, диплома, уверења, 
сертификата, плакета, 

захвалница,израда рекламних 
кеса,роковника,фасцикли,планера

,календара и сл.                  

Услуга 
Јавна набавка 

мале 
вредности 

423419 4,100,000.00 

Остале услуге - Информисање 
јавности, објављивање тендера, 
реклама и пропаганда, медијске 

услуге радиа и ТВ 

Услуга 
Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

423432/4234
41 

490,000.00 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - Стручне услуге 

Стручне услуге - Правне 
(заступање пред судовима), 

остале правне услуге 
Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423500 

423521/4235
39 

490,000.00 

 11,486,000.00 

Стручне услуге - Финансијске 
услуге 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423542 350,000.00 

Стручне услуге - За потребе 
Центра за издавачку делатност 
(Лекторисање уџбеника,откуп 
права на превод два страна 
издања, претплата на "cloud" 

сервис) 

Услуга 
Ослобођено 
Јавне набавке 
члан 7.6. ЗЈН 

423599 1,700,000.00 

Стручне услуге - Из области 
угоститељства 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423599 486,000.00 

Стручне услуге - Из области 
информационих технологија 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423599 490,000.00 

Стручне услуге - Из области 
маркетинга и односа са јавношћу 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423599 490,000.00 

Стручне услуге - Из области 
електротехнике (стручни надзор 

над извођењем радова 
реконструкције 

електроинсталација струје) 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423599 490,000.00 

Стручне услуге - Из области веб 
дизајна (унапређење сајта, 

надоградња, подсајтови, Екоф 
алумни ) 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423599 490,000.00 

Стручне услуге - Снимање, 
фотографисање, монтажа видео 

записа 
Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423599 490,000.00 
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Стручне услуге - Екстерна 
експертиза за јавне набавке 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423599 490,000.00 

Стручне услуге - Испитивање 
услова рада (обевезна годишња 
контрола испитивања услова 

рада) 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423599 200,000.00 

Стручне услуге - Из разних 
области (грађевина, архитектура 
и сл.) за потребе реализације 

пројеката - НИЦЕФ 

Услуга 
Ослобођено 
Јавне набавке 
члан 7.6. ЗЈН 

423599 5,000,000.00 

Стручне услуге - Израда пројекта 
реконструкције књижаре  

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423599 170,000.00 

Стручне услуге - Израда плана 
заштите од пожара и плана 
функционисања службе за 

заштиту од пожара 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423599 150,000.00 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - Услуге за домаћинство и угоститељство 

Услуге за домаћинство и 
угоститељство - Услуге перионице 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 423600 

423611 70,000.00 

 270,000.00 
Услуге за домаћинство и 

угоститељство - Омладинска 
задруга 

Услуга 
Ослобођено 

Јавне набавке / 
члан 7.12 ЗЈН 

423621 200,000.00 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА 

Услуге репрезентације - 
Послужење хране и пића, у 
организацији угоститељских 
јединица Факултета за разне 
догађаје, прославе дана 

Факултета, научно-наставна већа, 
комисије, и сл.) 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423700 423711 

490,000.00 

 3,830,000.00 

Услуге репрезентације - Екстерне 
услуге (ресторани, кетеринг 
послужења, разне набавке за 

потребе Деканата,Цид-а, Ницефа, 
Центра за сарадњу са привредом) 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

400,000.00 

Услуге репрезентације - За 
потребе пројекта ERASMUS+ 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

150,000.00 

Услуге репрезентације - Услуге 
угоститељских јединица 

Факултета за потребе профитних 
центара Факултета (ЦИД, НИЦЕФ) 

Услуга 
Ослобођено 
Јавне набавке 
члан 7.6. ЗЈН 

200,000.00 

Услуге репрезентације - Честитке Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

100,000.00 

Услуге репрезентације - 
Организација догађаја (два 

окупљања чланова Алумни клуба) 
Услуга 

Јавна набавка 
мале 

вредности 
2,000,000.00 
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Услуге репрезентације - 
(Факултет, НИЦЕФ, ЦИД, Центар 

за сарадњу са привредом)- 
Поклони  

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

423712 490,000.00 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ - Остале опште услуге 

Остале опште услуге - Услуга 
обезбеђења 

Услуга 
Јавна набавка / 

Отворени 
поступак 

423900 423911 6,500,000.00  6,500,000.00 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - Медицинске услуге 

Медицинске услуге - Систематски 
прегледи запослених 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 424300 

424351 490,000.00 

 517,000.00 
Медицинске услуге - Санитарни 

прегледи запослених у 
Угоститељским јединицама 

Услуга 
Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

424351 27,000.00 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ - Остале услуге 

Услуге одржавања аутопутева Услуга 
Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

424400 424411 25,000.00  25,000.00 

Услуга одржавања животне 
средине, науке и геодетске услуге 

Услуга 
Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

424600 424611 25,000.00  25,000.00 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Столарски радови, 

поправке и одржавање зграде 
(прозори, врата, паркет, завесе и 

сл.)               

Рад 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425100 

425112 400,000.00 

 74,606,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Молерски радови ( 
кречење, преостали део 

средстава ЈН набавке молерских 
радова из 2015.године)          

Рад 
Јавна набавка / 
Спроведен 
поступак 

425113 366,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Радови на крову, 

ванредне поправке, одржавање               
Рад 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425114 400,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Радови на водоводу и 

канализацији, водоводни 
материјал 

Рад 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425115 200,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Централно грејање, 

поправке и одржавање 
Рад 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425116 200,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Радови на 

електроинсталацијама, електро 
материјал, поправке и редовно 
одржавање, резервни делови 

Рад 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425117 450,000.00 
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Текуће поправке и одржавање 
зграде - Радови на 

комуникацијским инсталацијама 
(Сервисирање телефонске 

централе Алкател) 

Рад 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425118 200,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Остале услуге за текуће 
поправке и одржавање зграде 
(зидарске, тапетарске, и сл.) 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425119 350,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Остали материјали за 
поправке и одржавање зграде у 
ванредним ситуацијама, услед 
елементарних непогода и сл. 

Услуга 
Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.3. ЗЈН 

425119 300,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Одржавање осталих 

објеката - Услуга сервисирања и 
одржавања три лифта у згради 

Факултета 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425191 490,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Радови на реконструкцији 
инсталација јаке и слабе струје 
(Главни развод, инсталације 
опште потрошње од III до VI 
спрата, систем сигнализације 

пожара) 

Рад 
Јавна набавка / 

Отворени 
поступак 

425117 48,000,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Радови на уређивању 

учионица 21,22,23 (замена пода, 
плафона, изолација, кречење, 
замена инсталација и др.) 

Рад 
Јавна набавка / 

Отворени 
поступак 

425119 3,600,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Радови на реконструкцији 
и уређивању сале 423 за потребе 

рачунског центра (рушење 
преградног зида, кречење, 

постављање електростатичког 
пода, инсталација и друго 

потребно) 

Рад 
Јавна набавка / 

Отворени 
поступак 

425119 3,000,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Радови на уређивању 

студентских тоалета на Приземљу 
II  

Рад 
Јавна набавка / 

Отворени 
поступак 

425119 5,760,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Радови на уређивању 
Амфитеатра 6 (замена пода, 
прозора и потребни зидарски 

радови) 

Рад 
Јавна набавка / 

Отворени 
поступак 

425119 4,750,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Замена прозора анекс I и 
анекс II, читаоница, замена врата 

у приземљу I 

Рад 
Јавна набавка / 

Отворени 
поступак 

425119 4,150,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Радови на реконструкцији 

скриптарнице Факултета 
Рад 

Јавна набавка 
мале 

вредности 
425119 1,500,000.00 



 52 

Текуће поправке и одржавање 
зграде - Радови на уређењу 
дворишта испред Факултета  

Рад 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425119 490,000.00 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ 

Текуће поправке и одржавање 
опреме - Остале поправке и 

одржавање опреме за саобраћај 
Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425200 

425219 100,000.00 

 1,950,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
опреме - Остале поправке и 

одржавање намештаја (поправке 
намештаја, преправке, 

пресвлачење намештаја и сл.) 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425221 400,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
опреме - Остале поправке и 

одржавање рачунарске опреме, 
штампача, резервни делови 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425222 450,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
опреме - Остале поправке и 

одржавање опреме за 
комуникацију 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425223 50,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
опреме - Остале поправке 
електронске и фотографске 
опреме (Сервисирање дизел 

агрегата) 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425224 150,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
опреме - Сервисирање опреме за 
угоститељство и домаћинство 

(Техничка служба, Угоститељске 
јединице) 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425225 150,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
опреме - Сервисирање 

биротехничке опреме у копирници 
Факултета (ризограф, копир 

апарат Кенон) 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425226 250,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
опреме - Сервис уградне опреме 

(клима уређаји) 
Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425227 300,000.00 

Текуће поправке и одржавање 
опреме - Сервисирање 

административне опреме, опреме 
за образовање 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

425229/4252
61 

100,000.00 

АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ 

Административни материјал - 
Канцеларијски материјал (Тонери)  

Добра 
Јавна набавка 

мале 
вредности 

426100 

426111 750,000.00 

 2,750,000.00 

Административни материјал - 
Канцеларијски материјал (Папир и 

остали ситан канцеларијски 
материјал) 

Добра 
Јавна набавка 

мале 
вредности 

426111 1,400,000.00 

Административни материјал - 
Рекламне кесе за продају у 

књижари (Цид)                             
Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

426111 300,000.00 
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Административни материјал - 
Радна униформа, одећа и обућа 
(техничка служба, угоститељске 

јединице, магационер, 
скриптарница)     

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

426129 150,000.00 

Административни материјал - 
Зеленило (пригодни аранжмани 
за дешавања на Факултету, 
цвеће, наменски аранжмани), 

уређење Факултета 

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

426131 150,000.00 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

Материјал за образовање и 
стручно усавршавање - Стручна 
литература за службе Факултета, 
финансијску, правну и остале 
службе  (Гласник, Информатор, 

Стручна пракса и сл.) 

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

426300 
426311/4263

21 
270,000.00 

 495,000.00 

Материјал за образовање и 
стручно усавршавање - Стручна 
литература за истраживаче на 

пројектима МНТР 

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

426300 426321 225,000.00 

МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ 

Материјал за саобраћај - Бензин 
за службени ауто 

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

426400 426411 150,000.00  150,000.00 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ 

Материјал за образовање, 
културу и спорт - Футроле за 
дипломе, креде за наставу 

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

426600 

426611 150,000.00 

 3,550,000.00 

Материјал за образовање, 
културу и спорт - Уџбеници за 

курсеве  
Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

426611 100,000.00 

Материјал за образовање, 
културу и спорт - Универзитет 

Услуга 
Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

426611 2,500,000.00 

Материјал за образовање, 
културу и спорт - Радне свеске  

Добра Јавна набавка 
мале вредности 

426611 800,000.00 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО 

Материјал за одржавање хигијене 
– Материјал и инвентар за 

одржавање хигијене, хемијска 
средства за професионалну 
машину за судове (Ресторан), 
средства за професионалну 
машину за прање ходника 

(Техничка служба) 

Добра 
Јавна набавка 

мале 
вредности 

426800 

426811/4268
12/426819 

1,300,000.00 

 4,380,000.00 

Материјал за угоститељство - 
Потрошни материјал (чаше 

картонске и пластичне, салвете, 
сламке, кесе, подметачи, кесе за 
пециво,Ла Фантана чаше и сл.)  

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

426829 380,000.00 
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Материјал за угоститељство - 
Вода Ла Фантана преко уговорене 

количине 
Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

426822 150,000.00 

Материјал за угоститељство - 
Недовршена производња у 

Студентској кантини 
Добра 

Ослобођено 
јавне набавке 
члан 7.6. ЗЈН 

426822 и 
426823 

2,550,000.00 
Материјал за угоститељство - 
Недовршена производња у 

Ресторану 
Добра 

Ослобођено 
јавне набавке 
члан 7.6. ЗЈН 

426822 и 
426823 

Материјал за угоститељство - 
Недовршена производња у Бифеу 

Добра 
Ослобођено 
Јавне набавке 
члан 7.6. ЗЈН 

426822 и 
426823 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Материјал за посебне намене - 
Резервни делови (лампе за 

пројекторе) 
Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

426900 

426912 150,000.00 

 1,490,000.00 

Материјал за посебне намене - 
Ситан инвентар за Угоститељске 

јединице 
Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

426913 150,000.00 

Материјал за посебне намене - 
Ситан инвентар за опремање 
радног простора и кабинета, 
учионица (телефони, табле, 
лампе, теписи, завесе и сл.) 

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

426913 490,000.00 

Остали материјал за посебне 
намене - Браварске услуге, 
нарезивање кључева, израда 
наменских печата, бравица, 

плочица и сл.) 

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

426919 350,000.00 

Остали материјал за посебне 
намене - Замена апарата за ППЗ, 
постављање противпаничних 

светиљки и налепница/путоказа 
за евакуацију 

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

426919 350,000.00 

НАКНАДЕ ИЗ БУЏЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, НАУКУ И СПОРТ 

Накнаде из буџета за 
образовање, културу и спорт - 
Исхрана и смештај студената у 
студентским одмаралиштима 

Услуга 
Ослобођено 
јавне набавке 
/члан 7.1. ЗЈН 

472700 

472716 900,000.00 

 3,000,000.00 

Накнаде из буџета за 
образовање, културу и спорт - 

Исхрана и смештај студената ван 
студентских одмаралишта 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

472716 490,000.00 

Накнаде из буџета за 
образовање, културу и спорт - 

Превоз ученика 
Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

472718 490,000.00 

Накнаде из буџета за 
образовање, културу и спорт - 
Остале накнаде за образовање 

(закуп простора) 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

472719 350,000.00 
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Накнаде из буџета за 
образовање, културу и спорт - 
Остале накнаде за образовање 

(остале услуге штампе, 
канцеларијски материјал, 

репрезентација, усвршавање, 
котизације, промоције, дизајн, 
ангазовање музицких бендова, 
спортски турнири и остало) 

Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН  

472719 770,000.00 

АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА И ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ 

Административна опрема - 
Намештај (израда намештаја по 
мери за опремање кабинета)                                                              

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

512200 

512211 490,000.00 

 4,615,000.00 

Административна опрема - 
Намештај (радне столице за 

наставно и ваннаставно особље)    
Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

512211 150,000.00 

Административна опрема - 
Намештај (Угоститељске 

јединице)                                                               
Добра 

Ослобођено 
Јавне набавке 
члан 7.6. ЗЈН 

512211 400,000.00 

Административна опрема - 
Намештај (скрипратница)                                                        

Добра 
Јавна набавка 

мале 
вредности 

512211 1,000,000.00 

Административна опрема - 
Уградна опрема (клима уређаји)                                                                   

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

512212 350,000.00 

Административна опрема - 
Штампачи, скенери           

Добра 
Јавна набавка / 

Отворени 
поступак 

512222 200,000.00 

Административна опрема - 
Телефони, Телфакс апарати 

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

512232 70,000.00 

Административна опрема - 
Камере (поставка неколико 
сигурносних камера на 

најпрометнија места у згради 
Факултета) 

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

512241 490,000.00 

Административна опрема - 
Фотографска опрема (Photo booth)               

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

512242 495,000.00 

Административна опрема - 
Опрема за домаћинство за 
Техничку службу (усисивачи, 

машина за прање веша, машина 
за прање намештаја)                             

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

512251 200,000.00 
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Административна опрема - 
Опрема за угоститељство                                

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

512252 70,000.00 

Опрема за образовање, културу и 
спорт - Набавка рачунарске 
опреме за потребе научно-

истраживачког рада на пројектима 

Добра 
Јавна набавка 

мале 
вредности 

512221 700,000.00 

Опрема за образовање - 
Намештај (реконструкција 

учионица 21,22,23)                                                            
Добра 

Јавна набавка / 
Отворени 
поступак 

512600 

512611 3,900,000.00 

 21,900,000.00 

Опрема за образовање - 
Намештај (Амфитеатар 6)                                

Добра 
Јавна набавка / 

Отворени 
поступак 

512611 5,900,000.00 

Опрема за образовање - 
Намештај (сала 423) 

Добра 
Јавна набавка / 

Отворени 
поступак 

512611 500,000.00 

Опрема за образовање, културу и 
спорт - Рачунарска опрема 

(набавка рачунара за наставу, 
ваннаставу, учионице/лаптоп 

рачунара/ пројектора за наставу/ 
поставка два информациона 

пулта/ мрежна опрема/ wireless 
модула за пројекторе/ другог нод-
а за кластер/ КВМ switch-а за 
даљински рад у сервер сали и 

остало)  

Добра 
Јавна набавка / 

Отворени 
поступак 

512611  11,100,000.00 

Опрема за образовање - 
Микрофони за наставу                

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

512611  150,000.00 

Опрема за образовање, културу и 
спорт - Набавка специјализоване 
опреме за наставу (електронска 
пројектна платна, инерактивна 

табла, и сл.) 

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

512611 350,000.00 

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 
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Нематеријална имовина - Набавка 
софтвера за потребе научно-

истраживачког рада на пројектима          
Услуга 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

515100 

515111 450,000.00 

 8,595,000.00 

Нематеријална имовина - Набавка 
софтвера (Пројекат организације 
мреже, додатни Цал-ови за нову 
салу, надоградња писарнице, 
HelpDesk апликација, модул за 
плате, апликација за мобилне 

телефоне и др.)                            

Услуга 
Јавна набавка / 

Отворени 
поступак 

515111 7,350,000.00 

Нематеријална имовина - Набавка 
часописа за Библиотеку                                  

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

515121 100,000.00 

Нематеријална имовина - Набавка 
књига за Библиотеку                                  

Добра 

Ослобођено 
јавне 

набавке/члан 
39.2. ЗЈН 

515121 495,000.00 

Нематеријална имовина - 
Лиценце Microsoft Office                             

Добра 
Јавна набавка / 

Отворени 
поступак 

515192 200,000.00 

РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 

Набавка робе за даљу продају - 
Цид књижара (свеске, оловке, 
селотејп, лепак, индекси, и сл. и 

роба за Екоф продавницу)                                 

Добра 
Ослобођено 
Јавне набавке 
члан 7.6. ЗЈН 

523100 

523111 2,175,000.00 

 4,530,000.00 

Набавка робе за даљу продају - 
Ресторан и Студентска кантина                                  

Добра 
Ослобођено 
Јавне набавке 
члан 7.6. ЗЈН 

523111 2,355,000.00 

У К У П Н О  226,779,000.00 226,779,000.00 
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  
ЗА 2016 ГОДИНУ  

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
ДОБРА 
УСЛУГЕ 
РАДОВИ 

ПОСТУПАК  
КОНТО 

СИНТЕТИКА 

ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ 
НАБАВКЕ 

Енергетске услуге - Електрична енергија Услуга 
Јавна набавка  

Отворени поступак 
421200 5,500,000.00   

Јавна набавка услуга посредовања при 
куповини авио карата и других путних 

карата и резервацији хотелског смештаја за 
службена путовања 

Услуга 
Јавна набавка  

Отворени поступак 
422100 
422200 

4,650,000.00   

Јавна набавка услуга штампања 
публикација  

Услуга 
Јавна набавка  

Отворени поступак 
423400 21,000,000.00   

Јавна набавка услуга штампања 
материјала за образовање и рекламног 

материјала 
Услуга 

Јавна набавка мале 
вредности 

423400 
426600 

4,900,000.00   

Јавна набавка услуга организације догађаја  Услуга 
Јавна набавка мале 

вредности 
423700 2,000,000.00   

Јавна набавка физичко-техничког 
обезбеђења 

Услуга 
Јавна набавка  

Отворени поступак 
423900 6,500,000.00   

Јавна набавка административног 
материјала - тонери 

Добра   
Јавна набавка мале 

вредности 
426100 750,000.00   

Јавна набавка администартивног 
материјала -  папир и ситан канцеларијски 

материјал  
Добра   

Јавна набавка мале 
вредности 

426100 1,400,000.00   

Јавна набавка материјала и средстава за 
одржавање хигијене 

Добра   
Јавна набавка мале 

вредности 
426800 1,300,000.00   

Јавна набавка информатичке опреме, 
хардвера и софтвера 

Добра   
Јавна набавка  

Отворени поступак 

512200 
512600 
515100       

18,850,000.00   

Јавна набавка информатичке опреме  Добра   
Јавна набавка мале 

вредности 
512200 700,000.00   

Јавна набавка радова на реконструкцији 
инсталација јаке и слабе струје 

Рад 
Јавна набавка  

Отворени поступак 
425100 48,000,000.00   

Јавна набавка радова на реконструкцији 
учионица и намештаја за опремање 

учионица 
Рад 

Јавна набавка  
Отворени поступак 

425100 
512600 

7,500,000.00   

Јавна набавка радова на реконструкцији 
рачунске сале и набавка намештаја за 

опремање сале 
Рад 

Јавна набавка  
Отворени поступак 

425100 
512600 

3,500,000.00   

Јавна набавка радова на реконструкцији 
тоалета 

Рад 
Јавна набавка  

Отворени поступак 
425100 5,760,000.00   
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Јавна набавка радова на реконструкцији 
Амфитеатра 6 и набавка намештаја 

Рад 
Јавна набавка  

Отворени поступак 
425100 
512600 

10,650,000.00   

Јавна набавка радова - замена столарије Рад 
Јавна набавка  

Отворени поступак 
425100 4,150,000.00   

Јавна набавка радова на реконструкцији 
скриптарнице на факултету и набавка 

потребног намештаја 
Рад 

Јавна набавка мале 
вредности 

425100 
512200 

2,500,000.00   

Укупно без Пдв-а 149,610,000.00   
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15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ   

 
Факултет не пружа државну помоћ у смислу тачке 34. Упутства за израду и 

објављивање информатора о раду. 

 

 

16.  ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И 

ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

месечни 

обрачун
први део други део

2,415.59 1,207.795 1,207.795

196.62

4,794.69

14.00%

12.00%

5.15%

0.75%

10.00%

11,582,005.22 5,791,002.61 5,791,002.61

16,522,118.71 8,261,059.36 8,261,059.36

11,604.00 5,802.00 5,802.00

16,196,643.90 8,098,321.95 8,098,321.95

2,281,578.48 1,140,789.24 1,140,789.24

13,915,065.42 6,957,532.71 6,957,532.71

1,391,506.54 695,753.27 695,753.27

2,267,530.15 1,133,765.07 1,133,765.07

1,943,597.27 971,798.63 971,798.63

834,127.16 417,063.58 417,063.58

121,474.83 60,737.41 60,737.41

19,095,843.16 9,547,921.58 9,547,921.58

Пореска олакшица (по запосленом)

Допринос за здравство 

Допринос за здравство 

Допринос за незапосленост

Бруто 2

Допринос за незапосленост

Порез на зараде 

Нето зарада

Обрачунати бруто без корекције

Допринос за ПИО на терет послодавца

Кориговани бруто - Бруто 1

Пореско ослобођење

Пореска основица

Порез на зараде 

Допринос за ПИО на терет запосленог 

ОБРАЧУН ПЛАТА 

Нето цена рада

Коефицијент

Допринос за ПИО на терет запосленог 

Допринос за ПИО на терет послодавца

Број запослених који се финансира

 
 

 

 

Уплате из буџета Републике Србије за месечну плату

НЕТО ПЛАТА 11,582,005.22

Порез на зараде (10%) 1,391,506.54

Допринос за ПИО на терет запосленог (14%) 2,267,530.15

Допринос за здравство на терет запосленог (5,15%) 834,127.16

Допринос за незапосленост на терет запосленог (0,75%) 121,474.83

Бруто 1 16,196,643.90

Допринос за ПИО на терет послодавца (12%) 1,943,597.27

Допринос за здравство на терет послодавца (5,15%) 834,127.16

Допринос за незапосленост на терет послодавца (0,75%) 121,474.83

УКУПНО БРУТО 2 19,095,843.16  
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17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

Опис Локација

Књижно / 

ванкњижно 

власништво

Вредност (РСД)

Напомена

(да ли је осигурана, да ли се 

користи или је издата)

Садашња вредност на дан 31.12.2015. год.: 

596.991.393,06 РСД

Набавна вредност: 1.079.575.645,50 РСД

Садашња вредност: 140.613,46 РСД

Набавна вредност: 614.426,79 РСД

Садашња вредност: 4.536.269,17 РСД

Набавна вредност: 43.138.133,66 РСД

Садашња вредност: 7.533.386,47 РСД

Набавна вредност: 29.094.845,45 РСД

Садашња вредност: 307.199,23 РСД

Набавна вредност: 2.821.363,23 РСД

Садашња вредност: 662.874,58 РСД

Набавна вредност: 1.866.650,24 РСД

Садашња вредност: 845.526,49 РСД

Набавна вредност: 4.042.049,13 РСД

Садашња вредност: 17.269.068,44 РСД

Набавна вредност: 48.905.377,78 РСД

Садашња вредност: 275.504,00 РСД

Набавна вредност: 561.152,00 РСД

Садашња вредност: 5.668.440,46 РСД

Набавна вредност: 6.265.470,19 РСД

Власништво Републике Србије, 

користи се (12.285,00 m²)

Опрема за копнени саобраћај
Београд, 

Каменичка бр. 6

Књижно 

власништво

Користи се, осигурано (Сава 

осигурање, полиса  00026161)

Објекти за потребе образовања

Користи се, осигурано (Сава 

осигурање, полиса  00026161)

Рачунарска опрема
Београд, 

Каменичка бр. 6

Књижно 

власништво

Користи се, осигурано (Сава 

осигурање, полиса  00026161)

Канцеларијска опрема
Београд, 

Каменичка бр. 6

Књижно 

власништво

Користи се, осигурано (Сава 

осигурање, полиса  00026161)

Електронска и фотографска опрема 
Београд, 

Каменичка бр. 6

Књижно 

власништво

Користи се, осигурано (Сава 

осигурање, полиса  00026161)

Комуникациона опрема
Београд, 

Каменичка бр. 6

Књижно 

власништво

Књижно 

власништво

Користи се, осигурано (Сава 

осигурање, полиса  00026161)

Опрема за образовање
Београд, 

Каменичка бр. 6

Књижно 

власништво

Користи се, осигурано (Сава 

осигурање, полиса  00026161)

Опрема за домаћинство и 

угоститељство

Београд, 

Каменичка бр. 6

Књижно 

власништво

ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

Користи се, осигурано (Сава 

осигурање, полиса  00026161)

НАПОМЕНА: Процена фер вредности, сагласно МРС, није по садашњим прописима обавезна, па није ни вршена. Стога су исказане  вредности са стањем 

на дан 31.12.2015. године, када је вршен попис и обрачун амортизације.

Београд, 

Каменичка бр. 6

Књижно 

власништво

Књижевна и уметничка дела
Београд, 

Каменичка бр. 6

Књижно 

власништво

Садашња (набавна) вредност: 40.880.105,83 

РСД

Користи се, осигурано (Сава 

осигурање, полиса  00026161)

Компјутерски софтвер
Београд, 

Каменичка бр. 6

Књижно 

власништво

Користи се, осигурано (Сава 

осигурање, полиса  00026161)

Антика и други предмети
Београд, 

Каменичка бр. 6
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18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

Информације настале у раду и у вези са радом Факултета чувају се у папирној форми и 

налазе се у архиви Факултета. 

 

Начин  примања,  евидентирања  и  распоређивања  аката  за  рад,  класификацију  и 

архивирање,  смештај, чување и одржавање, евидентирање у архивску књигу и 

излучивање регистраторског материјала уређено је Правилником о канцеларијском и 

архивском пословању  (бр. 1041 од 14.03.2005. године), а у складу са Законом о 

културним добрима («Службени гласник РС» бр. 71/94). 

 

Рокови чувања носача информација у архиви Факултета утврђују се на основу Листе 

категорија  регистатурског  материјала  са  роковима  чувања  (бр.  4957/1 од 26.12.2014. 

године). 

На интернет страници Факултета објављују се информације које су настале у раду или у 

вези са радом и активностима Факултета, а чија садржина има или би могла имати 

значај за јавни интерес. Наведене информације на сајту  остају док траје њихова 

примена или актуелност. Сајт се редовно одржава. 

 

Рачунари на којима се налазе информације у електронској форми чувају се уз примену 

одговарајућих мера заштите. 

 

19. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 

Факултет поседује информације настале у раду или у вези са радом Факултета које се 

односе на активности  у  оквиру  надлежности,  овлашћења  и  обавеза  приказаних  у  

одељку  8,  као  и приликом пружања услуга чији је детаљан приказ наведен у одељку 

10  Информатора. 

 

20.  ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ФАКУЛТЕТ 

ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 
 

Информације којима Факултет располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, 

Факултет  ће  саопштити  тражиоцу  информације,  ставити  на  увид  документ  који  

садржи тражену информацију или му издати копију документа,   у складу са Законом о 

слободном приступу  информацијама  од  јавног  значаја  („Службени  гласник  РС“  

број:  120/04,  54/07, 104/09 и 36/10 ), осим када су се, према овом закону, према Закону 

о заштити података о личности  („Службени гласник РС“ број: 97/08) и Закону о 

тајности података („Службени гласник РС“ број: 104/09), стекли услови за искључење 

или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

 

Факултет  ће  ускратити  давање  података  који  су  пословна  тајна,  због  чијег  би 

саопштења или  давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне последице 

по интерес и углед Факултета. 

У  обавештењу   и   у   решењу   о   одбијању   захтева   тражиоцу  информације   биће 

образложени разлози за евентуално ускраћивање приступа информацијама. 
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21.  ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА  
 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) 

Економског факултета, може  да поднесе свако физичко или правно лице, у складу са 

чланом 15. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја. 

Захтев се подноси у писаној форми преко поште или предајом захтева преко Писарнице 

Факултета. 

 

Факултет је дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева 

тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови 

као да је поднет писмено. 

 

Захтев мора да садржи: назив и адресу Факултета, податке о тражиоцу информације 

(име,  презиме,   адреса  и  евентуално  други  подаци  за  контакт),  што  прецизнији  

опис информације која се тражи и начин достављања инфорамције. Захтев може да 

садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 

Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено 

лице Факултета дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке 

отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не 

отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема 

упутства о допуни, а недостатци су такви да се по захтеву не може поступити Факултет 

ће  донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.  

  

 


