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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
У току припрема за акредитацију Економски факултет у Београду (у даљем тексту 
Факултет) спровео је у октобру 2008. године први свеобухватан поступак 
самовредновања у свим областима обезбеђења квалитета који је предвиђен и регулисан 
релевантним законским и подзаконским прописима и интерним актима Факултета. У 
складу са Законом о високом образовању и својом Стратегијом обезбеђења квалитета, 
Факултет је у обавези да самовредновање спроводи у интервалима од највише три 
године. У складу са тим, Факултет је током 2011. године спровео други по реду, 2014. 
године трећи, а 2017. године четврти редован поступак самовредновања и оцењивања 
квалитета студијских програма, наставе и услова рада. Четврти редован поступак 
самовредновања спроведен је у складу са следећим актима: 

1. Закон о високом образовању («Службени гласник Републике Србије» бр. 76/05, 
100/07, 97/08, 44/10, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015, 68/2015, 87/2016 ); 

2. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 
високошколских установа Националног савета за високо образовање 
(«Службени гласник Републике Србије» бр. 106/2006); 

3. Упутства за припрему извештаја о самовредновању високошколске установе1;  
4. Статут Економског факултета у Београду; 
5. Стратегија обезбеђења квалитета Економског факултета у Београду; 
6. Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета; 
7. Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета Економског 

факултета у Београду. 
 
Резултати спроведеног поступка самовредновања у 2017. години обухваћени су овим 
Четвртим редовним извештајем о самовредновању, који је припремила Комисија за 
самовредновање, коју чине представници наставника (четири члана), ненаставног 
особља (два члана) и студената (један члан), у следећем саставу: 

1. проф. др Биљана Богићевић Миликић, председник 
2. др Ана Алексић Мирић 
3. др Ђорђе Митровић 
4. др Мирјана Глигорић 
5. Оља Јевтић, представник ненаставног особља 
6. Вера Тодић, представник ненаставног особља 
7. Лазар Петровић, представник студената. 

 
Чланове Комисије за самовредновање из реда наставника, сарадника и ненаставног 
особља изабрало је Наставно-научно веће Факултета на седници 28.10.2015. године, а 
члана Комисије из реда студената изабрао је Студентски парламент. У поступку 
самовредновања и прикупљању података учествовали све јединице и службе 
Факултета: катедре, факултетски центри и стручне службе Факултета бројни органи и 
тела Факултета. Поступком је руководила Комисија за самовредновање. 
 

                                                 
1 http://www.kapk.org/images/stories/dokumenta/Uputstva_i_smernice_za_samovrednovanje_UPUTSTVA 
  _ZA_USTNOVU.pdf 

http://www.kapk.org/images/stories/dokumenta/Uputstva_i_smernice_za_samovrednovanje_UPUTSTVA
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Извештај, у складу са чл. 12. Правилника о обезбеђењу квалитета рада Факултета, 
садржи следеће елементе: оцену испуњености сваког појединачног од четрнаест 
стандарда квалитета, оцену стања на Факултету, документоване податке на основу 
којих су изведене оцене, општу испуњеност стандарда и предлог мера за побољшање 
квалитета. Извештај, такође, садржи и SWOT анализу прописану Упутством Комисије 
за акредитацију и проверу квалитета. Извори података и прилози уз овај Извештај 
објављени су на факултетском сајту или се налазе у архиви Факултета. 
 
Поступак самовредновања спроведен је у периоду 1.01.2017 – 31.05.2017. године. 
Комисија за самовредновање је, у поступку самовредновања, најпре утврдила план 
самовредновања, којим су дефинисани: циљеви самовредновања, субјекти 
самовредновања, њихове одговорности и задужења и временска динамика процеса 
самовредновања. Методологија прикупљања података у поступку самовредновања и 
анкете, као инструменти прикупљања одређених података, дефинисани су 
Правилником о обезбеђењу квалитета рада Факултета.  
 
Програмом самовредновања предвиђено је да се поступак самовредновања спроведе у 
три фазе. У првој фази утврђен је списак података које треба прикупити и извори тих 
података, временска динамика прикупљања података, одређени су репрезентативни 
узорци и упознати носиоци прикупљања података са методологијом анкетирања и 
упитницима за анкетирање. У другој фази спроведено је анкетирање наставника, 
сарадника, ненаставног особља, активних и дипломираних студената Факултета. 
Такође, прикупљени су и подаци о успеху студената на испитима и успеху студената у 
студирању на основу релевантне службене документације (евиденције) Факултета. У 
трећој фази прикупљени подаци су обрађени и анализирани и састављена је прва 
верзија Четвртог редовног извештаја о самовредновању која је обухватила приказ 
актуелног стања, оцену испуњености стандарда квалитета и предлог мера за отклањање 
уочених недостатака и унапређење квалитета.  
 
Четврти редован извештај о самовредновању Факултета се, у складу са актима 
Факултета (чл. 12. Правилника о обезбеђењу квалитета рада Факултета), доставља 
Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета ради давања мишљења, а затим и 
Наставно-научном већу Факултета ради доношења одговарајућих одлука о оцени 
квалитета у областима у којима је спроведен поступак самовредновања и мерама за 
отклањање уочених слабости и за унапређење квалитета. Извештај о самовредновању и 
одлуке о оцени квалитета, као и друга документа од значаја за анализу, проверу и 
праћење квалитета обавезно се достављају и Универзитету у Београду. Са резултатима 
самовредновања Факултет је дужан да упозна: наставнике и сараднике (преко катедри 
и стручних органа), студенте (преко Студентског парламента), акредитациона тела и 
јавност. Сажети Четврти редован извештај о самовредновању и одлука Наставно-
научног већа Факултета о оцени квалитета објављује се на интернет страници 
Факултета и интернет страници Студентског парламента. 
 
У складу са Законом и својом Стратегијом обезбеђења квалитета, Факултет је у обавези 
да следећи редован поступак самовредновања спроведе 2020. године, или и пре, 
уколико се јави потреба за ванредним самовредновањем, а на предлог Комисије за 
развој Факултета и/или Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета. 
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  WEB адреса: www.ekof.bg.ac.rs 
  e-mail: dekanat@ekof.bg.ac.rs 
  телефон: +381 11 3021 222 
 
ПИБ:  100223295      
 
Рачуни:  840-1109660-91 буџетски;    

840-1109666-73 сопствена средства 
 
Oбразовно-научно поље:  Друштвено-хуманистичке науке 
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Економска политика и развој, Међународни економски односи, 
Пословна економија и менаџмент, Рачуноводство и пословне 
финансије, Статистика и математика 

 
Оснивач: Република Србија 
 
Акт о оснивању: Уредба о Економском факултету Универзитета у Београду 

("Службени гласник Н.Р. Србије" бр. 8/1947; В.С. бр. 71 од 
07.02.1947. године) 

 
Власничка структура: Државни факултет 
 
Упис у регистар (дозвола за рад од стране министарства надлежног за високо 
образовање; Број и датум акта о акредитацији издатог од стране министарства 
надлежног за високо образовање): 
  612-00-01173/2009-04 од 23.11.2009. године 
  612-001464/2008-04 од 24.04.2009. године 

612-00-02663/2013-04 од 4.07.2014. године 
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1. Мисија и визија Факултета 
 
Економски факултет у Београду је самостална високошколска образовно-научна 
установа са својством правног лица, у саставу Универзитета у Београду, са правима и 
обавезама које му припадају на основу Закона и Статута. Факултет остварује академске 
студијске програме и развија научноистраживачки и стручни рад у пољу друштвено-
хуманистичких наука, у четири уже научне области (економија, пословно управљање, 
демографија и статистика), а у складу са дозволом за рад. Оснивач Факултета је 
Република Србија. 
 
Визија Факултета је да постане лидер у националном и да заузме значајно место у 
европском образовном простору. Да би то постигао, Факултет има за циљ да задржи 
водећу позицију у земљи и да постане регионални центар окупљања најквалитетнијих 
студената. У том смислу, Факултет се чврсто определио да непрекидно и систематски 
унапређује квалитет својих студијских програма, процеса рада и ресурса, као и знања, 
вештина и компетенција студената који завршавају основне, дипломске и докторске 
студије. Факултет ће активно учествовати и у процесу развоја и унапређења високог 
образовања и научноистраживачког рада на Универзитету у Београду и шире. 
 
 
2. Историјски развој Факултета 
 
Економски факултет у Београду је образовна и научноистраживачка високошколска 
установа са дугом традицијом. 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 саставу Универзитета у Београду (Уредба о Економском 
факултету Универзитета у Београду, «Службени гласник Н.Р.Србије», бр. 8/1947).  
 
Током 1947. године на Економском факултету наставу су изводила двадесет два 
наставника и асистента. Број наставника и асистената се почетком шездесетих година 
прошлог века повећао на сто. Године 1952. на Економском факултету у Београду 
одбрањена је прва докторска дисертација, а 1956. године одбрањена је прва докторска 
дисертација једног страног студента. Исте године основан је Институт за економска 
истраживања, а Факултет добија нову зграду у којој се и данас налази.  
 
Године 1953. основана је прва канцеларија АIESEC-a (International Association of 
Business and Economic Students) у земљи, на Економском факултету у Београду, чиме 
почиње процес међународне размене студената. Од 1955. године Факултет издаје и 
часопис Економски анали у коме је публикован знатан број радова наставника 
запослених на Факултету, као и других научних радника. Факултет, такође, одржава 
тесне везе са осталим економским факултетима у земљи. Марта 1950. године одржана 
је у Београду на Економском факултету Прва интерфакултетска конференција 
економских факултета Југославије. 
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Током 1958. године измењен је наставни план на основним студијама. Формирана су 
два одсека, одсек А – Општа економија и одсек Б – Економика предузећа. Нови 
наставни план усвојен 1966. године обухватио је пет смерова: Економска политика и 
планирање, Статистика и кибернетика, Економика и организација предузећа, 
Финансијско рачуноводствени смер и Спољнотрговински смер. Наставни план је 
касније допуњен новим смеровима - Организационе науке (1970. године) и Саобраћај и 
туризам (1972. године). 
 
Са организацијом последипломских магистарских студија започело се школске 
1960/61. године (пет основних смерова: Проблематика привредног развоја, Анализа 
тржишне коњуктуре, Проблематика економике предузећа 1 и 2 и Операциона 
истраживања). До средине шездесетих година уведени су и нови курсеви: Међународни 
економски односи, Аналитичко-рачуноводствени проблеми предузећа, Проблеми 
економике пољопривреде, Проблеми економике саобраћаја. Године 1962. одбрањена је 
прва магистарска теза, а 1965. године одбрањена је прва магистарска теза једног 
страног студента, а нешто мање од двадесет година касније, одбрањена је и хиљадита 
магистарска теза на Факултету (1984. године).  
 
Одељење Економског факултета у Крагујевцу основано је 1960. године и 1975. године 
престаје са радом (оснива се Економски факултет у Крагујевцу). У оквиру Одељења је 
до тада дипломирало 920 студената, а 910 је завршило први степен студија. Лист 
студената Економског факултета «Глас економиста» основан је 1971. године, а 1972. 
године установљено је звање Студент продекан. 
 
У циљу боље организације и бољих услова за коришћење научног потенцијала 
Факултета, 1974. године основан је НИЦЕФ (Научно-истраживачки центар Економског 
факултета). Интердисциплинарни приступ који је омогућен ширином научног 
интересовања и истраживачког рада наставника Факултета обезбедио је да се кроз 
НИЦЕФ реализује велики број разноликих пројеката.  
 
Током 1976. године усвојен је нови наставни план са три одсека: Општа економија, 
Економика предузећа и Статистика и кибернетика. Једносеместрална настава на већини 
предмета уведена је 1977. године. Исте године уведени су први стандарди оптерећења 
студената (према часовима наставе недељно). Електронски рачунски центар Факултета 
основан је 1980. године и набављен је први рачунар (Honeywell-6/43) sa четири 
терминала. Године 1985. започета је сарадња са School of Business, New York State 
University at Albany и одржана је прва заједничка конференција под називом: 
“Comparative Mаnagement System“. 
 
Једна од значајнијих промена наставног плана везује се за 1987. годину, када је 
Факултет, вероватно међу првима у земљи, увео једносеместралну наставу на свим 
предметима. Нови наставни план обухватао је седам усмерења: Општа економија, 
Маркетинг, Пословне финансије и рачуноводство, Спољна и унутрашња трговина, 
Финансије, банкарство и осигурање, Туризам и Економска статистика и информатика.  
 
Године 1989. основан је Центар за издавачку делатност (ЦИД) као посебна 
организациона јединица. Током 1994. године, поред магистарских, уводе се 
специјалистички једногодишњи последипломски курсеви. 
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Сви кабинети наставника и две сале (укупно 40 места) у рачунском центру опремљени 
су 1995. године персоналним компјутерима (PC AT 486), a 1996. године преко 
академске мреже рачунарског центра Универзитета, успостављена је интернет веза. Од 
тада се компјутерска опрема редовно обнавља. 
 
Током 2001. године радило се на изради нових наставних програма за све предмете. 
Исте године обновљено је анкетирање студената као део система евалуације 
педагошког рада наставника и сарадника Факултет. Основан је и Центар за 
међународне студије и сарадњу.  
 
Године 2003. уведене су студије на даљину, а Научно-наставно веће доноси одлуку о 
прихватању Европског система трансферних бодова (ЕСПБ/ECTS) и одговарајуће 
усклађивање наставних планова и програма. Након доношења Закона о високом 
образовању («Службени гласник РС» број 76/05), извршено је усклађивање наставних 
планова које реализује Факултет са законским одредбама. Наставни план основних 
студија Факултета преуређен је у студијске програме Одлуком Наставно-научног већа 
број 3993/1 од 26.10.2005. године (и измена те Одлуке број 2261/1 од 23.06.2008. 
године). Део наставног плана магистарских студија Факултета преуређен је у студијске 
програме дипломских академских студија - мастер, Одлуком Већа број 1473/1 од 
12.04.2006. године. Наставни план и режим докторских студија донет је Одлуком Већа 
615/1 од 13.02.2008. године. 
 
Факултет је често домаћин великих међународних конференција. Поводом седамдесет 
пет година постојања и рада Факултета одржана је 2012. године међународна 
конференција под називом «From Global Crisis to Economic Growth – Which Way to 
Take?» као и Трећа регионална конференција Европске академије за маркетинг (EMAS-
SEE). Савремени изазови међународне теорије и праксе“ уз учешће великог броја 
еминентних домаћих и иностраних професора. Факултет је у претходном трогодишњем 
периоду био и суорганизатор конференције «Актуелна кретања у Европској и светској 
привреди – Импликације на Србију» одржане у Крагујевцу (октобар 2012), 
конференције «Изазови за економску политику Србије у 2013. години, одржане у 
Београду (децембар 2012) суорганизатор конференције «Институционалне реформе, 
економски развој и процес придруживања Европској унији» у Београду (мај 2013), 
EACES радионице «Competitiveness of Firms, Industries and Countries – Cause and 
Solution of European Crisis» у Београду (септембар 2013). Конференција «Young 
Economists Belgrade» одржана је на Економском факултету у периоду 30. јун – 01. јул 
2014, уз подршку UniCredit фондације, са циљем да се пружи подршка студентима 
докторских студија и младим истраживачима у њиховом даљем развоју. У септембру 
2014. године одржана је међународна конференција «The Economic Causes And 
Consequences Of The First World War». У јуну 2015. године Центар за међународну 
сарадњу је координирао оргнизацијом научног скупа „BELGRADE YOUNG 
ECONOMISTS CONFERENCE“, а у сарадњи са Фондацијом „Uni Credit & Universities“, 
са циљем да се пружи подршка студентима докторских студија и младим 
истраживачима у њиховом даљем развоју. У септембру 2015.  године на Факултету је 
одржан научни скуп EACES Workshop „Financial development in transition and post-
transition countries“, који је окупио више од двадесет аутора из земље и иностранства.  
Факултет је 21. и 22. јула 2016. године био домаћин велике међународне конференције 

http://conferences.ekof.bg.ac.rs/
http://conferences.ekof.bg.ac.rs/
http://internationalconferencewwi.ekof.bg.ac.rs/
http://internationalconferencewwi.ekof.bg.ac.rs/
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под називом „Евроазијски форум за економију, бизнис и политику“, коју организује 
ЕБЕС институт из Истанбула са већим бројем учесника из више евроазијских земаља. 
Конференција PLACE BRANDING, MARKETING AND FOOD одржана је на Економском 
факултету 1. септембра 2016. године, у сарадњи са Transnational Press London, UK. 
Конференцији је присуствовало око 80 учесника. Током школске 2015/2016. Факултет 
је подржао и учешће тимова студената на укупно 16 екстерних такмичења из области 
економије, пословног управљања и статистике, на којима су освојили 24 награде. 
 
 
3. Сумарни приказ актуелног стања 
 
Данас је Економски факултет у Београду највећа и најеминентнија научно образовна 
установа у земљи у области економских наука. Факултет је у складу са новим 
прописима акредитован 29.04.2009. године2, а затим и 4.07.2014. године3 чиме је 
потврђено да Факултет испуњава прописане стандарде за акредитацију високошколске 
установе у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука. Факултет је добио 
акредитацију за следеће студијске програме: један студијски програм на основним 
студијама у трајању од четири године – 240 ЕСПБ (900 студената у седишту), један 
студијски програм у трајању од три године – 180 ЕСПБ (укупно 600 студената у 
седишту), једанаест студијских програма на дипломским академским студијама у 
трајању од једне године – 60 ЕСПБ (укупно 600 студената) и три студијска програма на 
докторским студијама у трајању од три године – 180 ЕСПБ (укупно 50 студената).   
  
Наставу на Факултету обавља сто двадесет пет наставника и сарадника са пуним 
радним временом, као и двадесет наставника и сарадника ангажованих са других 
факултета. Структура наставног особља са пуним радним временом је следећа (април 
2017. године): педесет пет редовних професора (жене: 21, мушкарци: 34), двадесет три 
ванредна професора (жене: 14, мушкарци: 9), двадесет један доцент (жене: 13, 
мушкарци: 8), двадесет три асистената (жене: 11, мушкарци: 12) и три сарадника у 
настави (жене:1, мушкарци: 2). На основу родне структуре наставног особља 
Факултета, може се закључити да постоји родна равноправност (жене: 48, мушкарци: 
51), с тим да је у највишем звању приметно значајније учешће мушкараца – 62%. Са 
других факултета на свим нивоима студија ангажовано је: осам редовних професора, 
четири ванредна професора, три доцента, три наставника страног језика и два научна 
саветника. У настави је ангажовано и пет гостујућих професора.  
 
На Факултету је од 1937. до 2017. године дипломирало на основним студијама 48.506 
студената, одбрањено је 3.834 магистарских теза, специјалистичких и мастер радова, 
док је 817 студената стекло титулу доктора наука.4 
 
Студијски програм основних академских студија у трајању од четири године (240 
ЕСПБ бодова) под називом «Економија, пословно управљање и статистика» обухвата 
девет модула, и то: (1) Економска анализа и политика, (2) Маркетинг, (3) 

                                                 
2 Решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-1464/2008-04. 
3 Уверење Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02663/2013-04. 
4 Економски факултет - 80 година, Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду, 

ISBN 978-86-403-1518-0 
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Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање, (4) Трговински менаџмент и 
маркетинг, (5) Финансије, банкарство и осигурање, (6) Статистика, информатика и 
квантитативне финансије, (7) Туризам и хотелијерство, (8) Менаџмент и (9) 
Међународна економија и спољна трговина. Студијски програм основних академских 
студија је добио акредитацију Комисије за акредитацију и проверу квалитета 
24.04.2009. године за упис 1.200 студената, а затим је Допуном одлуке о акредитацији 
студијског програма од 2.07.2010. године број студената који се уписују на прву годину 
основних академских студија повећан на 1.350. Решењем Комисије за акредитацију 
број 612-00-02663/2013-04 oд 13.06.2014. године Факултет је добио акредитацију за 
упис 900 студената на прву годину четворогодишњег програма основних студија. 
Истим Решењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Факултет је 
акредитовао и студијски програм основних академских студија у трајању од три године 
(180 ЕСПБ бодова) под називом «Економија, пословно управљање и статистика» 
обухвата девет модула, и то: (1) Економска анализа и политика, (2) Маркетинг, (3) 
Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање, (4) Трговински менаџмент и 
маркетинг, (5) Финансије, банкарство и осигурање, (6) Статистика, информатика и 
квантитативне финансије, (7) Туризам и хотелијерство, (8) Менаџмент и (9) 
Међународна економија и спољна трговина. Одобрена квота уписа на прву годину 
студија за овај програм је 600 студената. 
 
Укупан број уписаних студената на све четири године основних академских студија у 
школској 2016/2017. години je 7.690, што представља извесно повећање броја уписаних 
у односу на школску 2015/2016. годину (7.501) и 2014/2015. годину (7.002).  
 
На дипломским академским студијама Факултет је у поступку прве акредитације 
решењима Комисије за акредитацију и проверу квалитета од 24.04.2009. године (бр. 
612-00-1464/2004-04) добио акредитацију за десет студијских програма у оквиру поља 
друштвено-хуманистичких наука у трајању од једне године (60 ЕСПБ бодова): (1) 
«Економска анализа и политика»; (2) «Рачуноводство, ревизија и пословне финансије«; 
(3) «Банкарски и финансијски менаџмент»; (4) «Економска политика и развој«; (5) 
«Међународна економија«; (6) «Пословно управљање« са седам модула (Стратегијски 
финансијски менаџмент; Организација и менаџмент људских ресурса; Маркетинг 
менаџмент; Међународно пословање предузећа; Пословно комуницирање и односи с 
јавношћу; Трговина – менаџмент продаје и ланца снабдевања и Менаџмент у туризму); 
(7) «Квантитативна анализа« са шест модула (Актуарство; Демографија; Економетрија; 
Информатика; Операциона истраживања и Статистика); (8) «Макроекономија привреда 
у транзицији«; (9) «Квантитативне финансије«; (10) «Пословна економија и 
менаџмент«. Током 2011. године још два мастер студијска програма су добила 
акредитацију: (11) «Економија и менаџмент енергетике« и (12) Master of Business 
Administration – међународни мастер програм са Texas A&M University, САД. Факултет 
је у поступку поновне акредитације 2014. године уверењем Комисије за акредитацију и 
проверу квалитета бр. 612-00-2663/2013-04 и појединачним одлукама добио 
акредитацију за следеће програме: (1) МАС 1 - Економска анализа и политика, (2) 
«Рачуноводство, ревизија и пословне финансије«; (3) «Банкарски и финансијски 
менаџмент»; (4) МАС 1 - Економска политика и развој; (5) «Пословно управљање« са 
седам модула (Стратегијски финансијски менаџмент; Организација и менаџмент 
људских ресурса; Маркетинг менаџмент; Међународно пословање предузећа; 
Пословно комуницирање и односи с јавношћу; Трговина – менаџмент продаје и ланца 
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снабдевања и Менаџмент у туризму); (6) «Квантитативна анализа« са шест модула 
(Актуарство; Демографија; Економетрија; Информатика; Операциона истраживања и 
Статистика); (7) «Међународни економски односи», (8) МАС 1 - Макроекономија 
привреда у транзицији и (9) «Квантитативне финансије на енглеском језику (IMQF)«. 
На докторским студијама Факултет је решењима Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета од 24.04.2009. године добио акредитацију за три студијска програма у оквиру 
поља друштвено-хуманистичких наука у трајању од три године (180 ЕСПБ бодова): (1) 
«Економија», (2) «Пословно управљање» и (3) «Статистика». Исти програми су добили 
поновну акредитацију  у 2014. години Решењем Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета бр. 612-00-02663/2013-04 од 14.11.2014. године. 
 
У претходном, двадесетједногодишњем периоду (од 1996), преко 150 истраживача 
Економског факултета у Београду ангажовано је на изради 14 пројеката за потребе 
Министарства науке. Пројекти су уговарани у четворогодишњим циклусима. На 
пројектима реализованим преко НИЦЕФ-а у 2014/15. години било је ангажовано 34 
истраживача, од којих 26 са факултета. У активностима НИЦЕФА, не рачунајући 
пројекте Министарства, док је у 2015/16. години било ангажовано 89 истраживача, од 
којих 66 са Факултета и 23 екстерна сарадника. На свим пројектима Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја ангажовано је укупно 105 истраживача, од 
којих је 103 запослено на нашем Факултету, док су на пројектима чији је носилац 
Факултет ангажована 2 истраживача са другог факултета и института. 
 
НИЦЕФ има богато искуство у обављању фундаменталних и примењених истраживања 
и оспособљен је за конкурентну израду научноистраживачких и комерцијалних 
пројеката из свих сегмената економске науке. Овај центар са преко хиљаду до сада 
реализованих пројеката и студија представља једну од најпризнатијих и 
најодговорнијих институција у области економских развојних и фундаменталних 
истраживања у земљи и окружењу. У последњих десет година, у оквиру НИЦЕФ-а, 
реализовано је преко петсто пројеката, иновационих курсева, компанијских курсева, 
консултантских услуга, саветовања и сличних важних манифестација, научних и 
стручних скупова. У оквиру сарадње са Министарством просвете у току су четири 
пројекта чији је носилац Факултет, два интердисциплинарна пројекта и девет пројеката 
чију реализацију подржава дванаест истраживача са Факултета. 
 
Центар за издавачку делатност (ЦИД) је прерастао у највећег домаћег издавача 
економске литературе. ЦИД годишње објављује око осамдесет наслова. Сваке године 
ЦИД учествује на Међународном београдском сајму књига који се традиционално 
одржава у октобру. Економски факултет има Библиотеку са 74.488 библиотечких 
јединица, првенствено из области за које је Факултет матичан. Библиотека има осам 
просторија за смештај књига и часописа. Библиотека располаже и са 249 наслова 
стручних часописа, од чега су 93 наслова на српском језику, 152 наслова на страним 
језицима и 4 наслова новина. У оквиру библиотеке налазе се и три читаонице, са 
укупно сто седамдесет места. Сви предмети студијских програма су покривени 
одговарајућим уџбеницима и другом наставном литературом, која је доступна свим 
студентима. У Библиотеци Факултета се налазе сви уџбеници за све предмете у оквиру 
студијских програма Факултета у најмање пет примерaка и доступни су студентима 
сваког радног дана од 8 до 20 часова. Читаоница ради сваког дана од 8 до 21 часова, а у 
време испитних токова до 22 часа.  
 



Четврти редован извештај о самовредновању Економског факултета у Београду 2017. 
 
 

16 
 

На Факултету, у оквиру Службе за информационе технологије, налази се шест 
рачунарских учионица са укупно сто шездесет осам радних станица повезаних на 
интернет мрежу. За потребе извођења наставе, двадесет пет наставних сала и шест 
амфитеатара је опремљено фиксним рачунаром и фиксним пројектором. Поред тога, на 
Факултету се налази још око двеста тридесет рачунара у кабинетима наставника, 
канцеларијама стручних служби, библиотеци и студентским организацијама. 
Један од важних ангажмана Факултета је и организовање научних конференција 
самостално, или у сарадњи са Научним друштвом економиста Србије, као и скупова и 
семинара са предузећима, банкама и др. организацијама. Прилози и реферати са ових и 
других скупова и други научни чланци наставника и сарадника Факултета, али и аутора 
изван Факултета објављују се у часопису Economic Annals (www.ea.ekof.bg.ac.rs) који 
излази квартално на енглеском језику и који је, од стране Министарства за науку и 
технологију РС, категоризован у групу часописа од међународног значаја верификован 
посебном одлуком – категорија М24 (4 бода). Часопис је присутан у еминентним 
светским базама научних часописа. У бази Elsevier Scopus® database рангиран је од 
стране SCImago Journal & Country Rank рангом Q3 (110. место међу 154 светска 
часописа). Од 2011. године Факултет издаје нов научни часопис из области економских 
наука на српском језику, под називом „Економске идеје и пракса“, који излази 
квартално са амбицијом да у кратком року постане водећи национални часопис. 
Часопис је сврстан од стране Сената Универзитета у Београду у списак часописа који 
су еквивалентни водећем националном часопису (категорија М51) и пошто је прошло 
две године од почетка изласка часописа у току 2014. године надлежно Министарство га 
је категоризовало категоријом М53. Часопис је од јуна 2013. године присутан у бази 
ЕconLit. Факултет је суиздавач научног часописа „Маркетинг, заједно са Српским 
удружењем за маркетинг, и надлежно министарство му је доделило категорију М51 
(последња листа је објављена за 2014. годину). Факултет је издавач и научног часописа 
„ESP Today“, који је присутан у еминентним базама научних часописа (Scopus, ESCI, 
DOAJ, ERIH PLUS, ...). 
 
Факултет има веома развијену сарадњу са већим бројем страних универзитета и 
института (из Француске, САД, Аустрије, Пољске, Велике Британије, Русије, Италије, 
Грчке, Црне Горе, Немачке, Турске, Словачке, Француске, Скопља, Бугарске итд). 
Факултет организује један међународни мастер студијски програм на страном језику са 
Универзитетом у Ници (Француска). Факултет од 2003. реализује и једногодишњи 
међународни мастер програм из области квантитативних финансија (IMQF) уз учешће 
професора са реномираних међународних високошколских установа. Међународна 
сарадња Факултета је интензивна последњих година и Факултет улази у нове 
међународне пројекте. Током 2016. године Факултет је закључио споразум са 
Универзитетом у Лондону о организовању међународних основних студија „Економија 
и финансије“, почев од 2017. године, а које обезбеђују две дипломе – једну издату од 
стране Универзитета у Лондону (по академским директивама LSE) и једну издату од 
стране Универзитета у Београду (Економски факултет).  
 
Факултет учествује и у различитим програмима размене студената, у оквиру CEEPUS 
мреже, ERASMUS MUNDUS програма мреже (којом координира Универзитет у 
Београду), као и преко различитих споразума о билатералној сарадњи са иностраним 
универзитетима. Факултет је у септембру 2014. Приступио мрежи докторских студија 
CESEENET. У новембру 2014. године Факултет је постао члан мреже УН „UNCTAD 

http://www.ea.ekof.bg.ac.rs/
http://www.scimagojr.com/
http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home
http://www.scopus.com/home.url
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Virtual Institute Network“, која окупља универзитете из 54 земље света, који се баве 
међународном трговином. До сада су реализовани програми размене студената са 
Економским факултетом у Бечу, Економским факултетом у Марибору, Економским 
факултетом у Братислави, Економским факултетом у Прагу, Економским факултетом у 
Загребу, Вилиниус универзитетом у Литванији, Универзитетом у Летонији, 
Универзитетом у Грацу, Факултетом за економију и право у Берлину, америчким 
универзитетом Illinois State University, Масариковим универзитетом у Брну, Freie 
Universitat Berlin, Cracow University of Economics, Пољска, Philipps University at 
Marburg, School of Business and Economics, Немачка, Pamukkale University, Турска, 
Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Бугарска итд. У различитим програмима размене 
у школској 2014/2015. (18) и 2015/2016. (16) учествовало је тридесет шест студената 
Економског факултета у Београду. Студенти Факултета континуирано учествују и у 
програму стипендираног једногодишњег стручног усавршавања на Wirtschafts 
Универзитету у Бечу (WU) у оквиру JOSZEF програма који се изводи на немачком 
језику.  
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Други део 
 

ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА 
НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ СА ПРЕДЛОГОМ 

МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
 
 
1. Стандард: Стратегија обезбеђења квалитета 
 
 
 
 
 
 
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 1 
 
Економски факултет у Београду има дефинисану стратегију обезбеђења квалитета (у 
даљем тексту: Стратегија), која представља основни документ из области обезбеђења 
квалитета, а који ће се преиспитивати и усклађивати са пројектованим циљевима и 
постигнутим резултатима најмање једном у три године, а по потреби и чешће. 
Стратегија је заснована на поштовању утврђених начела и прописаних стандарда у 
области високог образовања. У складу са чл. 34. Статута и Правилником о стандардима 
за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа Националног 
савета за високо образовање («Службени гласник Републике Србије» бр. 106/06), 
Стратегију је, на предлог Декана Факултета, донео Савет Факултета на седници 
одржаној 21.05.2008. године. Усвојена Стратегија је стављена на увид свим 
заинтересованим јавностима објављивањем на интернет страници Факултета 
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/05_Strategija_obezbedjenja_kvaliteta.pdf).  
 
У Стратегији је дефинисано чврсто опредељење Факултета да, у складу са својом 
мисијом и визијом лидера у националном и високим местом у европском образовном 
простору, непрекидно и систематски унапређује квалитет својих студијских програма, 
процеса рада и ресурса, као и компетенција студената који завршавају основне, 
дипломске и докторске студије. У складу са таквим својим опредељењем Факултет 
промовише, подржава и активно учествује у процесу развоја и унапређења квалитета 
високог образовања и научноистраживачког рада на Универзитету у Београду и шире. 
Усвајањем Стратегије, Факултет се определио да перманентно прати и уважава нове 
идеје, принципе и трендове у развоју европског високошколског образовања, са циљем 
да својим квалитетним радом допринесе изградњи друштва знања, одрживом развоју 
шире друштвене заједнице, развоју концепта доживотног учења и промовисању 
универзалних вредности и циљева савременог универзитетског образовања. 
 
Стратегијом су дефинисане и мере за обезбеђење квалитета, као што су: обавеза 
самовредновања и оцена квалитета Факултета у складу са стандардима Националног 
савета за високо образовање и Правилником о стандардима и поступцима за 
самовредновање и оцењивање Факултета, у трогодишњим интервалима, а по потреби и 
чешће; усклађивање студијских програма, по обиму и садржају, са студијским 
програмима реномираних факултета из области економије, пословног управљања, 
статистике и демографије у свету, а посебно у ЕУ; континуирано улагање средстава у 
прибављање водеће научне и стручне литературе итд. 

Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је 
доступна јавности. 
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Субјекти обезбеђења квалитета рада Факултета су сви запослени на Факултету, сви 
студенти, као и одговарајућа стручна тела: Наставно-научно веће, Комисија за 
обезбеђење квалитета, Комисија за самовредновање, Наставна комисија, Комисија за 
развој Факултета, катедре, комисије Наставно-научног већа и Декана, Студентски 
парламент и његове комисије. Права и обавезе свих субјеката обезбеђења квалитета 
регулисани су Статутом Факултета, Правилником о обезбеђењу квалитета рада 
Факултета и Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета. 
 
Стратегијом обезбеђења квалитета јасно су дефинисане области обезбеђења 
квалитета (студијски програми, настава, истраживање, вредновање студената, 
уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања), чврсто 
опредељење Факултета за изградњу организационе културе квалитета, као и 
повезаност образовног, научноистраживачког и стручног рада. У том смислу, 
Факултет може оснивати правна лица чијим делатностима се повезује високо 
образовање, наука и пракса, као што су центри за трансфер технологије, иновациони 
центри, пословно-технолошки паркови и друге организационе јединице, у складу са 
законом. Ради подстицања развоја студената који показују натпросечне резултате, 
њиховог запошљавања и стипендирања, помагања одређених социјалних, културних и 
других активности студената, подстицања и помагања стваралаштва у науци и високом 
образовању, као и ради других циљева од општег интереса, Факултет може оснивати 
фондације и фондове. 
 
Оцена испуњености Стандарда 1: На основу анализе елемената Стандарда 1 утврђено је 
да је Економски факултет у Београду доношењем Стратегије обезбеђење квалитета, 
коју је учинио доступном јавности, испунио Стандард 1 и створио формалне услове за 
обезбеђење квалитета, чиме је потврдио своје опредељење да континуирано ради на 
контроли и обезбеђењу квалитета у свим областима свога рада. То оцењујемо високо 
значајним (+++). 
 
 
б) Предлог мера и активности на унапређењу Стандарда 1 
 
На основу анализе елемената Стандарда 1 идентификоване су слабости, могућности и 
опасности. У складу са тим, предложене су мере и активности за даље унапређење и 
оцењен је степен значајности сваке од предложених мера скалом прописаном 
Упутством КАПК-a (стр. 2), које су изложене у наставку. 
 
1. Израда временски дефинисаног акционог плана за спровођење стратегије за 

обезбеђење квалитета са мерљивим показатељима квалитета у свим областима рада 
Факултета и његово усвајање. (+++) 
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету, Комисија за развој Факултета, декан, продекани, шефови катедара, 
Наставно-научно веће, руководиоци стручних служби и факултетских центара. 

2. Континуирано промовисање, развој и снажење културе квалитета, како би сви 
субјекти обезбеђења квалитета могли да квалитетно преузму своје улоге у процесу 
обезбеђења квалитета, кроз предузимање следећих мера: штампање брошуре, 
одређивање дела сајта Факултета посвећеног овој теми, одржавање редовних 
састанака запослених и студената посвећених овој теми итд. (+++)  
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Носилац активности: декан, продекани, Комисија за обезбеђење и унапређење 
квалитета на Факултету, шефови катедри, директор издавачке делатности, 
руководиоци факултетских центара, руководиоци стручних служби, председник 
Студентског парламента. 

3. Унапређење сарадње Факултета са различитим партнерима: реномираним 
високошколским установама у земљи и свету, послодавцима, међународним 
финансијским организацијама, научно-истраживачким организацијама како би се 
створили услови и ресурси за континуирано унапређење квалитета на Факултету. 
(+++)  
Носилац активности: декан, продекани, шефови катедара, центар за сарадњу са 
привредом, председник Студентског парламента, сви наставници. 

 

ц) Извори и прилози за Стандард 1 
  
 Статут Економског факултета у Београду - пречишћен текст 

(http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-prečišćen-tekst.pdf); 
 Одлука Савета Факултета бр. 1790/1 од 22.05.2008. године о доношењу Стратегије 

обезбеђења квалитета са текстом Стратегије обезбеђења квалитета 
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/05_Strategija_obezbedjenja_kvaliteta.pdf). 

http://www.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Prilog%202.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.pdf
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2. Стандард: Стандарди и поступци обезбеђења квалитета 
 
 
 
 
 
 
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 2 
 
Наставно-научно веће Факултета је 18.06.2008. године, на предлог Комисије за 
обезбеђење квалитета, усвојило два документа − Правилник о обезбеђењу квалитета 
рада Факултета и Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета, а у 
складу са Статутом Факултета и усвојеном Стратегијом обезбеђења квалитета.  
 
Усвојени стандарди садрже минимални ниво квалитета рада Факултета у складу са 
Стратегијом обезбеђења квалитета Факултета и стандардима које је донео Национални 
савет за високо образовање. Правилници су доступни наставницима, студентима и 
широј заинтересованој јавности, будући да су објављени на интернет страници 
Факултета (http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog%2013.pdf; 
http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja%20kval
iteta%2009.06.08.doc).  
 
Правилником о обезбеђењу квалитета рада Факултета су дефинисани начин и поступак 
праћења, обезбеђивања и унапређења квалитета студијских програма, наставе и услова 
рада Економског факултета у Београду, као и начин и поступак самовредновања 
Факултета, као и друга питања од значаја за квалитет рада Факултета, а у складу са 
европским системом високог образовања, прописаним стандардима (за спољашњу 
проверу квалитета, самовредновање и оцену квалитета и акредитацију), Стратегијом 
обезбеђења квалитета Универзитета у Београду и Стратегијом обезбеђења квалитета 
Економског факултета у Београду. 
 
Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета су дефинисани 
поступци за обезбеђење квалитета посебно за сваку област: квалитет студијског 
програма, квалитет наставног процеса, план рада, квалитет научноистраживачког и 
стручног рада, квалитет наставника и сарадника, квалитет студената, квалитет наставне 
литературе, квалитет рада библиотеке, квалитет информатичких ресурса, квалитет 
управљања Факултетом, квалитет ненаставне подршке, квалитет простора и опреме, 
квалитет финансирања, улога студената у самовредновању и провери квалитета. Овим 
правилником су прецизно дефинисане и улоге и начин поступања субјеката у систему 
обезбеђења квалитета Факултета. 
 
Факултет се определио да континуирано прати и систематски прикупља потребне 
информације о обезбеђивању квалитета, да самовредновање обавезно спроводи у 
интервалима од три године, а по потреби и чешће, као и да обезбеди све потребне 
услове и подршку за тај процес, укључујући и прибављање мишљења од послодаваца, 
представника Националне службе за запошљавање, бивших студената, струковних 
организација, комора, банака и др. релевантних организација о компетенцијама својих 
студената.  

Високошколска установа утврђује начин (стандарде) и поступке за обезбеђење 
квалитета свог рада, који су доступни јавности. 

 

http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog%2013.pdf
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Оцена испуњености Стандарда 2: На основу анализе елемената Стандарда 2 утврђено је 
да је Економски факултет у Београду усвајањем Правилника о стандардима и 
поступцима обезбеђења квалитета, који је доступан јавности, испунио Стандард 2. То 
оцењујемо високо значајним (+++). 
 
б) Предлог мера и активности на унапређењу Стандарда 2 
 
На основу анализе елемената Стандарда 2 идентификоване су слабости, могућности и 
опасности. У складу са тим, предложене су мере и активности за даље унапређење и 
оцењен је степен значајности сваке од предложених мера скалом прописаном 
Упутством КАПК-а (стр. 2), које су изложене у наставку. 
 
1. Усклађивање Правилника о обезбеђењу квалитета рада Факултета са изменама 

Статута Економског факултета, обухваћеним у пречишћеном тексту бр. 4738/1 од 
11.12.2015. године. (++) 
Носилац активности: декан, секретар, председник Комисије за обезбеђење и 
унапређење квалитета на Факултету, Наставно-научно веће 

2. Перманентна контрола спровођење дефинисаних стандарда и процедура обезбеђења 
квалитета у складу са Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења 
квалитета, као и благовремено предузимање корективних мера за обезбеђење 
квалитета. (+++) 
Носилац активности: декан, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету, Наставно-научно веће, шефови катедри, руководиоци факултетских 
центара, руководиоци стручних служби, Комисија за самовредновање 

3. Израда годишњих планова рада за праћење и унапређење квалитета високошколске 
установе у оквиру стандарда квалитета. (+++) 
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету 

4. Увођење праксе израде засебних годишњих извештаја о раду Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету и њихово усвајање од стране 
Наставно-научног већа. (++) 
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету, декан, Наставно-научно веће 

5. Успостављање чвршће сарадње са Националном службом за запошљавање и 
послодавцима ради праћења запошљивости студената Факултета и успостављање 
система регуларног добијања повратних информација са тржишта рада о квалитету 
и компетенцијама дипломираних студената. (+++) 
Носилац активности: Центар за сарадњу са привредом, Комисија за обезбеђење и 
унапређење квалитета на Факултету 

6. Након завршетка четвртог редовног поступка самовредновања и усвајања Четвртог 
редовног извештаја о самовредновању, потребно је преиспитати све стандарде 
квалитета, процедуре и инструменте за прикупљање података, ради евентуалних 
унапређења. (+++)  
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Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету, Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, 
Комисија за самовредновање 

 
ц) Извори и прилози за Стандард 2 
 Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета 

(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog%2013.pdf); 
 Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета Економског факултета у 

Београду 
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja%20
kvaliteta%2009.06.08.doc). 

http://www.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Prilog%2013.pdf
http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja%20kvaliteta%2009.06.08.doc
http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja%20kvaliteta%2009.06.08.doc
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3. Стандард: Систем обезбеђења квалитета 
 
 
 
 
 
 
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 3 
 
Систем обезбеђења квалитета на Економском факултету у Београду, као целовит и 
јединствен систем, уређен је Статутом Факултета, Правилником о стандардима и 
поступцима обезбеђења квалитета и Правилником о обезбеђењу квалитета рада 
Факултета. Успостављање целовитог система управљања квалитетом је израз намере 
Факултета да створи потребне претпоставке за спољашњу и унутрашњу проверу 
квалитета, развој културе квалитета и тиме свести о важности квалитета и личног 
доприноса и одговорности за квалитет. Увођењем система обезбеђења квалитета 
дефинисани су политика и начин управљања квалитетом, јасни стандарди и мерљиви 
индикатори квалитета, као и стандардне процедуре, са циљем да се унапреди и 
стандардизује квалитет рада сваког појединца, органа и службе. Послови, задаци и 
одговорности наставника, сарадника, студената, свих стручних органа, катедри и 
комисија Већа прецизно су дефинисани Статутом Факултета.  
 
Елементи система обезбеђења квалитета на Факултету су: субјекти обезбеђења 
квалитета са јасно дефинисаним улогама, задацима и надлежностима у систему, 
области обезбеђења квалитета, као и стандарди и поступци за обезбеђење квалитета. 
 
Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета јасно су дефинисане 
улоге, задаци и послови наставника, сарадника, студената, органа управљања и 
пословођења, катедри и других стручних тела и комисија, факултетских центара и 
служби Факултета у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака 
обезбеђења квалитета. 
 
Институционални субјекти обезбеђења квалитета су: (1) Комисија за обезбеђење и 
унапређење квалитета, (2) Комисија за самовредновање, (3) Комисија за организовање 
и спровођење поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и 
сарадника, (4) Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, (5) 
Наставна комисија, (6) Комисија за мастер академске студије, (6) Комисија за 
докторске студије и (7) Комисија за развој Факултета. Наставно-научно веће и декан су, 
у складу са Правилником о oбезбеђењу квалитета рада Факултета, одговорни за 
спровођење мера за обезбеђење квалитета рада Факултета. 
 
Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету је комисија коју, у 
складу са чл. 124 Статута (пречишћен текст) именује Наставно-научно веће и 
представља најодговорније тело у процесу обезбеђења квалитета на Факултету. 
Величина и структура Комисије су утврђени одлуком Наставно-научног већа од 
30.10.2015. године - девет чланова, и то: четири члана из реда наставника, два члана из 
реда сарадника, једног представника ненаставног особља – руководилац Студентске 
службе и два члана – представника студената које бира Студентски парламент. 

Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење 
квалитета. 
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Делокруг рада и надлежност Комисије утврђени су чл. 124 Статута (пречишћен текст) и 
Правилником о обезбеђењу квалитета рада Факултета и укључују следеће: 
промовисање културе квалитета на Факултету, предлагање стратегије обезбеђења 
квалитета, предлагање стандарда за обезбеђење квалитета (минимални ниво квалитета 
рада Факултета), предлагање поступака за обезбеђење квалитета за сваку област, 
предлагање мера за унапређење и развој квалитета, планирање и припрема активности 
у вези са праћењем и контролом квалитета према годишњем плану рада Факултета, 
разматрање извештаја о самовредновању Факултета, предлагање ванредног 
самовредновања, утврђивање инструмената и индикатора за процену степена 
испуњености утврђених стандарда, праћење остварења стратегије обезбеђења 
квалитета Факултета, стандарда и поступака за обезбеђење квалитета и обављање 
других послова у области обезбеђења квалитета у складу са актима Факултета. 
Комисија је дужна да најмање једном годишње извештава Наставно-научно веће о 
стању у области обезбеђења и побољшања квалитета. 
 
Комисија за самовредновање је комисија коју је формирало Наставно-научно веће 
Факултета. Комисија има седам чланова, од чега четири члана из реда наставника, два 
члана из реда ненаставног особља и једног представника студената кога бира 
Студентски парламент. Делокруг и надлежности Комисије утврђени су Правилником о 
обезбеђењу квалитета рада Факултета и укључују следеће: спровођење поступка за 
самовредновање у складу са актима Факултета, доношење програма самовредновања са 
циљевима вредновања, утврђивање метода, техника и инструмената за прикупљање 
података, организовање прикупљања података, припрема извештаја о самовредновању 
и друге послове у оквиру свог делокруга, у складу са актима Факултета. 
 
Комисија за организовање и спровођење поступка студентског вредновања 
педагошког рада наставника и сарадника је комисија коју је формирало Наставно-
научно веће Факултета. Комисија има пет чланова, од чега три члана из реда 
наставника и сарадника, једног члана из реда ненаставног особља и једног 
представника студената кога бира Студентски парламент. Делокруг и надлежности 
Комисије утврђени су Одлуком Наставно-научног већа од 6.11.2009. године, којом је 
дефинисан задатак комисије да спроведе поступак студентског вредновања педагошког 
рада наставника и сарадника који изводе наставу на Факултету. Комисија спроводи 
студентско вредновање сваке године, у редовном термину наставе, у семестру у коме се 
окончава настава из датог предмета, а на начин утврђен Правилником Универзитета у 
Београду. Након спроведеног поступка студентског вредновања Комисија обрађује и 
анализира податке и припрема извештај о резултатима студентског вредновања који се 
доставља Наставно-научном већу на разматрање и усвајање. 
 
Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету је комисија коју 
је формирало Наставно-научно веће Факултета. Комисија има шест чланова, од чега 
пет чланова из реда наставника и једног представника студената кога бира Студентски 
парламент. Делокруг рада и надлежност Комисије утврђени су Одлуком о изменама и 
допунама Статута Економског факултета у Београду коју је донео Савет факултета  
13.10.2011. године (бр. 3610/1): праћење и анализа студијских програма и квалитета 
наставе на Факултету, анализа ефикасности студирања и евалуација стицања ЕСПБ 
бодова, предлагање мера и активности за унапређење квалитета наставе и реформе 
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студијских програма и друге послове утврђене актима Факултета и по захтеву 
Наставно-научног већа и декана.  
 
Наставна комисија посебно прати и разматра оцене квалитета наставе на предметима, 
статистички преглед оцена педагошког рада наставника и сарадника (које дају 
студенти) и предлаже Наставно-научном већу предузимање мера за побољшање 
квалитета (члан 62. Статута Факултета). Наставна комисија има 24 члана из реда 
наставника и сарадника, ненаставног особља и студента које именује Студентски 
парламент. 
 
Комисија за мастер академске студије има кључну улогу у обезбеђењу, праћењу и 
унапређењу квалитета студијских програма дипломских академских студија на 
Факултету. Комисија разматра у претходном поступку сва питања из области 
функционисања дипломских академских студија, заузима одговарајуће ставове, припрема 
материјале и даје предлоге Наставно-научном већу и Декану (члан 63. Статута 
Факултета). У делокругу рада Комисије су следеће активности: предлагање студијских 
програма дипломских академских студија; предлагање критеријума за упис студената на 
дипломске академске студија; припрема и предлагање садржаја и организације пријемног 
испита; разматрање и усвајање рецензија уџбеника, скрипти и других публикација 
намењених наставном процесу на дипломским академским студијама; питања од значаја 
за рад и развој дипломских академских студија и други послови утврђени Статутом 
Факултета и по захтеву Наставно-научног већа и Декана. Комисија има седамнаест 
чланова из реда наставника и сарадника, а председник Комисије је Продекан за 
научноистраживачки рад.  
 
Комисија за докторске студије има кључну улогу у обезбеђењу, праћењу и унапређењу 
квалитета студијских програма докторских академских студија на Факултету. Комисија 
разматра у претходном поступку сва питања из области функционисања докторских 
академских студија, заузима одговарајуће ставове, припрема материјале и даје предлоге 
Наставно-научном већу и Декану (члан 64. Статута Факултета). У делокругу рада 
Комисије су следеће активности: предлагање студијских програма докторских 
академских студија; предлагање услова и критеријума за упис студената докторских 
академских студија; предлагање састава комисија за оцену и одбрану докторских теза и 
други послови утврђени Статутом Факултета и по захтеву Наставно-научног већа и 
Декана. Председника Комисије именује Наставно-научно веће, на предлог Декана. 
Комисија има петнаест чланова из реда редовних професора. 
 
Комисија за развој Факултета, такође, има важну улогу у систему обезбеђења 
квалитета на Факултету, будући да је у њеном делокругу рада да: разматра у 
претходном поступку питања из области развоја Факултета, предлаже мере за стално 
унапређење квалитета наставе и усавршавања научноистраживачког рада, као и да 
учествује у поступку припреме и предлагања начина и поступка самовредновања 
Факултета (чл. 65. Статута Факултета). Комисија има десет чланова, укључујући и декана 
и председника Савета Факултета. 
 
Факултет је обезбедио и активно учешће студената у доношењу и спровођењу 
стратегије, стандарда, поступка и културе обезбеђења квалитета, преко Студентског 
парламента, али и преко активног учешћа студената у раду Наставно-научног већа, 
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Комисије за обезбеђење квалитета и Комисије за самовредновање, али и преко њиховог 
учешћа у периодичној оцени квалитета рада Факултета, нарочито у погледу квалитета 
студијског програма, квалитета наставног процеса, квалитета наставника и сарадника, 
квалитета рада стручних служби и подршке студирању (анкетирање студената). У 
поступку доношења и спровођења стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење 
квалитета, у складу са Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења 
квалитета, обавезно се разматрају предлози и примедбе Студентског парламента.  
 
При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на обезбеђење 
квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и 
утврђивања броја EСПБ бодова, у раду и одлучивању Наставно-научног већа учествује 
20% представника студената од укупног броја чланова Већа, које бира Студентски 
парламент (чл. 57. Статута Факултета). Представници сарадника у настави 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. 
 
Факултет је Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета утврдио 
стандарде и поступке обезбеђења квалитета. Стандарди квалитета садрже минималан 
ниво квалитета рада Факултета, којима се обезбеђује остваривање мисије и циљева 
Факултета. Поступцима за обезбеђење квалитета утврђени су стандардни поступци за 
праћење и контролу квалитета, као и систем подстицајних и корективних мера чија 
примена обезбеђује остваривање стандарда који гарантују задовољавајући ниво 
квалитета свих сегмената образовног, научноистраживачког и стручног рада 
Факултета. 
 
Оцена испуњености Стандарда 3: На основу анализе елемената Стандарда 3 утврђено је 
да је успостављањем формалног система обезбеђења квалитета кроз усвајање 
одговарајућих општих аката, дефинисањем субјеката система обезбеђења квалитета и 
њихових улога, задатака и надлежности, као и утврђивањем стандарда и поступака 
обезбеђења квалитета и конституисањем органа, Економски факултет у Београду 
изградио одговарајућу организациону структуру за обезбеђење квалитета, чиме је 
испунио Стандард 3. То оцењујемо високо значајним (+++). 
 
 
б) Предлог мера и активности на унапређењу Стандарда 3  
 
На основу анализе елемената Стандарда 3 идентификоване су слабости, могућности и 
опасности. У складу са тим, предложене су мере и активности за даље унапређење и 
оцењен је степен значајности сваке од предложених мера скалом прописаном 
Упутством КАПК-а (стр. 2), које су изложене у наставку. 
 
1. Унапређење Извештаја о резултатима студентског вредновања наставног процеса, 

ненаставне подршке и студијског програма у целини на Економском факултету у 
Београду и Извештаја о резултатима вредновања задовољства запослених на 
Економском факултету Универзитета у Београду на начин да обавезно укључе 
детаљну анализу анкета и предлоге превентивних и корективних мера, као и 
њихово усвајање од стране Наставно-научног већа. (+++)  
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Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету, декан, продекани, Наставно-научно веће 

2. Континуирана контрола спровођења стандарда и поступака за обезбеђење квалитета 
од стране свих субјеката у систему. (++) 
Носилац активности: декан, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету, Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, 
Комисија за самовредновање, шефови катедри, руководиоци факултетских центара, 
руководиоци стручних служби, председници сталних комисија већа, председник 
Студентског парламента 

3. Израда макро и микро организационе шеме Факултета и њено објављивање на 
интернет страници Факултета у току 2018. године. (+) 
Носилац активности: декан, секретар 

4. Предлагање промена у стандардима и поступцима обезбеђења квалитета и 
превентивних и корективних мера на основу искуства у спровођењу поступка 
самовредновања и на основу анкета. (+++).  
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету  

5. Јачање свести о значају обезбеђења квалитета и тиме снажење организационе 
културе квалитета међу свим запосленима и студентима кроз континуирано 
комуницирање пожељних вредности, мотивисање запослених и студената да 
прихвате културу квалитета, као и предузимање корективних мера у случају 
непоштовања стандарда и поступака обезбеђења квалитета од стране запослених и 
студената. (++)  
Носилац активности: декан, продекани, шефови катедри, руководиоци 
факултетских центара, руководиоци стручних служби, председници сталних 
комисија већа, председник Студентског парламента. 
 

ц) Извори и прилози за Стандард 3 
 
 Статут Економског факултета у Београду - пречишћен текст 

(http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-prečišćen-tekst.pdf); 
 Одлука Наставно-научног већа бр. 3983/1 од 30.10.2015. о формирању комисија 

Наставно-научног већа (у архиви Факултета); 
 Извештај о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне 

подршке и студијског програма у целини на Економском факултету у Београду, број 
2176/1 од 30.05.2017. (Прилог 1 у Анексу); 

 Извештај о резултатима вредновања задовољства запослених на Економском 
факултету Универзитета у Београду за 2016. годину од 30.05.2017. (Прилог 2 у 
Анексу); 

 Корекција табеле 2 у Извештају о резултатима вредновања задовољства запослених 
на Економском факултету Универзитета у Београду за 2016. годину, бр. 287/1 од 
24.01.2018 (Прилог 3 у Анексу). 

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.pdf


Четврти редован извештај о самовредновању Економског факултета у Београду 2017. 
 
 

29 
 

 
4. Стандард: Квалитет студијског програма 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 4 
 
Економски факултет у Београду je у поступку акредитације, а имајући у виду људске, 
просторне, техничке, библиотечке, информатичке и финансијске ресурсе, добио 
акредитацију за следеће студијске програме на различитим нивоима академских 
студија: 
1. Студијски програм основних академских студија «Економија, пословно управљање 

и статистика» у трајању од четири године (240 ЕСПБ) са девет модула: (1) 
Економска анализа и политика, (2) Маркетинг, (3) Рачуноводство, ревизија и 
финансијско управљање, (4) Трговински менаџмент и маркетинг, (5) Финансије, 
банкарство и осигурање, (6) Туризам и хотелијерство, (7) Статистика, информатика 
и квантитативне финансије, (8) Менаџмент и (9) Међународна економија и спољна 
трговина (укупно 900 студената се уписује на прву годину)5; 

2. Студијски програм основних академских студија «Економија, пословно управљање 
и статистика» у трајању од три године (180 ЕСПБ) са девет модула: (1) Економска 
анализа и политика, (2) Маркетинг, (3) Рачуноводство, ревизија и финансијско 
управљање, (4) Трговински менаџмент и маркетинг, (5) Финансије, банкарство и 
осигурање, (6) Туризам и хотелијерство, (7) Статистика, информатика и 
квантитативне финансије, (8) Менаџмент и (9) Међународна економија и спољна 
трговина (укупно 600 студената се уписује на прву годину)6; 

3. Студијски програм мастер академских студија «Економска анализа и политика» у 
трајању од једне године (60 ЕСПБ) – 25 студената7; 

4. Студијски програм мастер академских студија «Рачуноводство, ревизија и 
пословне финансије« у трајању од једне године (60 ЕСПБ) – 75 студената;8 

5. Студијски програм мастер академских студија «Банкарски и финансијски 
менаџмент« у трајању од једне године (60 ЕСПБ) – 100 студената;9 

6. Студијски програм мастер академских студија «Економска политика и развој« у 
трајању од једне године (60 ЕСПБ) – 25 студената;10 

                                                 
5 Oдлука број 612-00-02663/2013-04 oд 13.06.2014. године 
6 Oдлука број 612-00-02663/2013-04 oд 13.06.2014. године 
7 Oдлука број 612-00-02663/2013-04 oд 13.06.2014. године 
8 Oдлука број 612-00-02663/2013-04 oд 14.11.2014. године 
9 Oдлука број 612-00-02663/2013-04 oд 14.11.2014. године 
10 Oдлука број 612-00-02663/2013-04 oд 13.06.2014. године  

 
Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових 
циљева, структуре, радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање 
садржаја и стално прикупљање информација о квалитету програма од 
одговарајућих организација из окружења. 
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7. Студијски програм мастер академских студија «Међународни економски односи« у 
трајању од једне године (60 ЕСПБ) – 25 студената;11 

8. Студијски програм мастер академских студија «Пословно управљање« у трајању од 
једне године (60 ЕСПБ), са седам модула: (1) Стратегијски финансијски менаџмент, 
(2) Организација и менаџмент људских ресурса, (3) Маркетинг менаџмент, (4) 
Међународно пословање предузећа, (5) Пословно комуницирање и односи с 
јавношћу, (6) Трговина – менаџмент продаје и ланца снабдевања и (7) Менаџмент у 
туризму – 175 студената;12 

9. Студијски програм мастер академских студија «Квантитативна анализа« у трајању 
од једне године (60 ЕСПБ), са шест модула: (1) Актуарство, (2) Демографија, (3) 
Економетрија, (4) Информатика, (5) Операциона истраживања и (6) Статистика – 
50 студената;13 

10. Студијски програм мастер академских студија «Макроекономија привреда у 
транзицији« у трајању од једне године (60 ЕСПБ бодова) – 25 студената;14 

11. Студијски програм мастер академских студија «Квантитативне финансије« (IMQF) 
у трајању од једне године (60 ЕСПБ бодова) – 25 студената;15 

12. Студијски програм мастер академских студија «Пословна економија и менаџмент« 
у трајању од једне године (60 ЕСПБ бодова) – 25 студената;16 

13. Студијски програм мастер академских студија «Економија и менаџмент 
енергетике« у трајању од једне године (60 ЕСПБ бодова) – 25 студената;17 

14. Студијски програм мастер академских студија «Master of Business Administration – 
међународни мастер програм са Texas A&M University« -  у трајању од једне године 
(60 ЕСПБ бодова) – 25 студената;18 

15. Студијски програм докторских академских студија под називом «Економија« у  
трајању од три године (180 ЕСПБ) – 20 студената;19 

16. Студијски програм докторских академских студија под називом «Пословно 
управљање« у трајању од три године (180 ЕСПБ) – 20 студената;20 

17. Студијски програм докторских академских студија под називом «Статистика» 
трајању од три године (180 ЕСПБ) – 10 студената21. 

                                                 
11 Oдлука број 612-00-02663/2013-04 oд 13.06.2014. годин. 
12 Oдлука број 612-00-02663/2013-04 oд 14.11.2014. године 
13 Oдлука број 612-00-02663/2013-04 oд 13.06.2014. године  
14 Oдлука број 612-00-02663/2013-04 oд 13.06.2014. године  
15 Oдлука број 612-00-02663/2013-04 oд 13.06.2014. године  
16 Oдлука број 612-00-1464/2008-04 oд 24.04.2009. године; није било уписа текуће генерације у 2013/2014 

и 2014/2015. години. 
17 Oдлука број 612-00-2584/2010-04 oд 16.09.2011. године. 
18 Oдлука број 612-00-2950/2010-04 oд 22.03.2013. године; није било уписа текуће генерације у 2013/2014 

и 2014/2015. години 
19 Oдлука број 612-00-02663/2013-04 oд 14.11.2014. године 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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Студијски програми су креирани уз пуно поштовање стандарда Националног савета за 
високо образовање и резултат су стручне процене о образовним профилима који су 
потребни тржишту рада у Србији, али истовремено усклађени са праксом коју имају и 
упоредиве респектабилне високошколске установе у овој области у свету. Сваки 
студијски програм представља скуп обавезних и изборних студијских подручја - 
модула, односно предмета са оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују 
неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег нивоа. Сваки студијски 
програм је конципиран на начин да буде целовит, свеобухватан и усаглашен са другим 
програмима Факултета, обезбеђује студентима најновија научна и стручна знања из 
одговарајуће области. Сваки студијски програм има своју сврху, циљеве, структуру, 
курикулум, радно оптерећење студената, дефинисане исходе и стручност и звања која 
се стичу његовим завршетком.  
 
Факултет има утврђене поступке за усвајање, праћење и контролу програма студија, 
регулисане Статутом Факултета, Правилником о стандардима и поступцима 
обезбеђења квалитета и Правилником о обезбеђењу квалитета. Квалитет студијског 
програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, структуре, радног 
оптерећења студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање 
информација о квалитету програма од одговарајућих организација из окружења. 
Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета предвиђено је да се 
квалитет студијског програма обезбеђује кроз: прикупљање релевантних информација 
из екстерних и интерних извора, упоредивост студијског програма са студијским 
програмима одговарајућих страних високошколских институција, стално праћење и 
побољшавање студијских програма и учешће студената. Информације о квалитету 
студијских програма се прикупљају од дипломираних студената. У погледу 
упоредивости студијских програма, Правилником је предвиђено да сваки студијски 
програм мора бити усклађен са најмање три акредитована програма у страним 
високошколским установама, од којих су најмање два из високошколских установа 
европског образовног простора. Упоредивост подразумева усаглашеност у погледу 
услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и 
начина студирања.  
 
Факултет посебно прати међусобну усклађеност студијских програма на свим нивоима 
студија. Правилником је предвиђено да Факултет перманентно развија, унапређује и 
преиспитује садржаје својих студијских програма у складу са Статутом, у чему 
одлучујућу улогу имају наставно особље и студенти (преко Студентског парламента), 
Такође, студенти имају активно учешће у раду Наставно-научног већа, Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, Комисије за праћење и унапређење 
квалитета наставе на Факултету, Комисије за самовредновање, Комисије за 
организовање и спровођење поступка студентског вредновања педагошког рада 
наставника и сарадника, Наставне комисије, Дисциплинске комисије за утврђивање 
одговорности студената, као и у периодичној оцени квалитета рада Факултета, 
нарочито у погледу квалитета студијског програма (анкетирање студената). При 
расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на реформу студијских 
програма и утврђивања броја EСПБ бодова, у раду и одлучивању Наставно-научног 
већа учествује 20% представника студената од укупног броја чланова Већа, које бира 
Студентски парламент (чл. 57. Статута Факултета). Факултет, преко Наставне 
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комисије, Комисије за обезбеђење квалитета студијских програма наставе и услова 
рада Факултета, Комисије за мастер студије, Комисије за докторске студије и Комисије 
за самовредновање редовно и систематски проверава, бар једном у три године и, по 
потреби, изнова одређује:  
• циљеве сваког студијског програма и њихову усклађеност са основним задацима и 

циљевима Факултета; 
• структуру и садржај студијског програма у погледу односа академских-

општеобразовних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-
апликативних дисциплина тако да задовоље односе прописане актима Факултета, 
стандардима за акредитацију студијских програма основних и дипломских 
академских студија и стандардима за акредитацију студијских програма докторских 
студија; 

• радно оптерећење студената мерено ЕСПБ, тако да једном ЕСПБ одговара између 
25 и 30 сати рада (различити облици наставе и индивидуалног рада); 

• исходе и стручност које добијају студенти када заврше студије и могућности 
запошљавања и даљег школовања; 

• завршавањем студијског програма и добијањем дипломе студенти стичу стручне 
називе у складу са законом, Листом стручних, академских и научних назива са 
назнаком звања одговарајућег степена студија донетој од стране Националног 
савета за високо образовање и актима Факултета. 

 
Предлоге за измене постојећих или увођење нових студијских програма Наставно-
научном већу достављају релевантне комисије – Наставна комисија за студијске 
програме основних студија, Комисија за мастер академске студије за студијске 
програме мастер студија и Комисија за докторске студије за студијске програме 
докторских академских студија. Наставно-научно веће, у складу са Статутом 
Факултета, усваја предлоге за измене у постојећим или увођење нових студијских 
програма. Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање 
дипломе одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни на увид јавности, 
нарочито у електронској форми и усклађени су са циљевима, садржајима и обимом 
акредитовања студијских програма. 
 
Број дипломираних студената на основним академским студијама повећавао се из 
године у годину, што је последица позитивног тренда скраћења времена студирања на 
Факултету (види Табелу 1). Међутим, од 2013. године, број дипломираних студената се 
смањује: у школској 2014/2015. години дипломирало је 826 студената, а у 2015/2016. 
години 770 студената.  
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Табела 1. Подаци о броју дипломираних студената и просечном трајању њихових студија у периоду 2007 – 2016. година 
 

  БРОЈ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА  И ТРАЈАЊЕ СТУДИЈА 

МОДУЛ 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012 2012/2013 2013/14 2014/15 2015/16 

  Бр. 
студен 

Број Бр. 
студен. 

Број Бр. 
студен. 

Број Бр. 
студен. 

Број Број Број  Број  Број Број Број Број Број Број Број 

  Година Година годин
а 

година Студен. година Студен. година студен. година студ
е 

година Студ, годи
на 

                              

ЕКОНОМСКА 
АНАЛИЗА И 
ПОЛИТИКА 

32 8,57 33 8,15 16 8,05 25 7,92 35 5,36 39 7,57 29 5,59 36 6,31 50 5,55 

МАРКЕТИНГ 131 7,76 125 7,48 130 7,50 145 7,35 114 7,16 127 7,11 111 7,71 98 7,62 76 9,31 

РАЧУНОВОДСТВО, 
РЕВИЗИЈА И ФИН. 
УПРАВЉАЊE 

90 6,35 104 6,45 104 6,12 125 6,18 149 5,86 159 5,47 148 5,49 160 5,5 143 5,73 

ТРГОВИНСКИ 
МАРКЕТИНГ И 
МЕНАЏМЕНТ /ТММ/ 

36 8,02 34 7,85 31 8,12 43 7,65 71 5,94 79 6,32 108 6,18 106 6,55 87 6,85 

ФИНАНСИЈЕ, 
БАНКАРСТВО И 
ОСИГУРАЊЕ 

225 6,72 291 6,81 301 6,92 296 6,81 323 6,9 264 6,83 191 7,41 165 7,66 143 8,02 

ТУРИЗАМ И 
ХОТЕЛИЈЕРСТВО 

64 8,05 45 8,20 37 8,41 39 8,27 21 6,91 43 7,14 22 8,34 24 6,85 32 9,39 

СТАТИСТИКА И 
ИНФОРМАТИКА 

44 7,19 40 7,87 42 6,17 31 6,25 28 6,56 34 5,8 44 5,21 47 5,25 63 6,24 

МЕНАЏМЕНТ 42 7,25 30 6,91 30 7,05 28 6,85 48 6,41 36 6,72 30 6,65 27 7,25 16 7,4 

МЕЂУНАРОДНА 
ЕКОНОМИЈА И 
СПОЉНА ТРГОВИНА 

239 7,23 231 7,22 210 7,31 251 7,23 227 7,09 220 7,07 252 7,16 166 7,18 160 7,46 

 УКУПНО 903 7,23 933 7,16 901 7,09 984 7,02 1016 6,76 1000 6,68 935 6,77 826 6,75 770 7,36 
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До школске 2011/2012. на Факултету је било могуће пратити дужину трајања 
основних студија. Тада смо за школску 2010/2011. годину констатовали да студије 
најдуже трају на модулима са малим бројем студената, као што су Туризам и 
хотелијерство (8,27 година) и Економска анализа и политика (7,92 године), где је 
просечно време трајања студија двоструко веће од броја година студија, што 
представља упозоравајући податак. Међутим, почевши од генерације студената који 
су први пут уписани на Факултет 2006. године па на даље, дипломски рад није 
обавезан, тако да нигде у базама којима Студентска служба располаже не постоји 
евиденција о дипломирању. Дипломе студената од генерације 2006. се раде у 
Ректорату, где се и одређује формално сам датум дипломирања (као максималан 
датум између четири датума: последњег испита, евентуално последње признатог 
испита, одбране евентуалног дипломског рада и одбране евентуалног семинарског 
рада), затим датум издавања дипломе, број дипломе, додатка дипломе и остало. У 
Трећем извештају о самовредновању навели смо да немогућност да службе 
Факултета поуздано пратите просечну дужину трајања студија свих студената, али 
ни појединачно по модулима и евентуално, подмодулима, представља озбиљан 
проблем имајући у виду важност ове информације. У Трећем извештају о 
самовредновању предложена је мера да је потребно утврдити процедуру којом би се 
јасно дефинисао датум дипломирања студената основних студија како би Факултет 
могао да прати податке о просечној дужини трајања студија за студијски програм у 
целини, по модулима и подмодулима. Датум дипломирања треба да буде усклађен 
са праксом коју примењује Универзитет у Београду, где се он одређује као 
максималан датум између четири датума: последњег испита, евентуално последње 
признатог испита, одбране евентуалног дипломског рада и одбране евентуалног 
семинарског рада. Мера је упућена Студентској служби и Служби за информационе 
технологије. Ова мера је узета у обзир са дужном пажњом и сада располажемо 
подацима о дужини трајања основних студија, који су представљени у Табели 2.  
 
Када посматрамо кретање броја дипломираних студената од школске 1999. године 
на даље, приметно је да тај број бележио раст и достигао врхунац у школској 
2011/2012 години, када је дипломирало 1016 студената. Од тада, он бележи пад и 
враћа се на ниво 1999/2000 године. Када посматрамо податке о дужини трајања 
студија може се закључити да је од 2003. до 2007. године присутан тренд 
продужавања просечног времена студирања на Факултету. Од школске 2007/2008. 
године просечно време трајања студија спада испод 7 година, крећући се у наредним 
годинама око 6,7 година просечног трајања студија. Изненадни поновни раст 
бележи се у претходној школској години 2016/2017., али овај раст треба да буде 
разматран у светлу чињенице да је студентима који су студије започели пре 
доношења Закона о високом образовању 2005. године истицао рок за дипломирање, 
те да су многи од њих управо стекли свој статус дипломираних студената у овој 
години, а дужином својих студија неповољно оптеретили просек. Овај проблем 
разматран је на Наставној комисији за школску 2016/17. годину и одлучено да се 
размотре мере којима би се јасно разграничили подаци у циљу добијања прецизне 
слике и јасне интерпретације.  
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Табела 2. Подаци о броју дипломираних студената и просечном трајању студија за 
период 1999 – 2016. године 

 

Школска година Број дипломираних 
студената 

Просечно трајање студија 
(у годинама) 

1999/2000 778 6,84 
2000/2001 750 6,92 
2001/2002 798 6,63 
2002/2003 823 6,58 
2003/2004 820 7,08 
2004/2005 920 7,10 
2005/2006 910 7,31 
2006/2007 811 7,39 
2007/2008 903 7,23 
2008/2009 860 7,16 
2009/2010 918 7,09 
2010/2011 984 7,02 
2011/2012 1016 6,76 
2012/2013 1000 6,68 
2013/2014 931 6,77 
2014/2015 768 6,75 
2015/2016 778 7,36 

 
Подаци о броју дипломираних студената у односу на број уписаних студената исте 
генерације за последњих десетак година (види табелу 3) су, такође, прилично 
упозоравајући. Изразито је мали број студената који дипломирају у року од четири 
године. У школској 2011. години студије је привело крају у регуларном року мање 
од 5% студената уписаних први пут на студије 2007. године. Међутим, охрабрује да 
је до 30.09.2013. године дипломирало нешто више од 7% студената уписаних први 
пут на студије 2009. године. 
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Табела 3. Број дипломираних студената у односу на број уписаних студената у тој генерацији 
 

Година 
уписа 

на 
Факу-
лтет 

(гене-
рација) 

Број 
студената 

који су 
започели 
студије 

Дипломирали до 
30.09.2011. 

Дипломирали до 
30.09.2012. 

Дипломирали до 
30.09.2013. 

Дипломирали до 
30.09.2014. 

Дипломирали до 
30.09.2015. Дипломирали до 

30.09.2016. 
   

Број 
студената 

% у 
односу на 

број 
уписаних 

Број 
студената 

% у односу 
на број 

уписаних 

Број 
студената 

% у 
односу 
на број 
уписа-

них 

Број 
студената 

% у 
односу на 

број 
уписаних 

Број 
студената 

% у 
односу на 

број 
уписаних 

Број 
студената 

% у 
односу на 

број 
уписаних 

2000. 2.485 623 25,07 661 26,60 678 27,28 702 28,25 707 28,45 713 28,69 

2001. 1.668 737 44,18 785 47,06 807 48,38 821 49,22 834 50,00 847 50,77 

2002. 1.546 758 49,03 803 51,94 833 53,88 851 55,04 865 55,95 884 57,18 

2003. 1.434 557 38,84 623 43,45 670 46,72 706 49,23 731 50,98 742 51,74 

2004. 1.516 582 38,39 700 46,17 772 50,92 820 54,09 853 56,27 885 58,38 

2005. 1.520 320 21,05 474 31,18 592 38,95 665 43,75 714 46,97 769 50,59 

2006. 1.723 215 12,48 364 21,13 579 33,60 681 39,52 772 44,80 781 45,33 

2007. 1.627 81 4,98 296 18,19 377 23,17 496 30,48 563 34,60 634 38,97 

2008. 1.453     53 3,65 234 16,11 392 26,98 481 33,10 565 38,88 

2009. 1.489       107 7,19 292 19,61 429 28,81 508 34,12 

2010. 1.418         114 8,30 297 20,94 429 30,25 

2011. 1.431           113 7,89 278 19,43 

2012. 1.435           141 9,82 

2013. 1.394             

2014. 1.426             

2015. 1368             

2015. Реупис 343           29 8,45 
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Уколико се анализирају подаци о броју студената који напуштају студије у 
последњих шеснаест година, може се закључити да је приметан опадајући тренд, 
нарочито после 2010. године када је проценат студената који су одустали од даљег 
студирања пао на испод 4 % у 2011, 2014. и 2015. години, а око 2 % у 2012. и 2013. 
години (види табелу 4). 
 

Табела 4. Стопа одустајања студената од даљег студирања 
 

Генерација Број студената 
који су започели 

студије 

Број студената који су 
одустали од даљег 

студирања 

% студената који су 
одустали од даљег 

студирања 
2000. 2.485 1.258 50,62% 
2001. 1.668 297 17,80% 
2002. 1.546 548 35,44% 
2003. 1.434 478 33,33% 
2004. 1.516 631 41,62% 
2005. 1.520 555 36,51% 
2006. 1.723 475 27,56% 
2007. 1.627 501 30,79% 
2008. 1.453 341 23,46% 
2009. 1.489 329 22,09% 
2010. 1.418 155 11,01% 
2011. 1.421 53 3,73% 
2012. 1.435 25 1,74% 
2013. 1.394 31 2,22% 
2014. 1425 49 3,44% 
2015. 1367 51 3,73% 

 
Подаци о броју ЕСПБ поена који студенти остварују приликом уписа у наредну 
годину (види табелу бр. 5) показују неповољан тренд од 2010. године.  
 

• Упис у другу годину студија: до школске 2011/2012. године број студената 
који нису успевали да остваре 48 ЕСПБ за упис у наредну годину студија 
кретао око 400 – 500, да би током 2011-2013. овај број прешао 600 студената. 
Међутим, последње две године тај број је опет у паду и креће се око 400 
студената.  

• Упис у трећу годину студија: такође постоји негативан тренд повећања броја 
студената који не успевају да остваре 48 ЕСПБ – преко 200 у школској 
2010/2011, преко 300 у школској 2011/2012. и мало испод 300 у школској 
2012/2013. години; нешто испод 400 у школској 2013/2014 години, и између 
400 и 500 у 2014/2015. и 2015/2016. години.  

• Упис у четврту годину студија: од школске 2012/1013 години бележи се 
драматично повећање броја студената који не успевају да остваре 48 ЕСПБ – 
преко 700 студената. Овај тренд је нешто ублажен у последње две 
посматране школске године и креће се око броја од 500 студената. 

 
Ова чињеница упућује на потребу озбиљне анализе пролазности студената по 
предметима, како би се видело где су узроци овог проблема.  
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Табела 5. Број уписаних студената према броју остварених ЕСПБ у претходној години студија 
Број остварених 

ЕСПБ 
Школска 

2008/2009. 
Школска 

2009/2010. 
Школска 

2010/2011. 
Школска 

2011/2012. 
Школска 

2012/2013. 
Школска 

2013/2014. 
Школска 

2014/2015. 
Школска 

2015/2016. 
Број уписаних студената у ДРУГУ годину студија 

60 224 308 297 89 68 93 86 73 
52 83 95 147 62 40 37 40 11 
50 197 192 208 61 81 65 52 67 
48 - 2 3 20 21 30 33 35 
44 - 112 117 16 8 9 5 11 
42 230 139 85 14 15 21 46 12 
40 89 34 42 19 31 10 15 10 
Мање од 37 146 297 285 671 607 262 348 346 

Број уписаних студената у ТРЕЋУ годину студија 
60   24 43 55 51 44 31 
56-59   79 57 71 56 75 51 
51-55   154 147 212 133 143 132 
48—50   122 167 136 145 150 103 
43-47   55 90 61 63 64 53 
37-42   54 102 100 75 81 67 

Мање од 37   168 296 373 263 294 244 
Број уписаних студената у ЧЕТВРТУ годину студија 

60   36 70 82 82 77 
56-59   78 109 88 76 87 
51-55   82 88 79 60 93 
48—50   64 92 63 74 76 
43-47   58 87 79 73 75 
37-42   60 144 96 108 125 
Мање од 37   180 517 361 315 315 
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Када у анализу укључимо садашњи ниво пролазности студената, имајући у виду 
европске стандарде (око 80%), закључујемо да је он још увек незадовољавајући. 
Релативно побољшање забележено је од 2007-2010. године, када је упис друге 
године у року има тренд константног побољшања (60% - 70% у овим годинама), а 
побољшање је било присутно у при упису треће и четврте године студија и кретало 
се око 50%. Међутим, од 2011. године евидентан је негативан тренд који се 
појављује при упису на другу годину.  
  

Табела 6. Пролазност студената у наредну годину студија (2000-2015) 
 

Генерација Број студената који 
су започели студије 

Уписали ДРУГУ 
годину у року 

Уписали 
ТРЕЋУ годину 

у року 

Уписали 
ЧЕТВРТУ 

годину у року 
2000. 2.485 638 25,% 337 13% 259 10,% 
2001. 1.668 818 49% 381 23% 352 21,% 
2002. 1.546 740 47% 411 26% 328 21% 
2003. 1.434 678 47% 418 29% 372 26% 
2004. 1.516 669 44% 401 26% 337 22% 
2005. 1.520 823 54% 435 23% 389 25% 
2006. 1.723 816 48% 511 29% 492 29% 
2007. 1.627 974 60% 721 44% 696 42% 
2008. 1.453 958 66% 782 53% 708 48% 
2009. 1.489 986 66% 768 52% 669 45% 
2010. 1.418 1.029 73% 793 56% 716 51% 
2011. 1.421 819 58% 735 52% 671 47% 
2012. 1.435 820 57% 758 53% 678 47% 
2013. 1.394 728 52% 616 44%   
2014. 1425 637 48% 593 42%   
2015. 1367 618 45%     

 
Уколико се у обзир узме пролазност свих студената (различитих генерација) из 
једне у наредну годину студија, подаци су нешто бољи (види табелу 7), будући да се 
пролазност студената креће од 70% до 85,77%. 
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Табела 7. Пролазност студената по модулима у последњих пет школских година 
 

МОДУЛ 

2011/2012. 2012/2013. 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Из II у 

III 
Ген. 
2009 

Из III у 
IV 

Ген. 
2008 

Из II у  
III 

Ген. 
2010 

Из III у  
IV 

Ген. 
2009. 

Из II у 
III 

Ген.  
2011 

Из III у  
IV 

Ген. 
2010 

Из II у 
III 

Ген.  
2012 

Из III у  
IV 

Ген. 
2011 

Из II у  
III 

Ген. 
2013 

Из III у  
IV 

Ген. 
2012 

Економска анализа и политика 35 22 43 34 54 40 43 50 25 42 
Maркетинг 72 80 47 59 40 42 47 35 26 42 
Рачуноводство, ревизија и финансијско 
управљање  

184 147 221 166 179 204 172 158 162 156 

Трговински маркетинг и менаџмент 95 75 113 85 108 95 150 99 83 125 
Финансије, банкарство и осигурање 153 146 100 121 83 89 111 73 113 102 
Туризам и хотелијерство 17 24 12 16 17 9 14 17 13 52 
Статистика, информатика и 
квантитативне финансије 

40 40 64 35 87 60 59 82 73 12 

Meнаџмент 27 28 30 24 19 24 24 18 15 19 
Meђународна економија и спољна 
трговина 

145 146 163 129 148 151 138 139 104 128 

УКУПНО 768 708 793 669 735 715 758 671 614 678 
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Имајући у виду да је од 1937. до 2017. године на Факултету дипломирало 48.506 
студената, да је одбрањено 3836 магистарских теза, специјалистичких мастер 
радова, као и 817 докторских дисертација22, број публикација у међународним 
часописима и часописима са листе ресорног Mинистарства за наука за последњих 
десет година, број ангажованих наставника и њихову стручну и научну 
компетентност, број научноистраживачких пројеката који су реализовани на 
Факултету, може се констатовати да је Факултет компетентан за извођење основних, 
дипломских и докторских академских студија, што је потврђено и добијањем 
одговарајућих акредитација од стране Комисије за акредитацију. Предложени 
студијски програми основних, мастер и докторских академских студија садрже све 
елементе предвиђене Законом о високом образовању, Стандардима за акредитацију 
студијских програма првог и другог нивоа високог образовања, Стандардима за 
акредитацију студијских програма докторских студија које је донео Национални 
савет за високо образовање, Статутом Факултета и Правилником о стандардима и 
поступцима обезбеђења квалитета, а што се може сумирати следећим закључцима: 
 
- Студијски програми су научно утемељени; 
- Студијски програми су у потпуности усклађени са Стандардима за акредитацију 

студијских програма првог и другог нивоа и Стандардима за акредитацију 
студијског програма докторских студија које је донео Национални савет за високо 
образовање; 

- Студијски програми имају јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему.  
- Услови за упис студената на студијске програме утврђени су Статутом 

Универзитета у Београду (чл. 76-77. и 81-84. и 86), Статутом Факултета (чл. 136-
139) и условима студијских програма, у складу са Законом о високом образовању; 
Статутом Факултета утврђени су садржина и начин полагања пријемног испита, 
критеријуми за избор пријављених кандидата и начин објављивања ранг листе; 

- Услови и поступци који су неопходни за завршетак студија и добијање дипломе 
одређеног нивоа образовања јасно су дефинисани уводним одредбама студијских 
програма, усклађени су са циљевима, садржајима и обимом студијских програма 
и доступни су јавности (интернет страница Факултета, огласна табла Факултета); 

- Циљеви студијских програма, исходи учења, знања и вештине који се његовим 
савладавањем стичу, јасно су дефинисани и усклађени са основним задацима и 
циљевима Факултета; 

- Курикулуми студијских програма садрже: листу и структуру обавезних и 
изборних предмета и њихов опис, распоред предмета по годинама студија, 
структуру и садржај студијског програма у погледу односа академских-
општеобразовних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-
апликативних предмета, као и радно оптерећење студената мерено ЕСПБ за сваки 
предмет; 

- Курикулумима студијских програма и силабусима предмета дефинисан је начин 
оцењивања студената кроз непрекидно праћење рада студената и на основу поена 
стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита, у складу са 
Законом о високом образовању; 

- Курикулуми студијских програма и силабуси предмета конципирани су тако да 
студенте подстичу на стваралачки начин размишљања, на дедуктиван начин 
истраживања, као и примену стечених знања у практичне сврхе; 

                                                 
22  Економски факултет - 80 година, Центар за издавачку делатност Економског факултета у 

Београду, ISBN 978-86-403-1518-0 
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- Студијски програми су усклађени са савременим светским токовима у науци и 
пракси у области економије, пословног управљања, статистике и демографије и 
упоредиви су са по најмање три акредитована програма у страним 
високошколским установама, од којих су најмање два из високошколских 
установа европског образовног простора, што је и утврђено у поступку 
акредитације. Усклађеност се односи на: наставни програм (курикулум), садржај 
предмета и начин рада, садржај литературе која се користи за изучавање 
предмета, компетенција које студенти на студијском програму стичу и послове 
које могу обављати, услове уписа, услове преласка у наредну годину студија. 

 
Резултати студентског вредновања квалитета студијског програма у 2012-2016. 
година  
 
I. Дипломирани студенти основних академских студија.  
 
1. У 2012. години aнкетним истраживањем обухваћени су сви дипломирани студенти 
Економског факултета у Београду којима су дипломе о стеченом звању додељене 
током 2012. године. Анкетирано је укупно 530 дипломираних студента. На 
Графикону 1 дата је структура анкетираних студената по модулима студијског 
програма основних студија.  
 
У погледу квалитета студијског програма у целини просечне оцене по 
критеријумима су: доступност студентима свих релевантних информација о 
студијским програмима (3,91), студијски програм нуди студентима савремена 
научна и стручна знања из одговарајуће области (3,52), студијски програм 
омогућава стицање друштвено оправданих и корисних компетенција (3,55), 
студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим студијским 
програмима (3,75), дефинисаност услова за прелазак са једног модула на други 
(4,04), дефинисаност услова за прелазак са једног на други студијски програм на 
различитим нивоима студирања (3,97), адекватна заступљеност изборних предмета 
(3,77), равномерна распоређеност фонда часова и радног оптерећења студената 
током студија (3,37), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
запослења (2,87), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
наставка школовања (3,94). Из овог дела анкете може се закључити да су студенти 
највећом просечном оценом оценили дефинисаност услова преласка са једног 
модула на други и услове преласка са једног на други студијски програм на 
различитим нивоима (4,04 и 3,97), као и усаглашеност исхода студијских програма 
са могућностима наставка школовања (3,94), док су најмање задовољни 
усаглашеношћу исхода студијског програма са могућностима запошљавања (2,87). 
Просечна оцена студијског програма у целини је 3,68, и она је нешто већа у односу 
на ову оцену забележену у претходном поступку самовредновања (била је 3,63). 
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Графикон 1. Структура анкетираних студената по модулима у 2012. години 
 

 
 
Анкетни лист садржи једно отворено питање (последње по реду) везано за сугестије 
студената у смислу побољшања квалитета студијског програма. Од укупног броја 
анкетираних 36,4% је искористило пружену могућност, а њихове сугестије се 
доминантно односе на следећа четири подручја: (1) бољи однос професор - студент; 
(2) више практичних предмета и обезбеђење праксе током трајања студија; (3) 
подстицање креативности, праћење трендова и сигнала тржишта рада, иновирање и 
прилагођавање наставног програма и литературе потребама, као и евентуално 
смањење градива; (4) рад на рачунару; (5) бољи услови рада (радно окружење и 
хигијена). 
 
На потребу за бољим односом између професора и студената указало је 16% 
студената. И даље највећи број студената уочава неопходност већег учешћа 
практичних примера у настави, као и организовања праксе ван факултета (чак 79,2% 
студената споменуло је овај проблем у оквиру својих сугестија). Такође, значајан 
број студената (31%) примећује потребу прилагођавања градива потребама 
тржишта, иновирања наставног програма који укључује и другачију прерасподелу 
часова између предмета у складу са потребама студената, осавремењавања 
литературе по узору на модерне уџбенике и боље примене „Болоње“. На потребу 
оспособљавања студената за рад на рачунару, независно од изабраног модула и 
опционе групе студијског програма указује 6,2% студената, док 1% упућује 
примедбе на квалитет радног окружења. 
 
2. У 2013. години aнкетним истраживањем обухваћени су сви дипломирани студенти 
Економског факултета у Београду којима су дипломе о стеченом звању додељене у 
периоду од марта до октобра 2013. године. Анкетирано је укупно 146 дипломираних 
студента. На Графикону 1 дата је структура анкетираних студената по модулима 
студијског програма основних студија. 
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Графикон 2. Структура анкетираних студената по модулима у 2013. години 
 

 
 
У погледу квалитета студијског програма у целини просечне оцене по 
критеријумима су: доступност студентима свих релевантних информација о 
студијским програмима (3,87), студијски програм нуди студентима савремена 
научна и стручна знања из одговарајуће области (3,51), студијски програм 
омогућава стицање друштвено оправданих и корисних компетенција (3,57), 
студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим студијским 
програмима (3,84), дефинисаност услова за прелазак са једног модула на други 
(4,37), дефинисаност услова за прелазак са једног на други студијски програм на 
различитим нивоима студирања (4,21), адекватна заступљеност изборних предмета 
(3,66), равномерна распоређеност фонда часова и радног оптерећења студената 
током студија (3,45), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
запослења (2,62), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
наставка школовања (3,96). Из овог дела анкете може се закључити да су студенти 
поново највећом просечном оценом оценили дефинисаност услова преласка са 
једног модула на други и услове преласка са једног на други студијски програм на 
различитим нивоима (4,37 и 4,21), као и усаглашеност исхода студијских програма 
са могућностима наставка школовања (3,96), док су најмање задовољни 
усаглашеношћу исхода студијског програма са могућностима запошљавања (2,62). 
Просечна оцена студијског програма у целини је 3,73 и она је задржала позитиван 
тренд повећања вредност (претходне 2012. била је 3,68).  
 
Када је реч о сугестијама студената, оне се доминантно односе на следећа четири 
подручја: (1) бољи однос професор - студент; (2) више практичних предмета и 
обезбеђење праксе током трајања студија; (3) подстицање креативности, праћење 
трендова и сигнала тржишта рада, иновирање и прилагођавање наставног програма 
и литературе потребама, као и евентуално смањење градива; (4) рад на рачунару; (5) 
бољи услови рада (радно окружење и хигијена). На потребу за бољим односом 
између професора и студената указало је 2,3% студената. Највећи број студената 
(њих 64,2%) уочава неопходност већег учешћа практичних примера у настави, као и 
организовања праксе ван факултета. Потреба прилагођавања градива потребама 
тржишта, иновирања наставног програма који укључује и другачију прерасподелу 
часова између предмета у складу са потребама студената, осавремењавања 
литературе по узору на модерне уџбенике и боље примене „Болоње“ се и даље често 
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појављују у коментарима (28,5% студената сматра да је ово највећи проблем на 
основним студијама). Мањи број студената упућује примедбе на квалитет радног 
окружења (њих 4,7%). 
 
3. У 2014. години анкетним истраживањем обухваћени су сви дипломирани студенти 
Економског факултета у Београду којима су дипломе о стеченом звању додељене у 
периоду од марта до  октобра 2014. године. Анкетирано је укупно 523 дипломирана 
студента. На Графикону 3 дата је структура анкетираних студената по модулима 
студијског програма основних студија. 
 

Графикон 3. Структура анкетираних студената по модулима у 2014. години 
 

 
 
У погледу квалитета студијског програма у целини просечне оцене по 
критеријумима су: доступност студентима свих релевантних информација о 
студијским програмима (3,86), студијски програм нуди студентима савремена 
научна и стручна знања из одговарајуће области (3,32), студијски програм 
омогућава стицање друштвено оправданих и корисних компетенција (3,45), 
студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим студијским 
програмима (3,74), дефинисаност услова за прелазак са једног модула на други 
(4,13), дефинисаност услова за прелазак са једног на други студијски програм на 
различитим нивоима студирања (4,01), адекватна заступљеност изборних предмета 
(3,70), равномерна распоређеност фонда часова и радног оптерећења студената 
током студија (3,41), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
запослења (2,60), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
наставка школовања (3,95). Из овог дела анкете може се закључити да су студенти и 
ове године највећом просечном оценом оценили дефинисаност услова преласка са 
једног модула на други и услове преласка са једног на други студијски програм на 
различитим нивоима (4,13 и 4,01), као и усаглашеност исхода студијских програма 
са могућностима наставка школовања (3,95), док су најмање задовољни 
усаглашеношћу исхода студијског програма са могућностима запошљавања (2,60). 
Просечна оцена студијског програма у целини је 3,57 и она ове године бележи 
одређени пад у односу на претходне две године (3,73 и 3,68).  
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И ове године око 30% студената искористило је могућност да путем отвореног 
питања да своје сугестије за унапређење и оне се поново јављају следећим 
доменима: (1) бољи однос професор - студент; (2) више практичних предмета и 
обезбеђење праксе током трајања студија; (3) подстицање креативности, праћење 
трендова и сигнала тржишта рада, иновирање и прилагођавање наставног програма 
и литературе потребама, као и евентуално смањење градива; (4) рад на рачунару; (5) 
бољи услови рада (радно окружење у хигијена). Највећи број студената уочава 
неопходност већег учешћа практичних примера у настави, као и организовања 
праксе ван факултета (њих 51,8% сматра да је ово највећи проблем наставних 
програма на основним студијама). Уочава се скок броја студената који сматрају да 
постоји потреба прилагођавања градива потребама тржишта, иновирања наставног 
програма који укључује и другачију прерасподелу часова између предмета у складу 
са потребама студената, осавремењавања литературе по узору на модерне уџбенике 
и боље примене „Болоње“ (47,3% студената сматра да је ово највећи проблем 
наставних програма на основним студијама). Потребу за обучавањем за рад на 
рачунару издваја 5,56% студената, док незнатан део (0,6%) упућује примедбе на 
квалитет радног окружења. 
 
4. Последњим анкетним истраживањем обухваћени су сви дипломирани студенти 

Економског факултета у Београду којима су дипломе о стеченом звању 
додељене у периоду од новембра 2014. године до новембра 2016. године. 
Анкетирано је укупно 556 дипломираних студената. На Графикону 4 дата је 
структура анкетираних студената по модулима студијских програма основних 
студија. 

 
Графикон 4. Структура анкетираних студената по модулима у 2016. години 

 
 

У погледу квалитета студијског програма у целини просечне оцене по 
критеријумима су: доступност студентима свих релевантних информација о 
студијским програмима (3,82), студијски програм нуди студентима савремена 
научна и стручна знања из одговарајуће области (3,21), студијски програм 
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омогућава стицање друштвено оправданих и корисних компетенција (3,36), 
студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим студијским 
програмима (3,65), дефинисаност услова за прелазак са једног модула на други (3,9), 
дефинисаност услова за прелазак са једног на други студијски програм на 
различитим нивоима студирања (3,94), адекватна заступљеност изборних предмета 
(3,56), равномерна распоређеност фонда часова и радног оптерећења студената 
током студија (3,24), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
запослења (2,75), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
наставка школовања (3,82). Из овог дела анкете може се закључити да су студенти и 
ове године највећом просечном оценом оценили дефинисаност услова преласка са 
једног модула на други и услове преласка са једног на други студијски програм на 
различитим нивоима (3,90 и 3,94), као и усаглашеност исхода студијских програма 
са могућностима наставка школовања (3,82), док су најмање задовољни 
усаглашеношћу исхода студијског програма са могућностима запошљавања (2,75). 
Просечна оцена студијског програма у целини је 3,59 и она ове године бележи 
одређени раст у односу на претходну годину (3,57).  
 
Анкетни лист садржи једно отворено питање (последње по реду) везано за сугестије 
студената у смислу побољшања квалитета студијског програма. Од укупног броја 
анкетираних 23,3% је искористило пружену могућност, а њихове сугестије се 
доминантно односе на следећа четири подручја: (1) бољи однос професор - студент; 
(2) више практичних предмета, као и примера из праксе у постојећим предметима, и 
обезбеђење праксе током трајања студија; (3) подстицање креативности, праћење 
трендова и сигнала тржишта рада, иновирање и прилагођавање наставног програма 
и литературе потребама, као и евентуално смањење градива; (4) рад на рачунару; (5) 
бољи услови рада (радно окружење у хигијена). 
 
Највећи број студената уочава неопходност већег учешћа практичних примера у 
настави, практичних предмета као и организовања праксе ван факултета (њих 70% 
сматра да је ово највећи проблем наставних програма на основним студијама). Око 
12% студената који су дали сугестије сматра да постоји потреба прилагођавања 
градива потребама тржишта, иновирања наставног програма који укључује и 
другачију прерасподелу часова између предмета у складу са потребама студената, 
осавремењавања литературе по узору на модерне уџбенике и боље примене 
„Болоње“. Већи број студената изражава потребу за радом на рачунару у оквиру 
постојећих предмета (13% студената), али и за увођењем информатике као 
обавезног предмета (4% студената). 
 
У оквиру целовите оцене квалитета студијског програма дошло је до благог пада 
готово свих просечних оцена, иако су оне углавном на високом нивоу (изнад 3,5).  
На другој страни, оцена усаглашености исхода студијског програма са 
могућностима запошљавања је порасла. 
 
Укупна просечна оцена студијског програма незнатно се повећала (са 3,57 на 3,59). 
 
II. Дипломирани студенти мастер студија  
 
1. У 2012. години анкетним истраживањем обухваћени су дипломирани студенти 
мастер студија Економског факултета у Београду који су попунили анкете приликом 
доделе диплома у 2012. години. Укупно је анкетирано 75 студената (Графикон 5). 
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Графикон 5. Структура анкетираних студената по студијским програмима 
у 2012. години 
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Напомена: Учешће рачунато у односу на број студената који су (исправно) навели студијски програм. 
 
У погледу квалитета студијског програма у целини просечне оцене по 
критеријумима су: доступност студентима свих релевантних информација о 
студијским програмима (4,07), студијски програм нуди студентима савремена 
научна и стручна знања из одговарајуће области (3,86), студијски програм 
омогућава стицање друштвено оправданих и корисних компетенција (3,88), 
студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим студијским 
програмима (3,84), дефинисаност услова за прелазак са једног модула на други 
(3,76), дефинисаност услова за прелазак са једног на други студијски програм на 
различитим нивоима студирања (3,70), адекватна заступљеност изборних предмета 
(3,96), равномерна распоређеност фонда часова и радног оптерећења студената 
током студија (3,97), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
запослења (3,21), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
наставка школовања (4,05). Из овог дела анкете може се закључити да су студенти 
мастер академских студија највећом просечном оценом оценили доступност 
студентима свих релевантних информација о студијским програмима (4,07) и 
усаглашеност исхода студијских програма са могућностима наставка школовања 
(4,05), док су најмање задовољни усаглашеношћу исхода студијског програма са 
могућностима запошљавања (3,21). Просечна оцена студијског програма у целини је 
3,91.  
 
2. У 2013. години aнкетним истраживањем обухваћени су дипломирани студенти 
мастер студија Економског факултета у Београду, који су попунили анкету у 
септембру и октобру 2013. године, непосредно пред доделу диплома. Укупно је 
анкетирано 52 студената (Графикон 6). 
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Графикон 6. Структура анкетираних студената по студијским програмима 
у 2013. години 
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У погледу квалитета студијског програма у целини просечне оцене по 
критеријумима су: доступност студентима свих релевантних информација о 
студијским програмима (3,67), студијски програм нуди студентима савремена 
научна и стручна знања из одговарајуће области (3,48), студијски програм 
омогућава стицање друштвено оправданих и корисних компетенција (3,63), 
студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим студијским 
програмима (3,67), дефинисаност услова за прелазак са једног модула на други 
(3,67), дефинисаност услова за прелазак са једног на други студијски програм на 
различитим нивоима студирања (3,70), адекватна заступљеност изборних предмета 
(3,70), равномерна распоређеност фонда часова и радног оптерећења студената 
током студија (3,86), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
запослења (2,94), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
наставка школовања (3,77). Из овог дела анкете може се закључити да су студенти 
мастер академских студија највећом просечном оценом oценили равномерну 
распоређеност фонда часова и радног оптерећења студената током студија (3,86), 
док су најмање задовољни усаглашеношћу исхода студијског програма са 
могућностима запошљавања (2,94). Просечна оцена студијског програма у целини је 
3,57 и она у овој години показује благи пад у односу на претходну (3,91).  
 
3. У 2014. години анкетним истраживањем обухваћени су дипломирани студенти 
мастер студија Економског факултета у Београду који су попунили анкету пред 
доделу диплома у периоду од марта до септембра 2014. године. Укупно је 
анкетирано 55 студената (Графикон 7) 
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Графикон 7. Структура анкетираних студената по студијским програмима 
 у 2014. години 
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У погледу квалитета студијског програма у целини просечне оцене по 
критеријумима су: доступност студентима свих релевантних информација о 
студијским програмима (4,14), студијски програм нуди студентима савремена 
научна и стручна знања из одговарајуће области (4,06), студијски програм 
омогућава стицање друштвено оправданих и корисних компетенција (3,92), 
студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим студијским 
програмима (4,00), дефинисаност услова за прелазак са једног модула на други 
(4,04), дефинисаност услова за прелазак са једног на други студијски програм на 
различитим нивоима студирања (4,12), адекватна заступљеност изборних предмета 
(4,31), равномерна распоређеност фонда часова и радног оптерећења студената 
током студија (4,04), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
запослења (3,08), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
наставка школовања (4,24). Из овог дела анкете може се закључити да су студенти 
мастер академских студија највећом просечном оценом oценили равномерну 
распоређеност фонда часова и радног оптерећења студената током студија (4,24), 
док су најмање задовољни усаглашеношћу исхода студијског програма са 
могућностима запошљавања (3,08). Просечна оцена студијског програма у целини је 
3,96 и она у овој години показује раст благи пад у односу на претходне две  (3,57 и 
3,91).  
 
4. У 2015. години анкетирани су студенти Економског факултета у Београду који су 
попунили анкету пред доделу диплома у периоду од марта до септембра 2015. 
године. Укупно је анкетирано 30 студената (Графикон 8). 
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Графикон 8: Структура анкетираних студената по студијским програмима  
у 2015. години 

 

 
 
 
У погледу квалитета студијског програма у целини просечне оцене по 
критеријумима су: доступност студентима свих релевантних информација о 
студијским програмима (4,33), студијски програм нуди студентима савремена 
научна и стручна знања из одговарајуће области (4,07), студијски програм 
омогућава стицање друштвено оправданих и корисних компетенција (3,93), 
студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим студијским 
програмима (3,73), дефинисаност услова за прелазак са једног модула на други 
(3,67), дефинисаност услова за прелазак са једног на други студијски програм на 
различитим нивоима студирања (3,50), адекватна заступљеност изборних предмета 
(4,14), равномерна распоређеност фонда часова и радног оптерећења студената 
током студија (3,86), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
запослења (2,77), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
наставка школовања (4,09). Из овог дела анкете може се закључити да су студенти 
мастер академских студија највећом просечном оценом oценили равномерну 
распоређеност фонда часова и радног оптерећења студената током студија (4,24), 
док су најмање задовољни усаглашеношћу исхода студијског програма са 
могућностима запошљавања (3,08). Просечна оцена студијског програма у целини је 
4,10 и она у овој години показује раст у односу на претходне три године (3,96; 3,57 и 
3,91).  
 
Анкетни лист садржи једно отворено питање (последње по реду) везано за сугестије 
студената у смислу побољшања квалитета студијског програма. Од укупног броја 
анкетираних 30% је искористило пружену могућност, а њихове сугестије се 
доминантно односе на следећa четири подручја: (1) литература за испит, (2) 
примери из праксе и стручна пракса за студенте, (3) организација наставе и наставни 
план и програм и (4) однос према студентима и заинтересованост наставника. 
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Највећи број одговора се односи на адекватну комбинацију теоријског и практичног 
знања уз стварање могућности обављања праксе – 77,78% студената који су 
одговорили на ово питање истакло је важност стицања практичног знања током 
студија. Коментаре који су усмерени на структуру студијских програма и 
организацију наставе дало је 33,33% студената. Једна сугестија се односила на 
литературу за испит, док један анкетирани студент сматра да постоји простор за 
побољшање у комуникацији професора са студентима. 
 
Просечне оцене следећих аспеката квалитета студијског програма су порасле у 2015. 
години у поређењу са оценама из претходне године: студентима су доступне све 
релевантне информације о студијским програмима (сврха, циљ, структура, програми 
предмета, наставно особље, исходи и компетенције), студијски програм нуди 
студентима савремена научна и стручна знања из одговарајуће области, студијски 
програм омогућава стицање друштвено оправданих и корисних компетенција. 
Највећи раст забележен је у вредновању изјаве да су студентима доступне све 
релевантне информације о студијским програмима (сврха, циљ, структура, програми 
предмета, наставно особље, исходи и компетенције). У осталим сегментима 
забележен је мањи пад просечних оцена. 
 
Дошло је до пораста просечне оцене студијског програма у целини са 3,96, колико је 
износила у 2014. години, на 4,10, у 2015. години. 
 
5. У 2016. години анкетним истраживањем обухваћени су дипломирани студенти 
мастер студија Економског факултета у Београду који су попунили анкету пред 
доделу диплома у периоду од марта до септембра 2016. године. Укупно је 
анкетирано 77 студената (види графикон 9). 

 
Графикон 9: Структура анкетираних студената по студијским програмима 

у 2016. години 
 

 
 

У погледу квалитета студијског програма у целини просечне оцене по 
критеријумима су: доступност студентима свих релевантних информација о 
студијским програмима (4,10), студијски програм нуди студентима савремена 
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научна и стручна знања из одговарајуће области (3,56), студијски програм 
омогућава стицање друштвено оправданих и корисних компетенција (3,62), 
студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим студијским 
програмима (3,84), дефинисаност услова за прелазак са једног модула на други 
(4,11), дефинисаност услова за прелазак са једног на други студијски програм на 
различитим нивоима студирања (4,11), адекватна заступљеност изборних предмета 
(3,99), равномерна распоређеност фонда часова и радног оптерећења студената 
током студија (3,87), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
запослења (2,94), усаглашеност исхода студијских програма са могућностима 
наставка школовања (3,64). Из овог дела анкете може се закључити да су студенти 
мастер академских студија највећом просечном оценом оценили дефинисаност 
услова за прелазак са једног модула на други (4,11) и дефинисаност услова за 
прелазак са једног на други студијски програм на различитим нивоима студирања 
(4,11), док су најмање задовољни усаглашеношћу исхода студијског програма са 
могућностима запошљавања (2,94). Просечна оцена студијског програма у целини је 
3,80 и она у овој години показује пад у односу на претходне две  (4,10 и 3,96).  
 
Анкетни лист садржи једно отворено питање (последње по реду) везано за сугестије 
студената у смислу побољшања квалитета студијског програма. Од укупног броја 
анкетираних 35,06% је искористило пружену могућност, а њихове сугестије се 
доминантно односе на следећих пет подручја: (1) литература за испит, (2) примери 
из праксе и стручна пракса за студенте, (3) организација наставе и наставни план и 
програм, (4) информатичка подршка и (5) однос према студентима и 
заинтересованост наставника. 
 
Највећи број одговора се односи на адекватну комбинацију теоријског и практичног 
знања уз стварање могућности обављања праксе – 74,07% студената који су 
одговорили на ово питање истакло је важност стицања практичног знања током 
студија. Коментаре који су усмерени на структуру студијских програма и 
организацију наставе дало је 14,81% студената. 22,22% сугестија се односило на 
литературу за испит, док 7,41% студената сматра да постоји простор за побољшање 
у комуникацији професора са студентима. Једна сугестија је била усмерена на 
информатичку подршку. Додатно, као битна подручја за даље унапређење 
студијског програма студенти су истакли да би требало увести више рада на 
рачунару у настави. 
 
Просечне оцене следећих аспеката квалитета студијског програма су порасле у 2016. 
години у поређењу са оценама из претходне године: студијски програм је целовит и 
свеобухватан и усаглашен је са другим програмима високошколске установе, 
постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног на други смер (модул) на 
истом нивоу студирања, постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног на 
други студијски програм на различитим нивоима студирања, исходи студијског 
програма су усаглашени са могућностима запошљавања. Највећи раст забележен је у 
вредновању изјаве да постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног на 
други студијски програм на различитим нивоима студирања. У осталим сегментима 
забележен је мањи пад просечних оцена. Дошло је до пада просечне оцене 
студијског програма у целини са 4,10, колико је износила у 2015. години, на 3,80, у 
2016. години. 
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III Дипломирани студенти докторских студија 
 
У погледу квалитета студијског програма у целини просечне оцене по 
критеријумима су: доступност студентима свих релевантних информација о 
студијским програмима (4,75), студијски програм нуди студентима савремена 
научна и стручна знања из одговарајуће области (3,75), студијски програм 
омогућава стицање друштвено оправданих и корисних компетенција (3,75), 
студијски програм је целовит и свеобухватан и усаглашен са другим студијским 
програмима високошколске установе (3,71), дефинисаност услова за прелазак са 
једног на други студијски програм (4,33), адекватна заступљеност изборних 
предмета (4,38), равномерна распоређеност фонда часова и радног оптерећења 
студената током студија (4,29), усаглашеност исхода студијских програма са 
могућностима запослења (4,00). Из овог дела анкете може се закључити да су 
студенти највећом просечном оценом оценили доступност студентима свих 
релевантних информација о студијским програмима и дефинисаност услова 
преласка са једног други студијски програм, док су најмање задовољни 
савременошћу научних и стручних знања из одговарајуће области  и тиме да ли 
студијски програм омогућава стицање друштвено оправданих и корисних 
компетенција. Просечна оцена студијског програма у целини је 3,57 и она је уједно 
најнижа оцена по испитиваним аспектима.  
 
Анкетни лист садржи једно отворено питање (последње по реду) везано за сугестије 
студената у смислу побољшања квалитета студијског програма. Од укупног броја 
анкетираних 37,5% је искористило пружену могућност, а њихове сугестије се 
доминантно односе на следећа два подручја: (1) измена наставног плана, (2) 
модернизација наставног плана. Коментаре који су усмерени на измену наставног 
плана дало је 66,67% студената. Једна сугестија је била усмерена на модернизацију 
наставног плана. 
 

≈ 
 
Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: НСЗ) води евиденцију 
незапослених по занимањима на основу Закона о евиденцијама у области рада 
(«Службени лист СРЈ» бр. 46/96) и Јединствене номенклатуре занимања («Службени 
лист СФРЈ» бр. 31/90). Подаци о незапосленим лицима у НСЗ се обрађују према 
занимању или завршеној школи, али не и према седишту универзитета или друге 
образовне установе, због чега НСЗ није у могућности да издвоји лица која су 
дипломирала на београдском универзитету.  
 
С друге стране, анкетирање дипломираних студената Факултета нам је омогућио 
увид у податке о запошљивости студената Факултета. Анкета међу дипломираним 
студентима основних академских студија је показала да је: 
 

• У 2012. години већ у моменту додељивања диплома 51,3% њих нашло 
запослење, од чега 73,9% у оквиру предвиђених исхода завршеног 
студијског програма, односно модула.  

• У 2013. години изузетно неповољна ситуација у привреди у погледу понуде 
послова на тржишту рада допринела је погоршању овог индикатора, тако да 
је у тој години у моменту додељивања диплома 41,1% њих нашло запослење, 
од чега 48,3% у оквиру предвиђених исхода завршеног студијског програма, 
односно модула.  
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• У 2014. години долази до одређеног побољшања, па је у моменту додељивања 
диплома 55,6% њих нашло запослење, од чега 53,9% у оквиру предвиђених 
исхода завршеног студијског програма, односно модула.  

• Последње анкетирање показује да је у односу на 2014. годину, проценат 
студената који је нашао запослење видно порастао са 55,6% на 60,2%, од 
чега 66,5% у оквиру предвиђених исхода завршеног студијског програма, 
односно модула, што је значајно побољшање у односу на претходних 53,9%. 

 
Анкета међу дипломираним студентима мастер студија је показала да је: 

• У 2012. години од укупно анкетираних студената њих 97,3% нашло 
запослење, од чега 57,5% у оквиру предвиђених исхода завршеног студијског 
програма.  

• У 2013. години од укупно анкетираних студената њих 88,5% нашло 
запослење, од чега 63,0% у оквиру предвиђених исхода завршеног студијског 
програма.  

• У 2014. години од укупно анкетираних студената њих 72,7% нашло 
запослење, од чега 52,5% у оквиру предвиђених исхода завршеног студијског 
програма.  

• У 2015. години повећан је проценат анкетираних студената који су се 
запослили по завршетку мастер студија у односу на проценат запослених по 
подацима за претходну годину – 80% у 2015. наспрам 72,7% у 2014. години. 
Међутим, од броја запослених знатно мањи проценат мастер студената у 
2015. години (29,17%) се запослиo у оквиру предвиђеног исхода завршеног 
студијског програма у поређењу са 2014. годином (52,5%). 

• У 2016. години години повећан је проценат анкетираних студената који су се 
запослили по завршетку мастер студија у односу на проценат запослених по 
подацима за претходну годину – 84,42% у 2016. наспрам 80% у 2015. години. 
Такође, од броја запослених знатно већи проценат мастер студената у 2016. 
години (63,08%) се запослиo у оквиру предвиђеног исхода завршеног 
студијског програма у поређењу са 2015. годином (29,17%). 

 
Анкетним истраживањем обухваћени су и дипломирани студенти докторских 
студија Економског факултета у Београду у току 2015. и 2016. године23. Од укупно 
анкетираних студената 87,5% је нашло запослење (од чега 100,00% обавља 
занимање у оквиру предвиђених исхода завршеног студијског програма). 
 
Имајући у виду дубину и трајање економске кризе са којом се земља суочава 
последњих година, ови подаци најбоље говоре о квалитету студијских програма 
Факултета и компетенцијама које стичу дипломирани студенти. 
                                                 
23 Укупно је анкетирано 8 студената. На докторским студијама Економског факултета постоји 3 

студијска програма. У анкети су два студента одговорила на питање о студијском програму који 
похађају, због чега није било могуће израчунати просечне оцене по студијским програмима. 
Анкетом нису обухваћени одговори студената који имају просечну оцену између 6,00-6,50 (А), 
6,51-7,50 (Б) и 7,51-8,50 (Ц). Анкетирана су два студента који имају просечну оцену између 8,51-
9,50 (Д), па стога није било могуће рачунати просек оцена за ове студенте. Ипак, сви одговори су 
узети у обзир у анализи по просечним оценама (колона Е), у колони укупно, као и у колони 2 
(дипломирани студенти који су запослени и посао обављају у оквиру предвиђених исхода 
студијског програма). 
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Оцена испуњености Стандарда 4: На основу анализе елемената Стандарда 4 
утврђено је да је Економски факултет у Београду, стварањем услова за 
континуирано праћење и проверу циљева и структуре студијских програма на 
основним, дипломским и докторским академским студијама, радног оптерећења 
студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање информација 
о квалитету својих програма од одговарајућих организација из окружења, испунио 
Стандард 4. То оцењујемо високо значајним (+++). 
 
 
б) Предлог мера и активности на унапређењу Стандарда 4 
 
На основу анализе елемената Стандарда 4 идентификоване су слабости, могућности 
и опасности. У складу са тим, предложене су мере и активности за даље унапређење 
и оцењен је степен значајности сваке од предложених мера скалом прописаном 
Упутством КАПК-а (стр. 2), које су изложене у наставку.  
 

1. Факултет је у односу на претходни циклус самовредновања учинио изузетан 
напор у обезбеђивању чвршће сарадње са привредом и студентких пракси. Од 
успостављања Центра за сарадњу са приредом до 31.5.2017. године реализовано 
је 1165 студентских пракси. Овај тренд је потребно посебно подржати и 
наставити. Потребно је прописати начин одређивања ЕСПБ бодова у процесу 
вредновања ваннаставних активности Економског факултета, а у складу са 
актима Универзитета у Београду. (+++) 

Носилац активности: Продекан за наставу, Студентски парламент, Центар за 
сарадњу са привредом  

2.  Потребно је успоставити и чвршћу везу са Националном службом за 
запошљавање и послодавцима и редовно, на систематски начин, пратити 
мишљење послодаваца о компетенцијама студената Факултета, анализирати 
трендове и о томе на годишњем нивоу редовно извештавати Комисију за 
праћење и унапређење квалитета наставе на факултету и Комисију за обезбеђење 
и унапређење квалитета на Факултету ради унапређења квалитета студијских 
програма, наставе и услова рада Факултета. (+++)  

Носилац активности: Центар за сарадњу са привредом, Комисија за обезбеђење 
и унапређење квалитета на Факултету 

3. Потребно је повећати учешће практичних примера у настави како на 
предавањима тако и на вежбама, као и упућивати студенте на догађаје који се 
организују на Факултету а на којима гостују представници из привреде, како би 
ублажили неповољни ефекти непостојања праксе током студија и смањио јаз 
између теоријских знања које студенти поседују и препознавања начина на који 
их могу употребити у пракси. (+++) 

Носилац активности: наставници и сарадници, Наставна комисија, Центар за 
сарадњу са привредом 

4. Потребно је детаљно преиспитати студијске програме које су студенти оценили 
најнижим оценама у циљу унапређења њиховог квалитета, са становишта 
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циљева, метода наставе, система оцењивања и усаглашености ЕСПБ оптерећења 
са активностима учења потребним за достизање очекиваних исхода учења. (+++) 

Носилац активности: матичне катедре, Наставна комисија, Комисијa за праћење 
и унапређење квалитета наставе на Факултету, Комисија за обезбеђење и 
унапређења квалитета на Факултету  

5. Потребно је детаљно анализирати податке о пролазности студената по 
предметима, просечном трајању студија, броју остварених ЕСПБ приликом 
уписа у наредну годину студија, како би се направио план активности на даљем 
скраћењу просечног времена студирања на Факултету и тиме приближили 
европским стандардима у овој области. (+++) 
Носилац активности: Наставна комисија, Комисијa за праћење и унапређење 
квалитета наставе на Факултету, Комисија за обезбеђење и унапређења 
квалитета на Факултету, Научно-наставно веће 

5. Истражити узроке велике стопе одустајања студената од даљег студирања кроз 
интервјуисање оних који напуштају студије. (+++) 
Носилац активности: продекан за наставу, Центар за сарадњу са привредом, 
Служба за основне студије 

6. Потребно је преиспитати чињеницу да су студенти докторских студија најмање 
задовољни савременошћу научних и стручних знања која добијају кроз наставу 
на докторским студијама, као и друштвеном оправданошћу и корисношћу 
стечених компетенција. (+++)  
Носилац активности: Комисија за докторске студије, наставници који изводе 
наставу на докторским студијама 

7. Потребно је преиспитати чињеницу да је најнижа оцена по испитиваним 
аспектима квалитета студијског програма докторских студија оцена квалитета 
студијског програма у целини: у просеку дипломирани студенти докторских 
студија су задовољнији појединачним аспектима квалитета студијског програма 
него његовим квалитетом у целини. (+++)  
Носилац активности: Комисија за докторске студије, Комисија за развој 
Факултета, Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету 

8. Наставити са даљим радом на развоју АЛУМНИ организације студената 
Факултета у циљу њиховог бољег праћења и пружања помоћи приликом 
запошљавања, као и ради стварања услова за вредновање квалитета рада 
Факултета према међународним стандардима. (++)  
Носилац активности: Центар за сарадњу са привредом - Алумни организација  

 
ц) Извори и прилози за Стандард 4 
 
 Статут Универзитета у Београду (http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-

propisi/Statut.pdf); 
 Статут Економског факултета у Београду - пречишћен текст 

(http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-prečišćen-tekst.pdf); 
 Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета Економског 

факултета у Београду ( http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/); 

http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Statut.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Statut.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.pdf
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 Решење Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02663/2013-04 
oд 13.06.2014. године (у архиви Факултета) и на сајту КАПК; 

 Решење Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02663/2013-04 
oд 14.11.2014. године (у архиви Факултета); 

 Решење Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-1464/2008-04 
oд 24.04.2009. године (у архиви Факултета) и на сајту надлежног министарства; 

 Решење Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-2584/2010-04 
oд 16.09.2011. године (у архиви Факултета) и на сајту надлежног министарства; 

 Решење Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-2950/2010-04 
oд 22.03.2013. године (у архиви Факултета) и на сајту надлежног министарства; 

 Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника 
Универзитета у Београду (http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-
propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне 
подршке и студијског програма у целини на Економском факултету у Београду, 
број. 2176/1 од 30.05.2017. (Прилог 1 у Анексу); 

 Објављени исходи учења - Књига предмета за  I степен студија 
http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/10_Knjiga_predmeta_I_nivo.pdf; 

 Објављени исходи учења - Књига предмета за II степен студија 
http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/11_Knjiga_predmeta_II_nivo.pdf; 

 Објављени исходи учења - Књига предмета за III степен студија 
http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/12_Knjiga_predmeta_III_nivo.pdf. 

http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf
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5. Стандард: Квалитет наставног процеса  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 5 
 
Економски факултет у Београду посвећен је сталном унапређењу квалитета 
наставног процеса, оцењујући да је квалитет наставе од кључне важности за 
остваривање предвиђених циљева економског образовања. 
 
Статутом Факултета, Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења 
квалитета, Правилником о обезбеђењу квалитета рада Факултета и Правилником о 
правилима основних и дипломских академских студија дефинисани су параметри и 
индикатори квалитета наставног процеса и педагошког рада, као и поступци за 
праћење, контролу, оцењивање и унапређивање наставног процеса и педагошког 
рада наставника и сарадника на Факултету. 
 
Организација наставе 
 
Статутом Факултета (члан 126) предвиђено је да се студије изводе према Плану 
извођења наставе, који доноси Наставно-научно веће, у складу са општима актом 
који доноси Сенат Универзитета у Београду, најкасније седам дана пре почетка 
семестралне наставе. Планом извођења наставе утврђују се: (1) наставници и 
сарадници који ће изводити наставу на студијском програму; (2) места извођења 
наставе; (3) почетак и завршетак, као и временски распоред извођења наставе; (4) 
облици наставе (предавања, семинари, вежбе, консултације, практична настава, 
провера знања и друго); (5) начин полагања испита, испитни рокови и мерила 
испитивања; (6) попис литературе за студије и полагање испита; (7) начин извођења 
наставе на страном језику и остале важне чињенице за уредно извођење наставе. 
План извођења наставе обавезно се објављује на званичној интернет страници 
Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/plan-rada/). 
 
 
Обезбеђење квалитета наставног процеса 
 
Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета, Правилником о 
правилима основних и дипломских академских студија и Правилником о 
докторским студијама предвиђени су стандарди квалитета у погледу садржине, 
метода и динамике предавања и вежби. Настава на Факултету је интерактивна и на 
предавањима и вежбама, обавезно укључује примере из праксе, подстиче студенте 
на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања. На 
предавањима се, по правилу, савладава ново градиво. Часови вежби се користе за 
обраду материје коју су студенти пре тога обрадили на предавањима. Вежбе 

 
Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, 
укључивање примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, 
доношење и поштовање планова рада по предметима као и праћење квалитета 
наставе и предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет 
наставе није на одговарајућем нивоу. 
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укључују следеће облике рада са студентима: појашњавање материје из уџбеника и 
са предавања; примену знања (студије случаја, примери, задаци, симулације, 
илустрације, уграње улога, групне презентације итд); проверу знања (пропитивање, 
тестирање, дискусија, писање есеја). Садржај предавања и вежби покрива најмање 
70% градива предвиђеног наставним програмом и предметом.  
 
Наставници и сарадници Факултета су у обавези да током извођења наставе 
(предавања и вежби) поступају у складу са Кодексом професионалне етике 
Универзитета у Београду (https://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Kodeks-
profesionalne-etike.pdf) и Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења 
квалитета. Да би се остварио задовољавајући ниво професионалног понашања 
наставника и сарадника према студентима, дефинисани су посебни стандарди, према 
којима се од наставника очекује: да уредно извршава своје наставне обавезе; да се 
пристојно понаша и долази на час уредно обучен; да успостави и одржава коректан 
однос према студентима, уз пуно поштовање личности и потреба студената; да стил 
његовог излагања буде неутралан и професионалан; да излагање не садржи 
увредљиве или дискриминаторне изразе према било којем појединцу или 
друштвеној групи. Наставницима и сарадницима изричито је забрањено да 
предавања и вежбе злоупотребљавају у политичке и верске сврхе и наложено им је 
да у раду буду неутрални, без истицања личних политичких ставова и верских 
убеђења. Наставници и сарадници Факултета су дужни да долазе припремљени на 
наставу, да излажу разумљиво и јасно, на начин који држи пажњу слушалаца и који 
стимулише студенте на критичко размишљање. Они су, такође, дужни да примењују 
интерактивне наставне методе, да укључују примере из праксе и да подстичу 
студенте на креативност, самостално истраживање и примену стеченог знања. Од 
посебног је значаја дужност наставника и сарадника да перманентно унапређује 
своје педагошке и дидактичко-методичке способности, као и да прате, евидентирају 
и оцењују успех студената у остваривању предиспитних обавеза.  
 
Наставници и сарадници на предмету изводе предавања, односно вежбе у складу с 
Планом рада који је утврђен пре почетка наставе, односно одговарајућег семестра. 
План и распоред наставе (предавања и вежби) су усклађени са потребама и 
могућностима студената и доследно се спроводе. Тематске јединице 
предавања/вежбе обрађују се, по правилу, редоследом и динамиком који су 
предвиђени Планом рада на предмету. Распоред наставе редовно се објављује на 
огласним таблама Факултета и на Интернет страници Факултета 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/raspored-nastave/). 
 
За сваки предмет, пре почетка семестра, доноси се детаљан План рада 
(информациони пакет), који је доступан студентима у писаном (добијају на првом 
часу) и електронском облику на интернет страници Факултета 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/predmeti/). План рада на предмету (информациони пакет) је 
документ који студентима пружа информације од значаја за рад на предмету и 
успешно савладавање градива. План рада на предмету је јединствен и израђује га 
предметни наставник са сарадницима. У случају да на предмету има више 
наставника, овлашћени предлагач Плана рада на предмету је наставник у највишем 
звању и са највише година радног стажа у том звању. Планови рада се 
дистрибуирају студентима пре почетка семестра у коме се изводи настава на том 
предмету. Обавезни елементи Плана рада су: (1) основни подаци о предмету: назив 
предмета, година, односно семестар у коме се изводи настава, број ЕСПБ бодова, 
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група којој предмет припада (академско-општеобразовни, теоријско-методолошки, 
научно-стручни или стручно-апликативни), статус предмета (обавезан или изборни), 
предуслови за упис појединих предмета, односно модула, (2) садржај и структура 
предмета, (3) план и распоред извођења наставе (предавања и вежбе), (4) начин 
оцењивања на предмету, (5) обавезна и допунска литература, (6) подаци о 
наставницима и сарадницима. Катедра која је матична за предмет усваја План рада 
први пут, и сваки пут када предлагач предвиђа битнија одступања од претходно 
усвојеног плана рада, а на захтев предлагача. 
 
Поред тога, наставници и сарадници могу комуницирати са студентима преко 
сопствене интернет странице, на којој се објављује допунски наставни материјал, 
задаци за вежбање, примери испитних задатака и питања, теме и упутства за 
семинарске и дипломске радове, одговори на питања студената у вези са градивом, 
презентације и сл. 
 
Израда семинарских, дипломских и мастер радова и докторских дисертација је 
прецизно дефинисана Правилником о начину и поступку израде и одбране 
семинарског рада на основним и мастер академским студијама, Правилником о 
начину и поступку израде и одбране завршног рада на основним и мастер 
академским студијама и Правилником оцени и одбрани докторске дисертације. 
Наведени документи се налазе на интернет страници Факултета 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/). 
 
Факултет континуирано и систематски врши контролу квалитета наставе и 
предузима корективне мере, уколико дође до одступања. Квалитет наставе се 
обезбеђује кроз контролу одржавања наставе, контролу квалитета садржаја и метода 
наставе, контролу резултата наставе и План рада на предмету. 
 
Контрола одржавања наставе на предмету, према усвојеном Плану рада, врши се 
на основу Дневника рада и информација од Студентског парламента. Наставник или 
сарадник је обавезан да после сваког одржаног часа у Дневник рада упише датум и 
време одржаних часова, врсту наставе (предавања или вежбе), број одржаних часова 
и евентуалне напомене. Студентска служба периодично, током семестра, прати 
уписивање часова. У случају да се часови не уписују, Студентска служба 
обавештава Продекана за наставу, који упозорава наставника или сарадника на 
његову обавезу. Студентска служба, у року од петнaест дана по завршетку наставе у 
семестру, закључује Дневник рада, контролише уписане часове и сачињава извештај 
о одржаној настави на сваком предмету. Извештај се упућује одговарајућој катедри 
и Продекану за наставу. Катедра утврђује одступања и предузима одговарајуће 
мере, о чему извештава Продекана за наставу. На основу извештаја Студентске 
службе и резултата анкетирања студената о одржавању наставе, шефови катедара 
утврђују одступања и предузимају одговарајуће мере, о чему извештавају Продекана 
за наставу. Продекан за наставу и шефови катедара се старају о спровођењу 
утврђених мера. 
 
Oд јануара 2015. године, тј. од почетка летњег семестра 2014/2015. године у Служби 
за основне студије води се Електронски дневник. На нивоу мастер студија овај вид 
евиденције  још увек се не води. 
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Комисија за организовање и спровођење поступка студентског вредновања 
педагошког рада наставника и сарадника је комисија коју је формирало Наставно-
научно веће Факултета. Комисија има пет чланова, од чега три члана из реда 
наставника, једног члана из реда ненаставног особља и једног представника 
студената кога бира Студентски парламент. Делокруг и надлежности Комисије 
утврђени су Одлуком Наставно-научног већа од 29.10.2012. године, којом је 
дефинисан задатак комисије да спроведе поступак студентског вредновања 
педагошког рада наставника и сарадника који изводе наставу на Факултету. 
Комисија спроводи студентско вредновање сваке године, а на начин утврђен 
Правилником Универзитета у Београду. Овим вредновањем обухваћена је контрола 
квалитета садржаја и метода наставе. Студенти одговарају на девет питања из 
Упитника за вредновање педагошког рада наставника Универзитета у Београду, који 
представља саставни део Правилника о студентском вредновању педагошког рада 
наставника, усвојеног на нивоу Универзитета у Београду. Осим тога, од студената 
Факултета се тражи да оцене и уџбенике на одговарајућим предметима. Резултати 
студентског вредновања достављају се Наставно-научном већу на разматрање и 
усвајање. Извештај се такође доставља шефовима катедри, а индивидуални 
извештаји сваком наставнику и сараднику понаособ. Катедра, у складу са 
закључцима Наставно-научног већа, организује дискусију о резултатима 
студентског вредновања педагошког рада наставника и утврђује мере за побољшање 
квалитета предавања и вежби за предмете из свог састава, о чему извештава 
Продекана за наставу. На основу закључака Наставно-научног већа и матичне 
катедре, Шеф катедре и Продекан за наставу су овлашћени да обаве разговор са 
наставником или сарадником који не постижу одговарајући квалитет наставе и 
обавезно доносе мере за побољшање тог квалитета. Продекан за наставу и Шеф 
катедре се даље брину о спровођењу утврђених мера. 
 
Након спроведеног поступка студентског вредновања Комисија обрађује и 
анализира податке и припрема извештај о резултатима студентског вредновања који 
се доставља Наставно-научном већу на разматрање и усвајање. 
 
Контрола резултата наставе се обавља анализом напредовања студената. 
Студентска служба на крају школске године саставља извештај о напредовању 
студената по предметима и наставницима. Извештај мора да садржи укупан број 
студената уписаних на предмету, као и број студената који су положили предмет у 
одређеним роковима, њихово учешће у укупном броју студената, дистрибуцију 
оцена и просечну оцену студената на сваком предмету. Студентска служба доставља 
Наставној комисији извештај о резултатима оцењивања на свим предметима, 
шефовима катедри доставља извештај о резултатима оцењивања на предметима из 
састава катедри, а наставницима извештај о резултатима оцењивања на предметима 
које они предају. Наставна комисија разматра извештај о напредовању студената и 
доноси одговарајуће закључке у циљу превазилажења уочених неправилности 
(нестандардна пролазност, нестандардна дистрибуција оцена и слично). Катедра, у 
складу са закључцима Наставне комисије, организује дискусију о резултатима 
оцењивања на предметима из свог састава и утврђује одговарајуће мере, о чему 
извештава Наставну комисију. На основу закључака Наставне комисије и катедре, 
Шеф катедре и Продекан за наставу обављају разговор са наставником чији су 
резултати оцењивања неадекватни. Продекан за наставу и Шеф катедре се даље 
старају о спровођењу утврђених мера. 
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Полагање испита на Економском факултету у Београду је регулисано Правилником 
о полагању испита Универзитета у Београду и Правилником о полагању испита на 
основним и мастер академским студијама Економског факултета у Београду. Овим 
актима су регулисани испитни термини, пријављивање испита, начин полагања 
испита, начин оцењивања предиспитних активности и знања студената на испиту, 
начин формирања коначне оцене, поступање у случају приговора на оцену, услове и 
поступак полагања пред испитном комисијом, стандарди понашања студената на 
испиту, начин попуњавања записника о полагању испита и сл. Дневни распоред 
испита се редовно ажурира и налази на интернет страници Факултета 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/kalendar-ispita/). 
 
Оцењивање студената на Економском факултету је уређено Статутом Факултета, 
као и Правилником о полагању испита и оцењивању на испиту који је усвојен на 
Сенату Универзитета у Београду, као и Правилником о стандардима и поступцима 
обезбеђења квалитета. Према члану 148. Статута Факултета, рад студента у 
савлађивању појединог предмета континуирано се прати и оцењује током наставе, у 
оквиру предиспитних обавеза. За показано знање на испиту, из целине садржаја 
предмета, студент такође добија оцену. Коначна позитивна оцена се формира 
уколико су предиспитне активности и испит оцењени позитивно, и то као збир 
оцене са предиспитних обавеза помножене коефицијентом најмање 0,3 и оцене са 
испита помножене коефицијентом највише 0,7 при чему збир коефицијената износи 
1. Број бодова остварен на предиспитним активностима, односно испиту добија се 
множењем са 10 одговарајућег сабирка који чини коначну оцену. Без полагања 
испита студент не може да добије позитивну оцену. Студент може, осим у првом 
испитном року по обављеној настави, да полаже предиспитне обавезе још у једном 
испитном року. Карактер и садржину испита одређује предметни наставник. 
Предметни наставник је обавезан да на почетку наставе упозна студенте са 
методологијом организације наставе, праћењем рада студената и оцењивањем, 
карактером и садржином испита, структуром укупног броја поена и начином 
формирања оцене. За сваки предмет се на интернет страници Факултета објављује 
информациони пакет (план рада на предмету, силабус) у коме је, између осталог, 
детаљно објашњен начин оцењивања студената који је усклађен са актима 
Факултета и Универзитета у Београду. На овај начин су студенти правовремено 
информисани шта се од њих захтева. Оцењивање студената се континуирано прати 
и, по потреби, предузимају корективне мере. Информациони пакети се ажурирају 
пред сваки семестар. Права студената у процесу оцењивања заштићена су и  чланом 
151. Статута Факултета, према којем студент има право да поднесе приговор Декану 
на добијену оцену, ако сматра да испит није обављен у складу са законом, Статутом 
и другим актима Факултета, у року од два дана од дана добијања оцене. Студент 
који је незадовољан позитивном оценом утврђеном на испиту, може поднети захтев 
за поништавање оцене и поновно полагање испита из текуће или претходне школске 
године. Студентима је омогућено да полажу испит пред Комисијом уколико 
сматрају да их је предметни наставник оштетио. 
 
Контрола квалитета и спровођења плана рада се врши тако што катедра која је 
матична за предмет оцењује План рада са аспекта квалитета његовог садржаја и 
усклађености са наставним програмом предмета, и усваја га или налаже измене. 
Наставник на предмету на коме План рада није одговарајућег квалитета је дужан да, 
у року од седам дана, катедри достави усаглашени План рада на поновно 
разматрање и усвајање. Катедра усвојене Планове рада на предметима, за које је 
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матична, упућује Наставној комисији и Продекану за наставу. Продекан за наставу 
одобрава и прослеђује Планове рада Студентској служби која се стара о 
дистрибуцији планова студентима, пре почетка семестра у коме се изводи настава на 
одговарајућем предмету. Контрола реализације Планова рада се врши на основу 
Дневника рада и информација добијених од Студентског парламента. Наставник или 
сарадник је обавезан да после сваког одржаног часа у Дневник рада упише датум и 
време одржаних часова, врсту наставе (предавања или вежбе), број одржаних часова 
и евентуалне напомене. О реализацији наставе и испита, у складу са Планом рада, 
стара се предметни наставник – предлагач Плана рада. Евентуалним проблемима у 
реализацији наставе и испита бави се матична катедра, Наставна комисија и 
Наставно-научно веће, који Декану предлажу предузимање одговарајућих 
корективних мера. Декан, на основу извештаја Наставне комисије, у писаној форми, 
са образложењем, упозорава наставнике који се не придржавају Плана рада на 
предмету или не постижу одговарајући ниво квалитета и предавања и вежби, на 
потребу побољшања. Декан, у оквиру свог годишњег извештаја, обавештава 
Наставно-научно веће и Савет Факултета о спровођењу Планова рада. 
 
Актуелно стање квалитета наставног процеса 
 
Настава на Факултету се у потпуности одвија у складу са предвиђеним Планом рада. 
Сваке школске године се, у просеку, реализује 96% планираних часова. Главни 
разлози неодржавања преосталих 4% планираних часова су болест наставника или 
сарадника и/или стручно усавршавање наставног особља. У оваквим случајевима 
Факултет настоји да се неодржани часови у потпуности надокнаде. 
 
Студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника, за предмете из 
зимског и летњег семестра школске 2011/2012. године, спроведено је у октобру 
2012. године, а за предмете из зимског и летњег семестра школске 2012/2013. 
године, спроведено је при упису у школску 2013/2014. годину. Од тада, студентско 
вредновање педагошког рада наставника и сарадника спроводи се електронским 
путем при упису у нову школски годину и односи се на предмете из оба семестра 
претходне школске године које су студенти похађали. Aнкета je aнонимна и 
спровoди се електронским путем у организацији руководиоца Центра за 
информационе технологије. Студенти одговарају на 9 питања из Упитника за 
вредновање педагошког рада наставника Универзитета у Београду, који представља 
саставни део Правилника о студентском вредновању педагошког рада наставника, 
усвојеног на нивоу Универзитета. Осим тога, студенти оцењујући квалитет 
уџбеника који се користи на предмету који оцењују.  
 
Електронски начин анкетирања је резултирао: 
 

• 56% већим бројем студената који су 2012. године учествовали у анкети у 
односу на 2011. годину; 

• 14,73% већим бројем студената који су 2013. године године учествовали у 
анкети у односу на 2012. годину; 

• 10% већим бројем студената који су 2014. године године учествовали у 
анкети у односу на 2013. годину 
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Међутим, анкетирање које је вршено при упису у школску 2014/2015. и 2015/2016. 
годину показује негативан образац пада броја анкетираних студената. Број 
анкетираних студената у 2014/2015. години, а за предмете из зимског и летњег 
семестра 2013/2014. године био је за 9% мањи у односу на претходну школску 
годину и износи је 4995 студената, док је у наредном анкетирању учествовало чак 
1607 студената мање.  
 
У односу на претходна вредновања, студентско вредновање педагошког рада 
наставника и сарадника, за предмете из зимског и летњег семестра школске 
2015/2016. године, спроведено је коришћењем листе од 11 питања из Упитника за 
вредновање педагошког рада наставника Универзитета у Београду, који представља 
саставни део Правилника о студентском вредновању педагошког рада наставника, 
усвојеног на нивоу Универзитета..  
 
У табели 8 су приказани подаци, по годинама студија, о броју наставника и 
сарадника који су обухваћени анкетом, броју анкетираних студената и броју 
предмета.
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Табела 8. Број анкетираних студената, наставника, сарадника и предмета по години студија (2011-2016) 

 
 

Година 
студија 

Број наставника 
и сарадника Број анкетираних  студената Број предмета 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

I 27 26 27 36 38 1184 1638 1259 811 777 7 7 7 7 7 
II 52 57 54 63 61 1227 1172 1119 1348 1158 23 23 23 24 23 
III 86 92 88 100 98 1039 1094 992 1324 1314 58 58 58 59 60 
IV 104 109 104 110 110 888 1073 1157 1778 781 88 88 88 89 89 
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Посматрањем индивидуалних статистичких извештаја, за сваког наставника и 
сарадника чији је педагошки рад вреднован, може се направити следећа сумарна 
табела у којој су приказане најниже просечне оцене, највише просечне оцене и 
просечне вредности у скупу свих анкетираних наставника и сарадника за свако 
питање из Упитника. 
 

Табела 9. Вредновање педагошког рада наставника Факултета (2011-2013) 
 

  Вредновање педагошког рада 
наставника Факултета за 

2011/2012. годину 
Вредновање педагошког рада наставника 
Факултета за 2012/2013. годину 

  Најнижа 
вредност 

Највиша 
вредност 

Просечна 
вредност 

Најнижа 
вредност 

Највиша 
вредност 

Просечна 
вредност 
(проста 

средина) 

Просечна 
вредност 

(пондерисана 
средина) 

1 

Јасност и  
разумљивост 
излагања 
наставне 
материје 

2,50 5,00 4,21 2,57 5,00 4,25 4,19 

2 

Прегледност и 
истицање 
најбитнијих 
елемената 
наставне 
материје 

2,67 5,00 4,21 2,67 5,00 4,26 4,20 

3 

Прилагођенос
т темпа 
излагања 
наставне 
материје 

2,49 5,00 4,17 2,67 5,00 4,23 4,15 

4 
Припремље-
ност 
наставника 
за час 

2,72 5,00 4,43 3,00 5,00 4,42 4,41 

5 
Редовност и  
тачност 
одржавања 
наставе 

3,28 5,00 4,51 3,00 5,00 4,47 4,45 

6 

Подстицање 
укључивања и  
учествовања 
студената у 
настави 

2,49 5,00 4,13 3,00 5,00 4,19 4,10 

7 

Корисност 
информација 
и сугестија о 
раду 
студената 
добијених од 
стране 
наставника 

2,53 5,00 4,09 2,77 5,00 4,17 4,09 

8 

Одговарање на 
постављена 
студентска 
питања и 
коментаре 
студената 

2,50 5,00 4,28 2,67 5,00 4,29 4,24 

9 

Објективност 
оцењивања на  
испиту и 
предиспитним 
обавезама 

2,00 5,00 4,25 3,00 5,00 4,27 4,21 

 Просечна oцена  
(од 1 до 9) 2,75 5,00 4,25 2,85 4,99 4,28 4,23 

10 
Оцена 
коришћене 
уџбеничке 
литератуте 

2,28 5,00 4,08 2,25 5,00 4,12 4,10 
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Поређењем података представљених у табели 9 може се уочити да су просечне 
вредности у школске 2011/2012 и 2012/2013. години за свако питање из Упитника 
углавном веће (ова разлика је у интервалу од 0,01 до 0,08) у потоњој години. Једино 
је код питања „Редовност и тачност одржавања наставе“ дошло до минорног 
погоршања (од 0,04) у односу на претходну школску годину. 
 
Табела 10. Вредновање педагошког рада наставника Факултета за 2013/2014. 
годину 
  

Најнижа 
вредност 

Највиша 
вредност 

Просечна 
вредност 
(проста 

средина) 

Просечна 
вредност 

(пондерисана 
средина)* 

1 Јасност и разумљивост излагања 
наставне материје 1,83  5,00 4,20 4,19 

2 Прегледност и истицање најбитнијих 
елемената наставне материје 1,70  5,00 4,20 4,20 

3 Прилагођеност темпа излагања 
наставне материје 2,13  5,00 4,18 4,14 

4 Припремљеност наставника за час 2,13  5,00 4,37 4,39 
5 Редовност и тачност одржавања наставе 2,43  5,00 4,40 4,40 

6 Подстицање укључивања 
и учествовања студената у настави 2,00  5,00 4,15 4,11 

7 Корисност информација и сугестија о раду 
студената добијених од стране наставника 2,00  5,00 4,13 4,09 

8 Одговарање на постављена студентска питања 
и коментаре студената 2,26  5,00 4,24 4,23 

9 Објективност оцењивања на испиту 
и предиспитним обавезама 1,98  5,00 4,21 4,22 

 Просечна оцена (од 1 до 9) 2,11  5,00 4,23 4,22 
10 Оцена коришћене уџбеничке литературе 1,98  5,00 4,09 4,11 
*приликом израчунавања пондерисане средине оцене наставника множене су са бројем студената 

који су оценили тог наставника 
 
Када у анализу укључимо школску 2013/2014. годину, долазимо до закључка да су 
просечне вредности за свако питање из Упитника углавном мање (ако се посматра 
проста средина ова разлика је у интервалу од 0,03 до 0,07). Анализирањем података 
у колони „Најнижа вредност“ уочава се да су вредности за свако питање из 
Упитника мање у односу на вредности из прошлогодишњег извештаја (ова разлика 
је у интервалу од 0,27 до 1,02). 
 
Уколико се посматрају просечне оцене за сваког наставника и сарадника чији је 
педагошки рад вреднован, уочава се да је 95% просечних оцена изнад 
задовољавајућег нивоа (односно изнад 3,5). У поређењу са прошлогодишњим 
резултатима овај проценат је нижи за око 1,6%. 
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Табела 11. Вредновање педагошког рада наставника Факултета 
за 2014/2015. годину 

 Средње вредности 
  

Најнижа 
вредност 

Највиша 
вредност 

 
Просечна 
вредност* 

Медијална 
вредност** 

Доминантна 
(најчешћа) 
вредност 

1 
Јасност и разумљивост 
излагања наставне 
материје 

2,50 

(2,50) 
5,00 

(5,00) 
4,29 

(4,27) 
4,36 

(4,34) 
4,58 

(4,47) 

2 
Прегледност и истицање 
најбитнијих елемената 
наставне материје 

2,50 
(2,50) 

5,00 
(5,00) 

4,30 
(4,28) 

4,37 
(4,34) 

4,43 
(4,45) 

3 
Прилагођеност темпа 
излагања наставне 
материје 

2,50 
(2,50) 

5,00 
(5,00) 

4,28 
(4,27) 

4,35 
(4,34) 

4,60 
(4,58) 

4 Припремљеност 
наставника за час 

2,48 
(2,50) 

5,00 
(5,00) 

4,43 
(4,42) 

4,50 
(4,50) 

4,68 
(4,50) 

5 Редовност и тачност 
одржавања наставе 

2,70 
(2,70) 

5,00 
(5,00) 

4,47 
(4,46) 

4,53 
(4,51) 

4,61 
(4,50) 

6 
Подстицање 
укључивања и 
учествовања 
студената у настави 

2,60 
(2,60) 

5,00 
(5,00) 

4,28 
(4,26) 

4,34 
(4,33) 

4,42 
(4,02) 

7 

Корисност 
информација и сугестија 
о раду студената 
добијених од стране 
наставника 

2,60 
(2,60) 

5,00 
(5,00) 

4,25 
(4,23) 

4,30 
(4,28) 

4,56 
(4,10) 

8 
Одговарање на  
постављена студентска 
питања и коментаре 
студената 

2,70 
(2,70) 

5,00 
(5,00) 

4,34 
(4,33) 

4,39 
(4,37) 

4,64 
(4,50) 

9 
Објективност 
оцењивања на испиту 
и предиспитним 
обавезама 

2,70 
(2,70) 

5,00 
(5,00) 

4,32 
(4,31) 

4,38 
(4,37) 

4,58 
(4,39) 

 Просечна оцена  
(од 1 до 9) 

2,61 
(2,61) 

5,00 
(5,00) 

4,33 
(4,32) 

4,39 
(4,36) 

4,62 
(4,57) 

10 Оцена коришћене 
уџбеничке литературе 

2,23 
(2,18) 

5,00 
(5,00) 

4,21 
(4,19) 

4,28 
(4,28) 

4,36 
(4,37) 

 *        разматрана је проста средина 
 **   предмет анализе су расподеле које су знатно асиметричне, тако да је важна мера централне тенденције 

медијана 

Напомена: Подаци у Табели 11 који нису у загради односе се на студенте који су редовно похађали наставу, док 
се подаци у загради односе на студенте који су похађали наставу (редовно и повремено). 
 
Треба напоменути да су приликом формирања табеле 11 разматрани индивидуални 
статистички извештаји код којих је број анкетираних студената најмање 10. 
Сагледавањем података у табели 11 и поређењем са подацима из исте табеле из 
прошлогодишњег извештаја може се уочити да су просечне вредности за свако 
питање из Упитника веће. Анализирањем средњих вредности у табели, уочава се да 
оне достижу највише вредности код питања „Припремљеност наставника за час“ и 
„Редовност и тачност одржавања наставе“. Медијана, као најбоља мера централне 
тенденције, код ова два питања узима вредности око 4,50, док су најчешће 
вредности изнад 4,60 (ако се посматрају подаци који се односе на студенте који су 
редовно похађали наставу). 
 
Уколико се посматрају просечне оцене за сваког наставника и сарадника чији је 
педагошки рад вреднован, уочава се да је око 96% просечних оцена изнад 
задовољавајућег нивоа (односно изнад 3,5). У поређењу са резултатима из 
претходне године овај проценат је виши за 1%. 
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Табела 12. Вредновање педагошког рада наставника Факултета 
за 2015/2016. годину 

 Средње вредности 
  

Најнижа 
вредност 

Највиша 
вредност 

 
Просечна 
вредност* 

 

Медијална 
вредност** 

Доминантна 
(најчешћа) 
вредност 

1 
Јасност и разумљивост 
излагања наставне 
материје 

2,50 
(2,58) 
[2,64] 

5,00 
(5,00) 
 [5,00] 

4,31 
(4,29) 
 [4,38] 

4,41 
(4,38) 
 [4,47] 

4,66 
(4,33) 
 [4,49] 

2 
Прегледност и истицање 
најбитнијих елемената 
наставне материје 

2,64 
(2,80) 
 [2,78] 

5,00 
(5,00) 
 [5,00] 

4,33 
(4,30) 
 [4,39] 

4,42 
(4,38) 
 [4,45] 

4,75 
(4,33) 
 [4,75] 

3 
Прилагођеност темпа 
излагања наставне 
материје 

2,59 
(2,81) 
 [2,78] 

5,00 
(5,00) 
 [5,00] 

4,31 
(4,28) 
 [4,37] 

4,38 
(4,36) 
 [4,44] 

4,69 
(4,33) 
 [4,47] 

4 Припремљеност 
наставника за час 

2,45 
(2,68) 
 [2,27] 

5,00 
(5,00) 
 [5,00] 

4,46 
(4,45) 
 [4,52] 

4,55 
(4,54) 
 [4,61] 

4,82 
(4,82) 
 [4,71] 

5 Редовност и тачност 
одржавања наставе 

2,73 
(2,92) 
 [2,90] 

5,00 
(5,00) 
 [5,00] 

4,51 
(4,49) 
 [4,57] 

4,57 
(4,57) 
 [4,66] 

4,36 
(4,58) 
 [5,00] 

6 
Подстицање укључива-
ња и учествовања 
студената у настави 

2,63 
(2,61) 
 [2,90] 

5,00 
(5,00) 
 [5,00] 

4,32 
(4,30) 
 [4,37] 

4,41 
(4,38) 
 [4,44] 

4,27 
(4,66) 
 [4,81] 

7 

Корисност информација 
и сугестија о раду 
студената добијених 
од стране наставника 

2,77 
(2,96) 
 [2,73] 

5,00 
(5,00) 
 [5,00] 

4,28 
(4,25) 
 [4,33] 

4,39 
(4,32) 
 [4,40] 

4,50 
(4,61) 
 [4,33] 

8 

Одговарање на 
постављена студентска 
питања и коментаре 
студената 

2,60 
(2,72) 
 [2,18] 

5,00 
(5,00) 
 [5,00] 

4,39 
(4,37) 
 [4,44] 

4,48 
(4,45) 
 [4,51] 

4,75 
(4,80) 
 [4,64] 

9 
Објективност оцењива-
ња на испиту и преди-
спитним обавезама 

2,67 
(2,67) 
 [3,21] 

5,00 
(5,00) 
 [5,00] 

4,37 
(4,34) 
 [4,43] 

4,46 
(4,43) 
 [4,50] 

4,63 
(4,44) 
 [4,54] 

 Просечна оцена 
(од 1 до 9) 

2,69 
(2,91) 
 [2,88] 

5,00 
(5,00) 
 [5,00] 

4,36 
(4,34) 
 [4,42] 

4,44 
(4,40) 
 [4,49] 

4,60 
(4,60) 
 [4,73] 

10 Оцена коришћене 
уџбеничке литературе 

2,15 
(2,12) 
 [2,25] 

5,00 
(5,00) 
 [5,00] 

4,21 
(4,19) 
 [4,28] 

4,30 
(4,29) 
 [4,38] 

4,36 
(4,40) 
 [4,67] 

11 

Професионалност и 
етичност наставника у 
комуникацији са 
студентима 

2,77 
(3,04) 
 [3,00] 

5,00 
(5,00) 
 [5,00] 

4,45 
(4,44) 
 [4,51] 

4,55 
(4,53) 
 [4,59] 

4,71 
(4,57) 
 [4,86] 

 Просечна оцена  
(од 1 до 11) 

2,70 
(2,91) 
 [2,86] 

5,00 
(5,00) 
 [5,00] 

4,36 
(4,34) 
 [4,42] 

4,44 
(4,40) 
 [4,48] 

4,67 
(4,66) 
 [4,75] 

 *       разматрана је проста средина 
 **   предмет анализе су расподеле које су знатно асиметричне, тако да је важна мера централне тенденције 

медијана 
Напомена:  
први податак се односи на студенте који су редовно похађали наставу 
( ) – податак се односи на студенте који су похађали наставу (редовно или повремено) 
[ ] – податак се односи на студенте који су похађали наставу и положили су испит 
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Сагледавањем података у табели 12 и поређењем са подацима из исте табеле из 
прошлогодишњег извештаја може се уочити да су просечне вредности за свако 
питање из Упитника углавном веће. Анализирањем средњих вредности у табели 12, 
уочава се да оне достижу највише вредности код питања: „Припремљеност 
наставника за час“, „Редовност и тачност одржавања наставе“ и „Професионалност 
и етичност наставника у комуникацији са студентима“. Медијана, као најбоља мера 
централне тенденције, код ова три питања узима вредности изнад 4,50, док су 
најчешће вредности изнад 4,70 (ако се посматрају подаци који се односе на студенте 
који су похађали наставу и положили су испит). 
 
Уколико се посматрају просечне оцене за сваког наставника и сарадника чији је 
педагошки рад вреднован, уочава се да је око 96% просечних оцена изнад 
задовољавајућег нивоа (односно изнад 3,5). Овај проценат је идентичан проценту из 
извештаја из претходне године. 
 

 
Анкета о квалитету наставног процеса 
 
У току поступка самовредновања, међу дипломираним студентима Факултета  
спроведена је и Анкета о квалитету наставног процеса. Квалитет наставног процеса 
је оцењиван преко девет индикатора (сваки предмет из студијског програма има 
јасан и објављен начин стицања поена, континуирано праћење успеха студената 
током наставе и изражавање поенима, на предавањима се савладава ново градиво, 
коришћење примера, илустрација, задатака и сл. на предавањима, вежбе су 
ослоњене на примену знања и сл). Обрађени резултати анкете показују следеће: 
 
I Дипломирани студенти основних студија 
 
1. За 2012. годину просечна оцена квалитета наставног процеса на Факултету по 
свих девет критеријума 3,44 (на скали од 1 до 5). Из ове Анкете се може закључити 
да су студенти најзадовољнији предавањима у погледу сагледавања новог градива 
(3,94) и радом на вежбама и то оним делом који се тиче појашњавања материја из 
уџбеника и са предавања (3,86). Студенти су и сада најмање задовољни 
подстицањем студената на размишљање и на предавањима (2,81).  
 
2. У 2013. години просечна оцена квалитета наставног процеса на Факултету по свих 
девет критеријума бележи додатни мали раст 3,54 (на скали од 1 до 5). Из ове 
Анкете се може закључити да су студенти најзадовољнији чињеницом да сваки 
предмет има јасан и објавњен начин стицања поена (3,99), а као и претходне године 
изразили су задовољство предавањима у погледу сагледавања новог градива (3,91) и 
радом на вежбама и то оним делом који се тиче појашњавања материја из уџбеника 
и са предавања (3,68). Студенти су и сада најмање задовољни подстицањем 
студената на размишљање и на предавањима, а приметан је пораст тог 
незадовољства (2,70). 
 
3. У 2014. години просечна оцена квалитета наставног процеса на Факултету по свих 
девет критеријума бележи вредност 3,52 (на скали од 1 до 5). Из ове Анкете се може 
закључити да су студенти најзадовољнији чињеницом да сваки предмет има јасан и 
објављен начин стицања поена (4,05), а нешто више него претходних година 
изразили су задовољство радом на вежбама који се тиче појашњавања материја из 
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уџбеника и са предавања (4,04) и предавањима у погледу сагледавања новог градива 
(3,95). Студенти су и сада најмање задовољни подстицањем студената на 
размишљање и на предавањима, а приметан је пораст тог незадовољства (2,59). 
 
4. У последњем анкетирању студената у погледу квалитета наставног процеса 
обухваћени су сви дипломирани студенти Економског факултета у Београду којима 
су дипломе о стеченом звању додељене у периоду од новембра 2014. године до 
новембра 2016. године. Из ове анкете се може закључити да су укупне просечне 
оцене транспарентности стицања поена, праћења успешности студената у 
савладавању свих предмета судијског програма и сагледавања новог градива на 
предавањима благо опале. На исти начин, оцене подстицања студената на 
предавањима и на вежбама на креативност, самостални рад и примену знања благо 
су порасле. Студенти су и даље најзадовољнији чињеницом да сваки предмет има 
јасан и објављен начин стицања поена (3,87), као и вежбама које су ослоњене на 
појашњавање материје (3,84) и примену знања кроз примере и задатке (3,60). 
Студенти су најмање задовољни њиховим подстицањем у току предавања на 
размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања (2,73). 
 
 
II Дипломирани студенти мастер студија 
 
1. За 2012. годину. просечна оцена квалитета наставног процеса на Факултету по 
свих девет критеријума 3,72 (на скали од 1 до 5). Из ове Анкете се може закључити 
да су студенти најзадовољнији чињеницом да сваки предмет има јасан и објављен 
начин стицања поена (4,16) као предавањима на којима се користе примери и 
илустрације (3,96). Студенти су најмање задовољни укључивањем у дискусију 
током наставе (3,43).  
 
2. У 2013. години просечна оцена квалитета наставног процеса на Факултету по свих 
девет критеријума бележи мањи пад на 3,53 (на скали од 1 до 5). Из ове Анкете се 
може закључити да су студенти и даље најзадовољнији чињеницом да сваки 
предмет има јасан и објавњен начин стицања поена (3,88), али су у овом случају 
најмање задовољни континуитетом праћења њихове успешности у савладавању 
градива током семестра (3,32). 
 
3. У 2014. години просечна оцена квалитета наставног процеса на Факултету по свих 
девет критеријума бележи највишу вредност у односу на три посматране године 3,78 
(на скали од 1 до 5). Из ове Анкете се може закључити да су студенти 
најзадовољнији предавањима на којима се користе примери и илустрације (4,15), и 
поново најмање задовољни укључивањем у дискусију (3,47). 
 
4.У 2015. години просечна оцена квалитета наставног процеса на Факултету по свих 
девет критеријума нешто је нижа у односу на претходну годину и износи 3,77 (на 
скали од 1 до 5). Из ове Анкете се може закључити да су студенти поново 
најзадовољнији предавањима на којима се користе примери и илустрације (4,13), 
али најмање задовољни подстицајношћу предавања на самосталност у раду, 
креативност и размишљање (3,43).  
 
Квалитет наставног процеса је добио више просечне оцене у 2015. него што је то 
био случај у 2014. години у следећим сегментима: вежбе су ослоњене на 
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појашњавање материје из уџбеника и са предавања, вежбе су ослоњене на примену 
знања (примери и задаци), вежбе су ослоњене на проверу знања (пропитивање, 
тестирање, дискусија). Највећи раст просечне оцене забележен је у вредновању 
изјаве да су вежбе ослоњене на појашњавање материје из уџбеника и са предавања. 
У осталим сегментима забележен је мањи пад просечних оцена. 
 
5. У 2016. години просечна оцена квалитета наставног процеса на Факултету по свих 
девет критеријума нешто је још нижа у односу на претходне годину и износи 3,73 
(на скали од 1 до 5). Из ове Анкете се може закључити да су студенти поново 
најзадовољнији предавањима на којима се користе примери и илустрације (4,29), 
али најмање задовољни подстицајношћу предавања на самосталност у раду, 
креативност и размишљање (3,36). 
 
Квалитет наставног процеса је добио више просечне оцене у 2016. него што је то 
био случај у 2015. години у следећим сегментима: сваки предмет из студијског 
програма има јасан и објављен начин стицања поена, успешност студената у 
савладавању свих предмета са студијског програма континуелно се прати током 
наставе и изражава се поенима, вежбе су ослоњене на проверу знања (пропитивање, 
тестирање, дискусија), вежбе су обликоване тако да подстичу студенте на 
размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања. 
Највећи раст просечне оцене забележен је у вредновању изјаве да сваки предмет из 
студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. У осталим 
сегментима забележен је мањи пад просечних оцена. 
 
Предочене просечне оцене студената показују да су студенти прилично задовољни 
квалитетом садржаја, метода наставе, припремљеношћу наставника и сарадника, 
начином њиховог излагања, поштовањем временских рокова, повратном 
информацијом коју студенти добијају од стране наставника и сарадника и 
објективношћу њиховог оцењивања. Извештај о студентском вредновању 
педагошког рада наставника и сарадника  усвојен је од стране Наставно-научног 
већа, а појединачни статистички извештаји су достављени сваком наставнику и 
сараднику, као и свим шефовима катедри.   
 
III Дипломирани студенти докторских студија 
 
У 2016. години спроведено је први пут и анкетно истраживање о квалитету 
наставног процеса међу дипломираним студентима докторских студија. Резултати 
су представљени у табели 13. Анкетним истраживањем обухваћени су дипломирани 
студенти докторских студија Економског факултета у Београду у току 2015. и 2016. 
године24. Од укупно анкетираних студената 87,5% је нашло запослење (од чега 
100,00% обавља занимање у оквиру предвиђених исхода завршеног студијског 
програма).  

                                                 
24 Укупно је анкетирано 8 студената. На докторским студијама Економског факултета постоје 3 
студијска програма. У анкети су два студента одговорила на питање о студијском програму који 
похађају, због чега није било могуће израчунати просечне оцене по студијским програмима. Анкетом 
нису обухваћени одговори студената који имају просечну оцену у интервалима 6,00-6,50 (А), 6,51-
7,50 (Б) и 7,51-8,50 (Ц). Анкетирана су два студента који имају просечну оцену између 8,51-9,50 (Д), 
па стога није било могуће рачунати просек оцена за ове студенте. Ипак, сви одговори су узети у 
обзир у анализи по просечним оценама (колона Е), у колони укупно, као и у колони 2 (дипломирани 
студенти који су запослени и посао обављају у оквиру предвиђених исхода студијског програма). 
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Табела 13. Оцена квалитета наставног процеса од стране дипломираних студената 

докторских студија 
 

ПРОСЕЧНА
ОЦЕНА

Е
Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин 
стицања поена 4.29 4.33 4.20

Успешност студената у савладавању свих предмета са студиjског 
програма континуелно се прати током наставе и изражава се поенима 3.63 3.57 3.33

На предавањима се врши сагледавање новог градива 4.14 4.00 4.40
На предавањима се користе примери, илустрације, задаци и други 
облици примене теоријског знања 3.71 3.67 4.00

Предавања су обликована тако да подстичу студенте на размишљање и 
креативност, самосталност у раду и примену стечених знања 3.43 3.33 3.40

Вежбе су усмерене на појашњавање материје из уџбеника и са 
предавања 4.00 4.00 4.00

Вежбе су усмерене на примену знања (примери и задаци) 4.25 4.25 4.50
Вежбе су усмерене на проверу знања (пропитивање, тестирање, 
дискусија) 4.00 4.00 4.00

Вежбе су обликоване тако да подстичу студенте на размишљање и  
креативност, самосталност у раду и примену стечених знања 4.00 4.00 4.00

УКУПНО 2

 
 
Оцена испуњености Стандарда 5: На основу анализе елемената Стандарда 5 
утврђено је да је успостављањем формалног система перманентног обезбеђења 
квалитета наставног процеса кроз усвајање одговарајућих процедура, докумената и 
дефинисања улога, задатака и надлежности субјеката укључених у извођење и 
контролу наставног процеса, као и утврђивањем поступака за предузимање 
потребних корективних мера у случајевима одступања, Економски факултет у 
Београду је створио претпоставке за систематску контролу квалитета и 
прилагођавање наставног процеса, чиме је испунио Стандард 5. То оцењујемо 
високо значајним (+++). 
 
б) Предлог мера и активности на унапређењу Стандарда 5 
 
На основу анализе елемената Стандарда 5 идентификоване су слабости, могућности 
и опасности. У складу са тим, предложене су мере и активности за даље унапређење 
и оцењен је степен значајности сваке од предложених мера скалом прописаном 
Упутством КАПК-а (стр. 2), које су изложене у наставку. 
 
1. Наставити са континуираном контролом одвијања наставе у складу са усвојеним 

и објављеним плановима рада на свим предметима. (+++) 
Носилац активности: продекан за наставу, службе за основне, дипломске и 
докторске студије, Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на 
Факултету, Студентски парламент 
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2. Доследно спровођење политике обезбеђења квалитета садржаја и метода наставе 
у случају сваког одступања од прихватљивог стандарда квалитета наставе и 
педагошког рада наставника и сарадника. Размотрити могућност увођења 
посебне награде за наставнике и сараднике који у току године остваре највишу 
просечну оцену за педагошки рад (на основу студентске анкете), што би 
подстицајно деловало на наставно особље да континуирано ради на унапређењу 
квалитета педагошког рада. (+++) 
Носилац активности: продекан за наставу, Комисија за праћење и унапређење 
квалитета наставе на Факултету 

3. Потребно је континуирано радити на подстицању студената на размишљање и 
активно укључивање у наставу и на предавањима, а не искључиво на вежбама, 
јер је приметно вишегодишње незадовољство овим аспектом наставног процеса 
како на основним тако и на мастер и докторским студијама. (+++)  
Носилац активности: наставници и сарадници, катедре, Продекан за наставу, 
Наставна комисија, Комисија за мастер студије, Комисија за докторске студије, 
Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету 

4. Наставак рада на континуираном унапређењу информатичке подршке 
административним пословима у вези са одвијањем наставе на Факултету 
(савремене базе података, софтвер за процесуирање података, боље 
искоришћавање постојеће факултетске мреже, развој интернета и сл.), чиме се 
стварају услови за повећање ефикасности обраде података и контроле квалитета 
наставе и оцењивања. (+++) 
Носилац активности: руководилац Службе за информационе технологије, 
продекан за наставу 

5. Наставак рада на континуираном унапређењу активности усмерених ка стуцању 
активних компетенција наставника и сарадника кроз периодичну евалуацију 
ефективности и ефикасности постојећих механизама и предлагање нових који 
одговарају потребама савремене наставе. (+++) 
Носилац активности: Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на 
Факултету, Комисија за развој 
 

ц) Извори и прилози за Стандард 5 
 
 Статут Економског факултета у Београду - пречишћен текст 

(http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-prečišćen-tekst.pdf); 
 Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета Економског 

факултета у Београду ( http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/); 
 Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-

fakultetu/propisi/); 
 Одлука Наставно-научног већа бр. 3891/1 од 29.10.2012. о формирању комисија 

Наставно-научног већа (у Архиви Факултета); 
 Правилник о правилима основних и дипломских академских студија Економског 

факултета у Београду (http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog16.pdf 

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog16.pdf
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 Правилник о полагању испита на основним и дипломским академским студијама 
Економског факултета у Београду (http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog17.pdf); 

 Правилник о начину и поступку израде и одбране семинарског рада на основним 
и дипломским академским студијама Економског факултета у Београду 
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog18.pdf); 

 Правилник о начину и поступку израде и одбране завршног рада на основним и 
дипломским академским студијама Економског факултета у Београду 
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog19.pdf); 

 Правилник о наставној литератури  Економског факултета у Београду 
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog20.pdf); 

 Правилник о докторским студијама Економског факултета у Београду 
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog21.pdf); 

 Правилник о оцени и одбрани докторске дисертације Економског факултета у 
Београду (http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog21.pdf); 

 Књига предмета Економског факултета у Београду 
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/10_Knjiga_predmeta_I_nivo.pdf; 
http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/11_Knjiga_predmeta_II_nivo.pdf; 
http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/12_Knjiga_predmeta_III_nivo.pdf); 

 Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника Универзитета 
у Београду 
(http://www.bg.ac.rs/csrp/univerzitet/univ_propisi/pdf/PravilnikVrednovanjePedagosko
gRada.pdf) 

 Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника 
Универзитета у Београду (http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-
propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне 
подршке и студијског програма у целини на Економском факултету у Београду, 
број. 2176/1 од 30.05.2017. (Прилог 1 у Анексу); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника на 
Факултету у зимском и летњем семестру школске 2013/2014. године (Прилог 4 у 
Анексу); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника на 
Факултету у зимском и летњем семестру школске 2014/2015. године (Прилог 5 у 
Анексу); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника на 
Факултету у зимском и летњем семестру школске 2015/2016. године године 
(Прилог 6 у Анексу); 

 Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду 
(http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/KodeksProfesionalneEtike.pdf). 

 
 
 

http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog19.pdf
http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog17.pdf
http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/11_Knjiga_predmeta_II_nivo.pdf
http://www.bg.ac.rs/csrp/univerzitet/univ_propisi/pdf/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf
http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/12_Knjiga_predmeta_III_nivo.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf
http://www.bg.ac.rs/csrp/univerzitet/univ_propisi/pdf/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf
http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog20.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/KodeksProfesionalneEtike.pdf
http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/10_Knjiga_predmeta_I_nivo.pdf
http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog18.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf
http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog21.pdf
http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog21.pdf
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6. Стандард: Квалитет научноистраживачког и стручног рада 
 
 
 
 
 
 
 
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 6 
 
Економски факултет у Београду од оснивања истрајно негује опредељење да у свом 
раду остварује јединство образовног, научноистраживачког и професионалног 
(стручног) рада. Упоредо са одговорношћу коју је преузео у области високог 
образовања у Србији, Факултет се својим радом и достигнућима наметнуо и као 
најзначајнија научна установа из области економије у земљи. Развој економске 
науке у свим њеним доменима, а нарочито њена примена на практичне проблеме 
привреде били су и остали императив генерација наставника и сарадника Факултета. 
Одлуком одбора за акредитацију научно-истраживачких организација при 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије бр. 660-01-
00012/26 од 12.01.2016. године, на основу Закона о научноистраживачкој 
делатности, Економски факултет у Београду поново је акредитован је за бављење 
научноистраживачким радом.  
 
Научноистраживачки рад представља један од основних задатака Факултета, 
одређен у оквиру дугорочних циљева и задатака Факултета донетих од стране 
Савета Факултета. Ближи план научноистраживачког рада на Факултету дефинисан 
је Програмом научноистраживачког рада Економског факултета у Београду до 2020. 
године, Програмом развоја научноистраживачког подмлатка до 2020. године и 
Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета. 
Научноистраживачки рад се реализује кроз: програме основних, примењених, 
развојних и интердисциплинарних истраживања; примењена истраживања за 
потребе привреде и друштва; научна и примењена истраживања у сарадњи са 
иностраним партнерима; стално усавршавањем научних области за које је Факултет 
матичан; организовање научних скупова и конференција; организовање предавања 
по позиву еминентних стручњака из иностранства; издавање и суиздавање научних 
часописа; проширење научно-информативне документације и библиотечко-
информационог центра као основе научноистраживачке делатности; обављањем 
трансфера знања и подстицањем развоја научноистраживачког подмлатка за научне 
области за које је Факултет матичан. Научноистраживачки рад на Факултету 
спроводи се у пољу друштвено-хуманистичких наука, у областима економије, 
пословне економије и статистике. 
 
Економски факултет располаже адекватним ресурсима за реализацију 
научноистраживачке делатности тј. одговарајућим кадровима, опремом и простором 
за обављање научно-истраживачког рада.  
 
Сви наставници и сарадници Факултета су укључени у обављање 
научноистраживачке и стручне делатности. Ове делатности факултета поред 
Научноистраживачког центра Економског факултета (НИЦЕФ-а) подржавају и 
реализују све наставно-научне јединице, катедре, као и Канцеларија за међународну 
сарадњу, Центар за издавачку делатност, Центар за сарадњу са привредом, Служба 
за информационе технологије, Библиотека, као и све стручне службе Факултета.  

Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, 
праћењу и провери резултата научноистраживачког и стручног рада и на 

њиховом укључивању у наставни процес. 
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Научно-истраживачки центар Економског факултета у Београду (НИЦЕФ) је 
реномирани академски и истраживачки центар са дугом традицијом у области 
развојних и фундаменталних економских  истраживања и консултантских услуга. 
Од свога оснивања, 1974. године, па до данас, у оквиру НИЦЕФ-а је реализовано 
преко хиљаду пројеката, развојних едукационих програма и других консултантских 
услуга. По броју и квалитету урађених научно-истраживачких и комерцијалних 
пројеката спада у једну од водећих институција овога типа у земљи.  
 
Међу клијентима НИЦЕФ-а су водеће домаће и интернационалне компаније за које 
су рађени разноврсни пројекти из области пословне економије и економије. Током 
свога пословања НИЦЕФ је остварио богату сарадњу са државним органима 
Републике Србије, тј. Владом Републике Србије (у више мандата), већим бројем 
министарстава и државним институцијама радећи пројекте од кључног интереса за 
нашу земљу, као што су: Стратегија развоја трговине и трговинска политика 
Републике Србије, Стратегија развоја туризма Републике Србије, Мере економске 
политике, Политика девизног курса, Стратегија развоја малих и средњих предузећа, 
Стратегија унапређења извоза Србије, Програм развоја малих и средњих предузећа, 
Економско мерење компаративних предности, Програм реформи Републике Србије, 
Развој финансијског тржишта у функцији транзиције и привреде Србије, Развој 
модела за анализу ефеката мера аграрне политике и унапређења Система 
рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима итд. Такође су 
значајни фундаментални пројекти подржавани од стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. 
 
Посебан сегмент пословања НИЦЕФ-а је стручна едукација, тј. креирање и 
организовање едукативних курсева и развојних програма из различитих области 
бизниса и економије. НИЦЕФ у својој понуди друштвено одговорних едукативних 
програма има и програме намењене наставном кадру средњих школа, који су 
акредитовани од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања. У 2015. 
успешно је извршена интеграција Центра за перманентно стручно усавршавање у 
НИЦЕФ. 
 
НИЦЕФ на својим пројектима окупља велики број реномираних стручњака, са 
богатим теоријским и практичним искуством, професора и сарадника Економског 
факултета, као и један број истакнутих експерата који се ангажују као спољни 
сарадници.  
 
У 2014/15 уговорено је 25 пројеката, од којих десет за Владу Републике Србије, док 
је 2015/16 урађено/или започето је 20 пројеката. У 2014/15 у складу са Споразумом о 
сарадњи за унапређење актуарске струке између Народне банке Србије и 
Економског факултета у Београду (број 2431/1 од 19.06.2015) преко НИЦЕФА-а. 
договорено је одвијање континуиране едукације за лиценцирање актуара.  
 
Изузетно значајан посао који је у оквиру НИЦЕФ едукације урађен у протеклом 
периоду је акредитација програма за стручно усавршавање наставника. Наведена 
активност је веома значајна за позиционирање Факултета на тржишту образовања. 
Учешћем у овим програмима обуке, Факултет се приближава средњим школама и 
наставницима, односно посредно и ученицима. Факултет је предао 25 програма 
сталног стручног усавршавања наставника на акредитацију Заводу за унапређивање 
образовања и васпитања, а акредитовано је 19 програма за школску 2016/17. и 
2017/18. годину. У креирању 25 програма учествовало је 45 наших наставника и 
сарадника и 8 колега из других институција.  
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У претходном, двадесетједногодишњем периоду (од 1996), преко 150 истраживача 
Економског факултета у Београду ангажовано је на изради 14 пројеката за потребе 
Министарства науке. Пројекти су уговарани у четворогодишњим циклусима. 
 
Први четворогодишњи циклус уговорен је у периоду 1996-2000. године, са 
следећим називима пројеката: (1) "Управљање трансформацијом предузећа", (2) 
"Стратегија, политика и систем спољнотрговинских односа Србије", (3) 
"Макроекономска политика – економетријско моделирање", (4) "Привредни систем 
и економска политика Србије" и (5) "Истраживање структурних промена у 
функцији генерисања развоја". Факултет је координирао укупну активност на 
изради прва три макропројекта, на којима су иначе ангажовани истраживачи са 
готово свих економских факултета и научних института из Србије, док су на 
преостала два макропројекта научно-наставни радници Факултета били укључени 
на истраживању појединих тема и делова ових пројеката. Резултати истраживања су 
презентирани на научним скуповима и публиковани у монографијама, под 
насловима: (1) Менаџмент и стратегије трансформације предузећа (мај 1997), (2) 
Транзиција југословенске привреде: привредни систем, предузећа, банке (у сарадњи 
са Научним друштвом економиста, јун 1997) и (3) Реинтеграција СР Југославије у 
светску привреду (јун 1997). 
 
Према конкурсу Министарства за науку, из 2001. године, отпочео је други циклус за 
период 2002–2006. године. Теме пројеката су биле: (1) "Ефекти приватизације у 
Србији: конкурентност предузећа, пословне перформансе и корпоративно 
управљање", (2) "Развој финансијског тржишта у функцији транзиције привреде 
Србије", (3) "Развој и примена квантитативних модела и нових информационих 
технологија у пословном одлучивању у транзиционим условима привредног 
развоја", (4) "Реструктуирање предузећа у функцији афирмације пропулзивног 
тржишног привређивања у Србији'', (5) "Планирање и управљање одрживим 
развојем у условима преласка на тржишну привреду институционално 
прилагођавање пракси и стандардима ЕУ" и (6) "Институционалне реформе и 
транзиција агропривреде у Републици Србији". У 2005. и 2006. години је 
настављено финансирање пет од шест наведених пројеката. За реализацију другог 
циклуса пројеката ангажовано је 115 истраживача, од чега 82 са Економског 
факултета и 33 спољна сарадника. Тринаест истраживача Економског факултета је 
било ангажовано и на другим пројектима које је финансирало Министарство науке, 
а које су иницијално водиле друге научне институције у земљи. 
 
Трећи циклус пројеката, који је почео 2006. године и трајао до краја 2010. године, 
обухватао је три пројекта чији је носилац Економски факултет и девет пројеката 
чију је реализацију подржавало десет истраживача са Факултета. Теме пројеката су 
биле: (1) ''Развој институција и инструмената финансијског и хипотекарног 
тржишта у Србији'', (2) ''Подстицање реформи у привреди Србије – раст, 
запосленост и конкуренција'' и (3) ''Теоријски и методолошки основ за нову 
генерацију докумената одрживог развоја у СЦГ: усклађивање са новим европским и 
регионалним документима''. На наведеним пројектима било је ангажовано укупно 
76 истраживача, од чега 65 запослених на Економском факултету у Београду и 11 
спољних сарадника. 
 
Тренутно је у току четврти циклус пројеката, који је почео 2011. године и за који је 
било планирано трајање до краја 2015. године. Актуелни циклус је продужен, јер је 
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Конкурс за нови пројектни циклус, објављен 12.04.2016. године, одложен до 
даљњег. Преко 100 истраживача, запослених на Факултету, подржава реализацију 
шест пројеката, чији је носилац Факултет и осам пројеката чији су носиоци други 
факултети и институти. Четири пројекта из области основних истраживања, на 
којима учествује 102 истраживача са Факултета (податак за 2017), носе следеће 
називе: (1) "Ризици финансијских институција и тржишта у Србији - 
микроекономски и макроекономски приступ", (2) "Стратегијске и тактичке мере за 
решавање кризе конкурентности реалног сектора у Србији", (3) "Примена 
савремених метода менаџмента и маркетинга у унапређењу конкурентности 
предузећа у Србији у процесу њене интеграције у ЕУ" и (4) "Улога државе у новом 
моделу раста привреде Србије". Треба истаћи да су на поменутим пројектима 
ангажовани и истраживачи из других истраживачких установа, а пре свега са других 
сродних Факултета. 
 
Пројекти из области интердисциплинарних истраживања, који се састоје од 
неколико подпројеката, на којима је ангажовано 15 истраживача запослених на 
Факултету, су: (1) ''Развој и примена нових и традиционалних технологија у 
производњи конкурентних прехрамбених производа са додатом вредношћу за 
европско и светско тржиште - створимо богатство из богатства Србије'' и (2) 
''Биолошки механизми, нутритивни унос и статус полинезасићених масних 
киселина и фолата: Унапређење исхране у Србији''. 
 
У прилогу 9 (у Анексу) је дат списак наставника и сарадника запослених и 
ангажованих на Економском факултету Универзитета у Београду, учесника у 
међународним пројектима и пројектима које финансира Министарство науке за 
период 2006-2010. године и период 2011-2017. године. Преко 80% од укупно 
запослених наставника и сарадника на Економском факултету су укључени у 
пројекте. 
 
На пројектима реализованим преко НИЦЕФ-а у 2014/15. години било је ангажовано 
34 истраживача, од којих 26 са факултета. У активностима НИЦЕФА, не рачунајући 
пројекте Министарства, док је у 2015/16. години било ангажовано 89 истраживача, 
од којих 66 са Факултета и 23 екстерна сарадника. На свим пројектима 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја ангажовано је укупно 104 
истраживача, од којих је 102 запослено на нашем Факултету, док су на пројектима 
чији је носилац Факултет ангажована 2 истраживача са другог факултета и 
института. 
 
У извештајном периоду завршио се рад на међународним пројектима, које 
финансира Европска Комисија, FP7 COMPETE и FP7 GLAMUR. Настављена је 
реализација раније уговореног међународног пројеката H2020 SUFISA из Хоризонт 
2020 програма Европске комисије. Преко НИЦЕФА је аплицирано за пројекат под 
називом „Strengthening European Food Chain Sustainability by Quality and Procurement 
Policy (Strength2Food -S2F)“. Пројекат је одобрен и његова реализација је започета у 
марту текуће године, а реч је о петогодишњем пројекту. 
 
Међународна сарадња обавља се преко Канцеларије за међународну сарадњу 
(претходно Центар за међународну сарадњу). Meђународно присуство Факултета 
приметно је како у домену реализације међународних пројеката, на којима су 
ангажовани наставници и сарадници Факултета, тако и у домену интер-
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универзитетске размене професора и студената. Активности Канцеларије за 
међународну сарадњу обухватају организацију летњих школа, размену предавача и 
студената са партнерским универзитетима, признавање страних високошколских 
исправа, као и организацију семинара и предавања истакнутих професора из 
иностранства. Такође, Канцеларија редовно извештава чланове колектива о научним 
скуповима о којима добије информације, о конкурсима за пројекте и стипендије и 
другим међународним активностима преко сајта Факултета. 
 
Канцеларија је била активна у претходном периоду у организовању међународних 
научних конференција и других скупова. Треба посебно истаћи  UNCTAD-ове 
скупове о регионалној сарадњи и међународну конференцију посвећену 
стогодишњици Првог светског рата. Након успешно одржаног 24. Регионалног 
курса UNCTAD-а на Економском факултету у јулу 2012. године, Економски 
факултет је одабран од стране UNCTAD-а за вишегодишњу локацију одржавања 
регионалних курсева у периоду 2014-2018. На Економском факултету Универзитет у 
Београду у периоду од 30. јуна до 18. јула 2014., одржао се 29, док је у периоду од 
16. маја до 3. јула 2016., на Економском факултету у Београду је одржан 34. 
Регионални курс Конференције Уједињених нација за трговину и развој (UNCTAD). 
Основна тема 34. Регионалног курса су кључна питања међународне економије за 
земље у транзицији у оквиру које је организовано више појединачних модула, а у 
оквиру којих је Србија имала прилику да пренесе своје искуство на тему страних 
директних инвестиција, малих и средњих предузећа, кластера и мултинационалних 
компанија. UNCTAD-ове курсеве похађали су представници министарстава и 
других владиних институција, као и партнерских универзитета из Азербејџана, 
Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Македоније, Киргистана, 
Естоније, Молдавије, Украјине, Белорусије, Узбекистана и Србије. 
 
Размена студената се одвијала у оквиру CEEPUS мреже (Central European Exchange 
Program for Univerity Studies), ERASMUS  мреже (којом координира Универзитет у 
Београду), као и на основу споразума о билатералној сарадњи са универзитетима у 
иностранству. Наш факултет је остварио размену студената са Економским 
факултетом у Бечу, Економским факултетом у Кракову, Економским факултетом у 
Марибору, Економским факултетом у Будимпешти, Економским факултетом у 
Прагу и Економским факултетом у Загребу, Vilinius Универзитетом у Литванији, 
Универзитетом у Летонији, , Економским Факултетом у Братислави, Факултетом за 
економију и право у Берлину. Одабир студената за учешће у летњим школама и 
размени студената обављен је путем јединственог конкурса расписаног од стране 
Центра, у коме су били унапред прописани критеријуми, и одржавања интервјуа на 
енглеском језику. Инострани студенти су такође гости Економског факултета сваке 
године.  
 
Мобилност студената се у 2014/15. и 2015/16. Долазна мобилност у 2014/15. и 
2015/16. обухватила је укупно 9, односно 10 студената са иностраних универзитета. 
У одлазној мобилности у обе школске године учествовало је укупно по 10 студената 
Економског факултета. У 2014/15 години један наставник је ишао у Загреб, док 
током 2015/16 три наставника, који су држали наставу на страној партнерској 
институцији (Универзитет у Ници „Sophia Antipolis“, Економски универзитет у Бечу  
- WU Wien и Економски факултет у Загребу). Након реализоване размене, 
Канцеларија за међународну сарадњу спроводи процедуру признавања испита 
положених у оквиру размене на страном факултету у складу са Правилником 
Универзитета о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова. 
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На Економском факултету се преко Канцеларије реализују и гостовања еминентних 
иностраних стручњака који своја знања преносе како студентима тако и 
наставницима и сарадницима Економског факултета. Између осталих су гостовали: 
еминентни професор из области маркетинга Филип Котлер (Kellogg School of 
Management),  Indermit Gill, Главни економиста Светске банке за Европу и 
централну Азију; Taleb Rifai, Генерални секретар UNWTO-World Tourism 
Organization и др.  
 
Канцеларија за међународну сарадњу пружала је административну подршку у 
реализацији и имплементацији пројекта „Институционални оквир за развој треће 
мисије универзитета у Србији - IF4TM”, који се кофинансира у оквиру ERASMUS 
PLUS програма Европске уније, а реализује у конзорцијуму од 18 партнера из 
Србије, Велике Британије, Аустрије, Португала, Италије и Словеније, који чине пет 
европских универзитета (Брајтон, Кремс, Лисабон, Бари, Марибор), шест 
универзитета у Србији (Крагујевац, Београд, Нови Сад, Ниш, Нови Пазар, 
Метрополитан), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за 
интелектуалну својину, једна висока школа струковних студија (Зрењанин), три 
бизнис инкубатора (Крагујевац, Београд, Нови Сад) и једно предузеће (Intranea). 
 
Канцеларија је пружила административну подршку у припреми документације и 
пројектних пријава за позиве у оквиру ERASMUS+ програма. Поднета је 1 пријава 
за пројекат у оквиру КА2 и 1 пријава у оквиру Jean Monnet програма.  
 
Канцеларија је координирала организацијом  научног скупа  THE ECONOMIC 
CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE FIRST WORLD WAR, који се на 
Економском факултету одржао 19. и 20. септембра 2014. Пријављено је било 26 
радова, са 35 аутора из земаља и иностранства. Канцеларија је учествовала и у 
реализацији бројних других међународних конференција, летњих школа и сличних 
активности. Такође, Канцеларија је координирала организацијом научног скупа 
EACES Workshop FINANCIAL DEVELOPMENT IN TRANSITION AND POST-
TRANSITION COUNTRIES, који се на Економском факултету одржао 11. и 12. 
септембра 2015. Презентовано је 12 радова, са 20 аутора из земаља и иностранства, а 
скупу су присуствовала 22 учесника из земље и иностранства. 
 
У школској 2015/2016. години поднета је пријава за добијање акредитације 
студијског програма Економија, пословно управљање и статистика, од стране 
Удружења овлашћених рачуновођа и ревизора Велике Британије (ACCA – 
Association of Certified Chartered Accountants - ACCA). У истој школској години 
пријава је позитивно оцењена и Економски факултет у Београду је од стране 
британског Удружења овлашћених рачуновођа и ревизора (ACCA) добио 
акредитацију својих основних студија, чиме је постао први факултет у региону са 
ACCA акредитацијом. Обезбеђено је признавање испита положених на Економском 
факултету у Београду од стране ACCA, те аутоматско ослобођење од четири ACCA 
испита (F1-F4) за студије смера Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 
(а за остале смерове, три испита). 
 
Факултет је 21. и 22. јула 2016. године био домаћин велике међународне 
конференције под називом „Евроазијски форум за економију, бизнис и политику“, 
коју организује ЕБЕС институт из Истанбула са већим бројем учесника из више 
евроазијских земаља. Конференција PLACE BRANDING, MARKETING AND FOOD 
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одржана је на Економском факултету 1. септембра 2016. године, у сарадњи са 
Transnational Press London, UK. Конференцији је присуствовало око 80 учесника. 
 
На предлог Економског факултета Универзитета у Бањалуци прихваћено 
партнерство у организацији међународне конференције РЕДЕТЕ 2016, која је 
одржана у Београду на Факултету. 
 
Најављена су и три важна догађаја за наредну школску годину: прво, 13.10.2016. ће 
Факултет имати уважене госте са Универзитета у Лондону поводом заједничког 
програма и промоције тог програма; 31.3.2017. свечано обележавање Дана 
Факултета, и 15.-17.6.2017. научну конференцију поводом 80 година од оснивања 
Факултета. 
 
Програмом научно-истраживачког рада Економског факултета и Правилником о 
стандардима и поступцима обезбеђења квалитета дефинисано је да се квалитет 
научноистраживачког рада и развој научноистраживачке делатности обезбеђује 
кроз: контролу квалитета научноистраживачких пројеката који се финансирају од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, контролу квалитета 
научноистраживачких пројеката примењених истраживања за потребе привреде, 
контролу квалитета међународних научноистраживачких пројеката, контролу 
квалитета индивидуалних истраживања наставника и сарадника и контролу 
квалитета развоја научноистраживачког подмлатка.  
 
Контрола квалитета научноистраживачких пројеката који се финансирају од 
стране Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
остварује се тако што се рад на сваком од пројеката изражава кроз резултате 
пројекта, који се представљају преко спискова резултата, у складу са категоријама 
које дефинише ресорно министарство. Једном годишње сви ангажовани наставници 
и сарадници обавезни су да представе своје резултате у прописаној форми. Збирни 
резултати по пројектима, на крају сваке истраживачке године, достављају се 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
 
Контрола квалитета научноистраживачких пројеката примењених истраживања 
за потребе привреде остварује се на тај начин што се резултати рада наставника и 
сарадника континуирано прате кроз контролу реализације циљева и резултата 
дефинисаних самим пројектом. Наставници и сарадници, ангажовани на овим 
пројектима, пишу одговарајуће извештаје о својим резултатима рада, који су 
предмет разматрања одговарајућих тела Факултета, али и партнера из привреде. 
Носилац ових пројеката Факултета је НИЦЕФ. Приликом контроле квалитета 
међународних научноистраживачких пројеката, извештаји о резултатима 
наставника и сарадника ангажованих на овим пројектима предмет су разматрања и 
оцене не само одговарајућих тела Факултета, већ и иностраних партнера. 
 
Наставници и сарадници Факултета су обавезни да се укључују у 
научноистраживачки рад, како кроз пројекте које реализује Факултет, тако и кроз 
индивидуална истраживања и тиме континуирано доприносе развоју научних 
области којима се баве. Они су дужни да објављују своје резултате у форми: 
научних књига и монографија, радова у водећим часописима међународног значаја, 
радова у часописима националног значаја, радова саопштених на скуповима 
међународног значаја, радова саопштених на скуповима националног значаја. 
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Научноистраживачки рад наставника и сарадника се континуирано прати. Резултати 
постигнути у научноистраживачком раду вреднују се приликом избора наставника и 
сарадника и стицања звања и то на основу Закона о високом образовању, Статута 
Универзитета у Београду, Критеријума за стицање звања донетих на Универзитету у 
Београду, Статута Факултета и Правилника о ближим условима за избор сарадника 
Факултета. На основу Статута Факултета и Критеријума за стицање звања 
наставника Универзитета у Београду, као и на основу Одлуке о изменама и 
допунама критеријума о избору наставника на Универзитету у Београду су  
прецизирани  резултати у домену научног рада које наставници морају да остваре да 
би стекли услове за избор. Треба истаћи да су наведени услови строжији од услова 
које тражи Закон о високом образовању, а све у циљу додатног стимулисања 
научног рада на Универзитету у Београду и Економском факултету.  
 
Имајући у виду постављене услове за напредовање, Факултет велику пажњу 
поклања стручном усавршавању и унапређењу знања и компетенција сарадника и 
наставника. Посебно су у фокусу млади истраживачи.  
 
Поједини асистенти Факултета су у претходним годинама били изабрани као 
носиоци престижних стипендија Junior Faculty Development Program и Ron Brown, 
које додељује Department of State USA (Bureau of Educational and Cultural Affairs), 
док велики број професора припада мрежи алумнија Фулбрајтове организације. 
Велики број наставника и сарадника боравио је на стручном усавршавању на 
страним универзитетима са најбољом репутацијом, попут Универзитета Кембриџ, 
Оксфорд, Харвард, Бокони, Беркли, Сорбона итд. Факултет подстиче своје 
запослене да се активно баве научним, истраживачким, уметничким и 
професионалним радом и да што чешће објављују резултате свога рада у 
иностранству и тиме што у свом буџету издваја посебна средства за подршку овим 
активностима.  
 
Према Одлуци бр. 4541/1 од 21. новембра 2006. свим наставницима и сарадницима 
који су запослени на Факултету одобрава се коришћење износа од 400 евра у 
динарској противвредности на име накнаде трошкова учешћа на међународним 
скуповима, под условом да имају прихваћен рад на том скупу. Одлуком 2841/1 од 
23.07.2008. овај износ је повећан на 500 ЕУР у динарској противвредности. Овај 
износ је даље повећан на 650 евра у динарској противвредности одлуком бр. 4967/1 
од 18. октобра 2010. године. Одлуком Декана број 634/1 од 13.02.2014. године овај 
износ је повећан на 750 ЕУР у динарској противвредности. Свим наставницима и 
сарадницима који су запослени на Факултету одобрава се коришћење додатних 150 
евра у динарској противвредности годишње на име надокнаде трошкова учешћа на 
домаћим научним скуповима. Такође, свим сарадницима на Факултету у току 
изборних периода у звању сарадника одобравају се средства на име накнаде 
трошкова студијског боравка у иностранству у износу највише до 1.000 евра, под 
условом да имају позив стране високошколске установе одлуком Савета Факултета 
број 1194/2 од 16.05.2005. године. 
 
Од 2015. установљено је додељивање награде наставницима и сарадницима за 
објављен рад у часопису категорије М21, М22 или М23. У 2015. години објављено је 
14, а у 2016. години 10 радова од стране наставника и сарадника запослених на 
Економском факултету, што је 11,2% и 8,0% објављених SCI-радова по запосленом, 
респективно. 
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Факултет је био успешно укључен у реализацију два ТЕМПУС пројекта – TEMPUS 
CD – JEP 19040-204 и TEMPUS CD – JEP 4116-2006, што је био наставак добре 
праксе коју је Факултет имао до почетка 1990-их када је био међу првим 
високошколским установама у бившој СФРЈ који је био укључен у ТЕМПУС 
пројекте. У оквиру Темпус програма остварена је сарадња са Универзитетом у Ници 
(Француска) и Универзитетом у Коимбри (Португалија). Наставници који су 
изводили на овим курсевима боравили су на универзитетима у Ници и Коимбри, 
како би са страним колегама радили на усклађивању силабуса и упознавања са 
савременим токовима развоја научних достигнућа у областима које покривају у 
циљу унапређења знања и академских компетенција. 
 
Интензивна међународна сарадња Факултета присутна је и у области организовања 
студија на страном језику са иностраним високошколским институцијама.  
 
HEC Париз (најбоља пословна школа у Европи, према рангирању Financial Times-а) 
и Факултет су организовали партнерски мастер студијски програм из области 
економије и менаџмента у периоду од 2003. до 2012. године. Програм је развијен 
захваљујући финансијској подршци Француске владе и под покровитељством 
Амбасаде Републике Француске у Београду, а Факултет је изабран од стране HEC 
Париз. Студијски програм се одвијао у посебно опремљеним просторијама 
Факултета, а у настави учествују професори обе институције. Студенти, поред 
српске, стичу и диплому HEC, Париз. Такође, са Факултетом за право, политичке 
науке, економију и менаџмент Универзитета у Ници Факултет успешно организује и 
заједнички мастер програм који је намењен образовању стручњака из области 
економске политике у специфичним условима транзиције. Студенти, поред српске, 
стичу и диплому Универзитета у Ници, што им пружа могућност укључивања на 
европско тржиште рада, али и даљи научноистраживачки рад на страним 
високошколским установама кроз докторске студије.  
 
Факултет, у сарадњи са Јужноевропским центром за савремене финансије (SECCF), 
организује и Међународне мастер студије из квантитативних финансија (IMQF) од 
2003. године. Факултет је у периоду од 2010. до 2012. заједно са Texas A&M 
University Commerce из САД-а, реализовао заједнички МБА програм Belgrade 
Graduate Business Programs (BGBP).  
 
У школској 2015/2016. години извршена је припрема за успостављање сарадње са 
Универзитетом у Лондону у циљу реализације међународног програма основних 
студија „Економија и финансије“, који ће омогућити студентима стицање две 
дипломе – диплому Универзитета у Лондону (факултет-носилац Лондонска школа 
економије и политичких наука) и диплому Универзитета у Београду (Економски 
факултет). У истој школској години процес успостављања сарадње је успешно 
завршен закључењем одговарајућег споразума између Економског факултета 
Универзитета у Београду и Универзитета у Лондону. 
 
У школској 2015/2016. години започет је процес успостављања институционалне 
сарадње између Економског факултета Универзитета у Београду и Freie Univeristat 
Berlin – Institute For East-European Studies and the School of Business & Economics, у 
домену размене студената и наставника. На основу потписаног писма о намерама, 
припремљена је и поднета пријава за одобрење финансијске подршке за ову 
сарадњу, DAAD фондацији у Берлину. У припреми је потписивање званичног 
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споразума о сарадњи између Економског факултета Универзитета у Београду и Freie 
Univeristat Berlin. Потписани су и следећи споразуми о сарадњи: Споразум о 
сарадњи са Souteast Missouri State University, САД, Покренута је иницијатива за 
склапање споразума о мобилности студената и особља у оквиру програма 
ERASMUS+ са следећим институцијама: University of Economics in Bratislava, 
Словачка, Cracow University of Economic (CUE), Пољска, Philipps University at 
Marburg, School of Business and Economics, Немачка, Pamukkale University, Турска, 
Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Бугарска. Резултати пројектних пријава се 
очекују током 2016/17. 
 
Светска банка је у 2016. години покренула вишегодишњи пројекат за унапређење 
система финансијског извештавања у Србији, а Економски факултет у Београду је 
одабран за партнерску институцију у сегменту образовања из ове области. У 
септембру 2016. године пројекат је званично покренут. У оквиру овог пројекта, 
Светска банка ће подржати предлоге и иницијативе Економског факултета 
усмерених на унапређење система образовања из области финансијског 
извештавања, укључујући обезбеђење међународног искуства и мобилности 
наставника, даље међународне цертификације студија на Економском факултету, 
афирмације примене међународних стандарда у систему финансијског извештавања, 
прибављања релевантне међународне литературе и др. 
 
У оквиру укључивања Факултета у светске научне и стручне токове, као и 
унапређења академских знања и подстицање научног подмлатка, млади сарадници 
Факултета су реализовали своје докторске студије на престижним универзитетима у 
иностранству (INSEAD, Универзитет у Ници и др), али и кроз укључивање страних 
професора у комисију за оцену и одбрану докторских дисертације које се реализују 
на Факултету. 
 
Служба за информационе технологије представља важну подршку 
научноистраживачким активностима. Служба је опремљена савременом 
рачунарском опремом, која укључује рачунаре последње генерације, видео бимове и 
пројекторе, чиме подржава високе аспирације Економског факултета на пољу 
примене модерних технологија и постизању високог квалитета извођења наставе и 
обављања научноистраживачког рада. Сви кабинети наставника и сарадника су 
опремљени савременим рачунарима, који су међусобно умрежени. Локална 
рачунарска мрежа Факултета је повезана на АМРЕС (Академску мрежу Србије) и на 
Интернет преко Рачунског центра Универзитета у Београду (РЦУБ). У 2016. 
опремљена је нова рачунарска учионица на 4. спрату са 71 рачунар.  
 
У оквиру Службе за информационе технологије, на другом спрату се налазе четири 
рачунарске сале са укупно 106 рачунара, а на четвртом спрату још једна са 71 
рачунаром за потребе наставе и испита и слободног рада студената. Све рачунарске 
сале су опремљене комплетном (подном) мрежном инфраструктуром. Укупно 
двадесет пет наставних сала и шест амфитеатара је опремљено фиксним рачунаром 
и фиксним пројектором за потребе извођења наставе. Поред овога, на Факултету се 
налазе још око двеста тридесет рачунара у кабинетима наставника и сарадника, 
канцеларијама стручних служби, библиотеци и студентским организацијама. Током 
2015. и 2016. године је набављено укупно 170 нових рачунара којима је замењен 
исти број постојећих (80 у салама за наставу и 90 у наставничким кабинетима и 
стручним службама). Студенти могу да користе рачунарске и мрежне ресурсе и у 
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студентском клубу, где је постављено шест рачунара. Локална рачунарска мрежа 
(LAN) Факултета подигнута је 1997. године на свих девет спратова зграде 
Факултета са око четирсто педесет прикључака и брзином од 100Mbps, а током 
2016. на четири спрата (од 3. до 6.) је замењена и реорганизована мрежна 
инфраструктура са одвојеним концентраторима, оптичким uplink-ovima и брзином 
од 1Gbps. Бежична рачунарска мрежа (WLAN) Факултета се састоји од 35 access 
point-a, а бежична академска мрежа Еduroam од 13 access point-a. Сигнали обе мреже 
покривају свих 9 спратова зграде. Од 2014. године уводи се виртуализација 
факултетских сервера набавком модерних серверских и storage система.  
 
Укупно двеста пет рачунара је намењено искључиво студентима. Сваки наставник и 
сарадник добио је на коришћење рачунар одређене конфигурације. Факултет свим 
запосленим и студентима обезбеђује електронски приступ различитим базама 
података, релевантним за научноистраживачке и наставне сврхе. Службе су 
опремљене одговарајућим техничким средствима и компјутерском опремом и у раду 
користе адекватне софтвере. 
 
Библиотека Економског факултета у Београду је највећа такве врсте у земљи. 
Библиотека поседује драгоцен и завидан број домаћих и страних наслова 
монографских и серијских публикација, као и потребну техничку опремљеност за  
коришћење и приступ истим. У Библиотеци, као и у кабинетима наставника и 
сарадника, могуће је претраживање електронских база часописа и књига  преко 
којих се може доћи до скоро свих значајнијих светских научних часописа из области 
економије, пословног управљања и других области за које је Факултет матичан 
(преко КОБСОН-а у највећој мери). Отварањем личног корисничког имена на 
серверу Народне библиотеке Србије могуће је претраживање свих ових база и са 
других мрежа, а не само са академске. Економски факултет у Београду има добру 
праксу да својим сарадницима сваке године финансира набавку иностране стручне 
литературе у вредности од 150 ЕУР.  
 
Факултет редовно организује и стручне и научне скупове, семинаре и конференције 
у сарадњи са Научним друштвом економиста (НДЕ) и Академијом економских 
наука. Ови скупови представљају важну референцу и извор најновијих сазнања у 
области економије и пословног управљања. Монографије које издаје Економски 
факултет са Научним друштвом економиста објављују се после одржаних скупова. 
У њих не улазе сви радови представљени на скупу, већ се радови посебно одабирају, 
рецензирају и додатно приређују на основу дискусије која је на скупу вођена. Ове 
монографије представљају важне научне изворе у земљи (пре свега, према 
цитираности, јер се ради о оригиналним научним радовима). У сарадњи са НДЕС И 
АЕН реализовано је 26 скупова у периоду 2011.- 2016. година. У питању су следећи 
скупови: Реформе и економски развој у транзицији: Србија и Западни Балкан; 
Неолиберализам; Положај и перспективе Србије у европској и светској привреди; 
Нови методи менаџмента и маркетинга у подизању конкурентности српске 
привреде; Монетарна политика и привредни развој; Привреда Србије у другом 
таласу кризе; Глобална криза и економска наука - неолиберализам и алтернативе; 
ЕУ и Србија - Од транзиције до придруживања; Актуелна кретања у европској и 
светској привреди и њихове импликације на Србију; Изазови за економску политику 
Србије у 2013. години; Изгледи и алтернативе изласка из рецесије: Актери, домети и 
теоријски концепти; Институционалне реформе, економски развој и процес 
придруживања Европској Унији; Конкурентност предузећа у Србији; Економска 
политика Србије у 2014: Могућности привредног раста у условима реформи и 



Четврти редован извештај о самовредновању Економског факултета у Београду 2017. 
 

84 
 

фискалне консолидације; Реформе и развој: Стање, резултати и почетак преговора 
Србије са ЕУ; Стање и перспективе економско-финансијских односа Србије са 
иностранством; Како повећати запосленост у Србији; Економска политика Србије у 
2015. години, Реструктурирање јавних предузећа у условима институционалних 
ограничења, Либералне и комунитарне опције у институционалној изградњи и 
економској политици, Економска политика Србије у 2016. години; Стање и 
перспективе агропривреде и села у Србији; Наши научни спорови: велике 
алтернативе у изградњи институционалног поретка; Стране директне инвестиције и 
привредни раст у Србији,  Економска политика Србије у 2017. Већину реферата на 
наведеним скуповима припремили су наставници и сарадници Факултета.  
 
Центар за сарадњу са привредом је основан у октобру 2015. године на Економском 
факултету. Овај центар има три главна правца деловања: 1) успостављање узајамно 
корисне сарадње са успешним компанијама и институцијама у Србији и 
интензивирање различитих активности које имају за циљ обезбеђивање пракси и 
додатне едукације наших студената, за које је надлежан Тим за односе са 
компанијама и студентске праксе. На основу потписаних Меморандума о пословној 
сарадњи и Упитника које попуњавају компаније-партнери Економског факултета 
ствара се кровни оквир за спровођење низа заједничких активности. Тим је посебно 
фокусиран на повећање броја студентских пракси, које ће омогућити стицање 
практичних знања и вештина студената кроз рад у компанијама. 2) Каријерно 
вођење и саветовање у области планирања и управљања каријером студената, као и 
организација и реализација гостујућих предавања на Економском факултету у 
сарадњи са партнерима Факултета. Тим за каријерно вођење и саветовање Центра за 
сарадњу са привредом настоји да пружи практична и актуелна знања којa су 
студентима неопходнa за припрему за прво запослење и управљање својом 
каријером (припрема за писање биографије, припрема за интервју, теренска настава, 
гостујућа предавања и др.). 3) Управљање маркетингом и односима са јавношћу 
Економског факултета има за циљ промовисање и јачање репутације Факултета у 
привредном окружењу и стручној јавности. Тим за маркетинг и односе са јавношћу 
Центра за сарадњу са привредом настоји да позитивно и интензивно делује у правцу 
ширења угледа и позитивног имиџа Економског факултета у области високог 
образовања, али и свих других облика активности које припадају подручју рада 
Факултета. 
 
У оквиру надлежности Центра за сарадњу са привредом до краја маја 2017. године 
успостављена је сарадња са 242 компаније, са 3 градске управе (Београд, Ужице и 
Крушевац), обезбеђено је 1.163 студентских пракси и креиран је Студентски портал 
који студентима омогућава благовремено информисање о доступним праксама и 
њихову “on-line” пријаву. Организовано је 60 гостујућих предавања, организовано је 
18 теренских посета компанијама и 12 радионица. У сарадњи са компанијом Coca-
Cola Hellenic је обновљена студентска кантина (ekof&Coke lounge), организовано је 
пет окупљања алумниста Економског факултета и формирана база која броји 2.284 
члана Алумни клуба (до 30.5.2017. године). 
 
Одржано је више од 30 активности студентских организација (предавања/пројекти) 
и покренут је пројекат "ЕКОФ животна школа". Континуирано се ради на 
унапређењу наступа Факултета на социјалним мрежама, о чему најбоље говори број 
пратилаца: Facebook - 15 703, "Ja na EKOFu" (facebook) - 2 634, Instagram - 1 456, 
Linkendin - 2 930, Twitter - 1 286 
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У оквиру уписне кампање одржане су презентације у 32 средњe школe, Факултет је 
представљен на 9 сајмова образовања, организовано је 12 Отворених врата, 
остварена је директна комуникација са 2.518 ученика, креиран је и достављен 
извештај у 37 средњих школа о успеху њихових ученика на пријемном испиту и 
постигнућима током прве године студија (до 30.05.2017). 
 
У оквиру сарадње Центра са школама (до 30.05.2017): организована је донација 
књига (издања Економског факултета) за 140 средњих школа, донирана је 
рачунарска опрема у 3 средње школе, пружена је помоћ у организацији 12 
републичких такмичења за средњошколце, акредитована је прва конференција за 
наставнике при ЗУОВ-у која ће бити одржана 26. новембра на Факултету. 
 
Посебно треба истаћи одличну координацију рада Центра за сарадњу са привредом 
и НИЦЕФ-а и синергетско коришћење заједничких ресурса, као и синхронизован 
наступ пред партнерима из привреде. 
 
Такође, од стране Факултета 2005. године је основана Фондација за развој 
економске науке ФРЕН са циљем промоције истраживања која су заснована на 
најновијој методологији и релевантним подацима. ФРЕН спроводи независне 
анализе јавних политика на темељу доказа, како би јавност и доносиоци одлука 
били информисани о расположивим опцијама приликом формулисања политика и 
њиховим последицама. Захваљујући квалитету и релевантности спроведених 
истраживања, ФРЕН се позиционирао као један од водећих think tank-ова у Србији и 
региону. Циљеви ФРЕН-а су унапређење истраживања у сфери економске и 
социјалне политике у Србији и региону, омогућавање приступа високо квалитетним 
статистичким и аналитичким подацима за доносиоце одлука, као и ширење 
савременог начина размишљања о економији и социјалној политици у 
професионалним круговима и широј јавности. ФРЕН-ов тим чини више од 40 
истраживача и експерата. Сцоје налазе и препоруке ФРЕН промовише кроз 
Квартални монитор економских трендова и политика у Србији (QM), публикацију 
која систематски прати макроекономске, корпоративне и финансијске трендове и 
политике у нашој земљи. QM излази на српском и енглеском језику, а доступан је 
преко сајта ФРЕН-а. 
 
Економски факултет је оснивач најзначајнијег економског часописа у земљи 
Economic Annals/Економски анали (http://ea.ekof.bg.ac.yu). Од свог оснивања 1956. 
године до данас, Economic Annals/Економски анали су имали статус 
најреспектабилнијег и најутицајнијег економског часописа у региону, а само је 
језичка баријера ограничавала да часопис заузме истакнутије место и на 
међународном плану. У децембру 2007. године, Наставно-научно веће Факултета, 
оснивач Часописа, донело је одлуку да часопис излази само на енглеском језику, са 
проширеном листом чланова међународне редакције и иностраних рецензената. И 
према најригорознијем вредновању Economic Annals /Економски анали испуњавају 
све критеријуме које Министарство за науку и технолошки развој РС прописује за 
вредновање часописа у категорији М24: у питању је научни часопис у коме се 
објављују оригинални научни радови; часопис има редакцију састављену од 
истакнутих научних радника из области економије и пословног управљања; домаћу 
редакцију чине реномирани стручњаци са високошколских установа у земљи, док 
међународну редакцију чине професори са најбољих универзитета и међународних 
институција из Европе и света; часопис се публикује на енглеском језику, чиме 

http://ea.ekof.bg.ac.yu/
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остварује и доприноси сарадњи истакнутих стручњака из области теоријске и 
пословне економије у земљи и иностранству; при избору чланака за објављивање 
примењује систем двоструког рецензирања, при чему се поштује принцип 
анонимности аутора и рецензената; часопис излази редовно. Часопис је рангиран у 
бази података Elsevier Scopus® database према SCImago Journal & Country Rank 
(тренутно Q3) и регистрован је у RePec (тренутно h=4), Ideas, EconLit и Harzing’s 
Publish or Perish (тренутно h=15 за период 2009-2017), а такође и на сајту Факултета 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/publikacije/casopisi/ekonomski-anali/) са комплетним 
садржајем најновијег и доступности ранијих издања. Очекује се укључивање 
часописа у проширену SSCI листу. 
 
Ценећи значај подизања укупног научноистраживачког рада у земљи, у области 
економије, Факултет се определио и за издавање једног научног часописа од 
националног значаја на српском језику: Економске идеје и пракса. Објављивање 
часописа је започело 2011. године и а до сада је изашло 22 броја.  
 
Факултет је, при томе, и суиздавач часописа Маркетинг, чији је издавач Српска 
асоцијација за маркетинг, часописа ESP Today, чији је издавач Филолошки 
факултет, са Саобраћајним факултетом, Удружењем англиста Србије, као и 
часописа Статистичка ревија са Републичким заводом за статистику. 
 
Факултет подстиче научноистраживачку активност наставника и сарадника тиме 
што посебну пажњу поклања доступности најновије стручне литературе. Посебну 
организациону јединицу Факултета чини Центар за издавачку делатност (ЦИД). Рад 
и овлашћења ЦИД-а регулисани су Правилником о раду ЦИД-а. Издања ЦИД-а су 
најквалитетнији наслови из области теоријске економије, међународне економије, 
банкарства, менаџмента, маркетинга, организације, пословних финансија, 
рачуноводства, статистике, математике, информатике и других њима 
комплементарних научних области. ЦИД представља незаменљиву подршку 
наставном и научном процесу Факултета, али и наставном, научном, технолошком и 
пословном процесу изван Факултета у Републици Србији и на простору Југоисточне 
Европе. ЦИД годишње објављује преко деведесет наслова уџбеничке и друге 
стручне литературе, што неопходну наставну литературу чини потпуно доступном 
студентима Факултета.  
 
Оцена испуњености стандарда 6: На основу анализе елемената Стандарда 6 
утврђено је да је перманентним радом на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу 
и провери резултата научноистраживачког и стручног рада и на њиховом 
укључивању у наставни процес Економски факултет у Београду је испунио 
Стандард 6. То оцењујемо високо значајним (+++). 
 
б) Предлог мера и активности на унапређењу Стандарда 6 
 
На основу анализе елемената Стандарда 6 идентификоване су слабости, могућности 
и опасности. У складу са тим, предложене су мере и активности за даље унапређење 
и оцењен је степен значајности сваке од предложених мера скалом прописаном 
Упутством КАПК-а (стр. 2), које су изложене у наставку. 
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1. Формирање базе података, односно збирног прегледа о објављеним радовима 
наставника и сарадника по годинама, са одговарајућом класификацијом радова 
према критеријумима ресорног министарства. Сваки сарадник и наставник би 
требало да има свој картон, који треба да садржи ажурну биографију, списак 
објављених радова са оценом научне вредности према критеријумима ресорног 
министарства, учешће у научним и стручним пројектима, скуповима, чланства у 
комисијама и стручним телима Факултета, чланство у редакцијама научних 
часописа, чланства у домаћим и страним професионалним организацијама, 
менторства и чланства у комисијама за оцену и одбрану мастер, магистарских и 
докторских радова и слично. (+++) 
Носилац активности: продекан за научно-истраживачки рад, руководилац 
Службе за информационе технологије 

2. Стратешки је интерес Факултета и дугорочно опредељење да континуирано 
унапређује услове за научноистраживачки рад, систематично прати и проверава 
резултате научноистраживачког и стручног рада наставника и сарадника и да 
њиховим укључивању у наставни процес одржи своју позицију Прве и Праве 
школе економије у региону. У складу са тим, у будућности би требало још 
преданије радити и више улагати у подстицање, обезбеђење услова, праћење и 
проверу резултата научноистраживачког и стручног рада наставника и сарадника 
и на њиховом укључивању у наставни процес (++). 
Носилац активности: декан, продекани, шефови катедри, Комисија за развој 
факултета, Наставна комисија, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета 
на Факултету 

3. Факултет би требало да настави са улагањем у развој својих наставника и 
сарадника, а нарочито би требало подржавати интернационалну сарадњу и 
усавршавање на иностраним универзитетима. Стога би требало размотрити 
могућности за повећање финансијске подршке за усавршавање у иностранству, 
учешће на међународним конференцијама и набавку литературе. У том смислу, 
потребно је идентификовати ефикасне начине за привлачење донација у посебан 
фонд за ове сврхе и израдити правилник о коришћењу средства из таквог фонда. 
(+++) 
Носилац активности: декан, продекани, Комисија за развој Факултета, Комисија 
за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, руководилац НИЦЕФ-а, 
Клуб асистената 

4. У циљу подстицања научног рада наставника и сарадника, треба наставити са 
праксом годишњег награђивања наставника и сарадника који остваре најбољи 
годишњи коефицијент научноистраживачког рада. (++)  
Носилац активности: декан, продекани, Комисија за развој Факултета, 
руководилац НИЦЕФ-а, шефови катедри, Комисија за обезбеђење и унапређење 
квалитета на Факултету  

5. Потребно је повећати укључивање млађих сарадника (сарадника у настави и 
асистената) у научноистраживачки рад кроз њихово веће ангажовање у 
научноистраживачким пројектима. (++)  
Носилац активности: декан, продекани, шефови катедри, руководилац НИЦЕФ-
а, руководиоци пројеката 
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6. Повећати доступност најновијих научних часописа, истраживачких извештаја, 
књига и других публикација кроз набавку квалитетних електронских база 
публикација. (+++)  
Носилац активности: декан, продекани, руководилац Библиотеке 

7. Размотрити могућност настављања раније добре праксе да Факултет финансира 
набавку иностране стручне литературе и за наставнике Факултета. (+++)  
Носилац активности: декан, продекани 

 
ц) Извори и прилози за Стандард 6 
  
 Одлука Oдбора за акредитацију научно-истраживачких  установа при 

Министарству просвете и науке Републике Србије бр. 021-01-17/8 од 22.03.2011. 
о акредитацији Економског факултета за обављање научноистраживачке 
делатности (http://www.mpn.gov.rs/wp-
content/uploads/2015/08/Akreditovani_fakulteti_i_univerziteti-2014_022.pdf); 

 Одлука одбора за акредитацију научно-истраживачких  организација при 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије бр. 660-
01-00012/26 од 12.01.2016. о акредитацији Економског факултета у Београду за 
обављање научноистраживачке делатности (http://www.mpn.gov.rs/wp-
content/uploads/2017/12/Akreditovani-fakulteti-i-univerziteti.pdf); 

 Програм научно-истраживачког рада Економског факултета у Београду до 2020, 
године, број 1391/1 од 06.04.2015. годинеПрограм развоја научно-истраживачког 
подмлатка Економског факултета до 2020. године, број 1390/1 од 06.04.2015. 
годинеОдлука Декана бр. 1194/2 од 13.02.2014. године о повећању износа за 
финансирање учешћа на међународним и домаћим конференцијама (у Архиви 
Факултета); 

 Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета Економског 
факултета у Београду 
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja
%20kvaliteta%2009.06.08.doc).  

 Извештај о раду Факултета у 2014/15. години -  Одлука бр. 3980/1 од 30.10.2015 
(у архиви Факултета); 

 Извештај о раду Факултета у 2015/16. години - Одлука бр. 4465/2 од 23.11.2016. 
године (у архиви Факултета); 

 Фондација за развој економске науке – ФРЕН (https://www.fren.org.rs/node/18); 
 http://www.ekof.bg.ac.rs/publikacije/casopisi/ 
 Број и списак SCI-индексираних радова за 2015. годину и 2016. годину (Прилог 7 

у Анексу);   
 Називи и евиденциони бројеви научноистраживачких пројеката које финансира 

Министарство науке, чији су руководиоци наставници стално запослени на 
Економском факултету Универзитета у Београду (Прилог 8: у Анексу); 

 Списак наставника и сарадника запослених и ангажованих на Економском 
факултету Универзитета у Београду, учесника у међународним пројектима и 
пројектима које финансира Министарство науке са називима/евиденционим 

http://www.ekof.bg.ac.rs/publikacije/casopisi/
http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja%20kvaliteta%2009.06.08.doc).%D0%A3
https://www.fren.org.rs/node/18
http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja%20kvaliteta%2009.06.08.doc).%D0%A3
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бројевима пројеката, за период 2006-2010. године и период 2011-2017. године 
(Прилог 9 у Анексу); 

 Списак објављених докторских дисертација и одговарајуће публикације у 
часописима са рецензијом који приказују резултате докторске дисертације за све 
кандидате који су докторирали на Економском факултету Универзитета у 
Београду у периоду 2014-2017. године (Прилог 10 у Анексу);  

 Награде и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у 
научноистраживачком раду за 2015. годину и 2016. годину (Прилог 11 у Анексу); 

 Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број 
наставника и сарадника на Економском факултету Универзитета у Београду 
(Прилог 12 у Анексу);  

 Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и 
сарадника на Економском факултету Универзитета у Београду (Прилог 13 у 
Анексу);  

 Попис информатичких ресурса на Економском факултету Универзитета у 
Београду (Прилог 14 у Анексу). 
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7. Стандард: Квалитет наставника и сарадника 
 
 
 
 
 
 
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 7 
 
Наставу на Факултету обавља сто двадесет пет наставника и сарадника са пуним 
радним временом, као и двадесет наставника и сарадника ангажованих са других 
факултета. Структура наставног особља са пуним радним временом је следећа (март 
2017): педесет пет редовних професора, двадесет три ванредна професора, двадесет 
један доцент, двадесет три асистената и три сарадника у настави. Са других 
факултета ангажовано је: осам редовних професора, четири ванредна професора, три 
доцента, три наставника страног језика и два научна саветника. Стога, број 
запослених наставникa у односу на  укупни број студената износи 0,016. 
Стандарди квалитета наставника и сарадника Економског факултета у Београду 
дефинисани су Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета, и 
укључују: високу оспособљеност за наставни, научноистраживачки и стручни рад, 
спремност за пружање максималног доприноса развоју науке и научног 
стваралаштва, примену нових научних знања у наставном процесу, поседовање 
високих моралних карактеристика који представљају узор студентима итд. 
Наставници и сарадници су дужни да током извођења наставе поступају у складу са 
Кодексом професионалне етике на Универзитету у Београду. Од њих се очекује: да 
испоље коректност, објективност и праведност у комуникацији са студентима, да се 
доследно придржавају унапред дефинисаних правила у наставном процесу, да 
максимално испољавају спремност за сарадњу са студентима, да њихов рад 
представља допринос изградњи савременог друштва итд. 
 
Наставници и сарадници Факултета оспособљени су за: организовање наставе која 
одговара потребама образовања студената, примену савремених наставних метода, 
разумевање и уважавање индивидуалних разлика међу студентима и различитих 
стилова учења, развијање инструмената за редовно праћење и квалитетно 
оцењивање рада студената и коришћење савремених информационих технологија и 
дидактичких средстава у настави. 
 
На Интернет страници Факултета (www.ekof.bg.ac.rs) презентирани су подаци о 
наставницима и сарадницима Факултета,. 
 
Поступак и услови за избор наставника и сарадника се утврђују унапред, јавни су и 
доступни оцени јавности. На основу иницијативе матичне катедре, Наставно-научно 
веће Факултета доноси одлуку о расписивању конкурса за избор наставника и 
сарадника и одређује комисију од најмање три члана за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима по конкурсу. Конкурс са условима за избор се објављује 
у дневним новинама и на интернет страници Факултета и Универзитета у Београду. 
Изабрана Комисија сачињава извештај о избору кандидата, који се ставља на увид 
јавности током 30 дана, објављивањем огласа о томе у дневним новинама (Новости) 
и пре сачињавања Извештаја комисија одређује тему приступног предавања за све 
кандидате који се бирају у звање доцента и за  ванредног професора уколико 

Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и 
избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију 
и развој наставника и сарадника и провером квалитета њиховог рада у настави. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/
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кандидати који су се пријавили на конкурс немају педагошко искуство, као и за 
кандидате који се бирају у звање ванредног професора а нису имали педагошко 
искуство. Кандидати су дужни да потпишу одлуку о изворности на основу 
Правилника о начину и поступку за стицање звања и заснивање радног односа 
наставника Универзитета у Београду. Састављени Реферат се поставља на интернет 
страници Факултета. Након истека рока од тридесет дана Изборно веће утврђује 
предлог за избор кандидата. Одлука о утврђеном предлогу са комплетном 
документацијом доставља се већу научних области Универзитета у Београду ради 
доношења одлуке за избор у звање доцента и ванредног професора, а за редовног 
професора веће научних области прослеђује сенату предлог ради доношења одлуке 
о избору.  Овај поступак и услови су предмет периодичне провере квалитета. 
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се поштовањем законских и других 
прописа о избору наставника и сарадника, који су садржани у Закона о високом 
образовању, Статута Универзитета у Београду, Минималним условима за избор у 
звање наставника универзитета, које је утврдио Национални савет, Правилником о 
минималним условима за избор у звање наставника Универзитета у Београду, 
Статута Факултета и Правилника о ближим условима за избор сарадника Факултета.  
 
За избор у звање доцента потребно је да кандидат има научни назив доктора наука 
из научне области за коју се бира стечен на акредитованом универзитету и 
акредитованом студијском програму у земљи или диплома доктора наука стечена у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом образовању. Обавезни улови 
за избор у звање доцента (за први и сваки следећи избор) су: 1. Приступно 
предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране високошколске 
установе, 2. Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 
целокупног претходног изборног периода (ако га је било), 3. Објављен један рад из 
категорије М20 или три рада из категорије М51 из научне области за коју се бира и 
4. Саопштен један рад на научном скупу, објављен у целини (М31, М33, М61, М63). 
 
За први избор у звање ванредног професора поред услова за доцента потребно је 
да кандидат има: 1. Искуство у педагошком раду са студентима, односно, од стране 
високошколске установе позитивно оцењено приступно предавање из области за 
коју се бира, уколико нема педагошко искуство, 2. Позитивна оцена педагошког 
рада (ако га је било) добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог 
изборног периода, 3. Објављена два рада из категорије М20 или пет радова из 
категорије М51 у периоду од последњег избора у звање из научне области за коју се 
бира, 4. Оригинално стручно остварење или руковођење или учешће у пројекту, 5. 
Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за предмет из студијског програма 
факултета, односно универзитета или научна монографија (са ISBN бројем) из 
научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно звање, 6. Један рад 
са међународног научног скупа објављен у целини категорије М31 или М33, 7. Један 
рад са научног скупа националног значаја објављен у целини категорије М61 или 
М63. Услови за сваки следећи избор у звање ванредног професора су: 1. Искуство у 
педагошком раду са студентима, 2. Позитивна оцена педагошког рада добијена у 
студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода, 3. Објављена 
један рад из категорије М20 или четири рада из категорије М51 у периоду од 
последњег избора из научне области за коју се бира, 4. Један рад са међународног 
научног скупа објављен у целини категорије М31 или М33, 5. Један рад са научног 
скупа националног значаја објављен у целини категорије М61 или М63. 
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За избор у звање редовног професора поред услова за ванредног професора 
потребно је да кандидат има: 1. Искуство у педагошком раду са студентима, 2. 
Позитивна оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током 
целокупног протеклог изборног периода, 3. Објављен један рад из категорије М21, 
М22 или М23 од првог избора у звање ванредног професора из научне области за 
коју се бира, 4. Објављен један рад из категорије М24 од првог избора у звање 
ванредног професора из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из 
категорије М21, М22 или М23 може, један за један, да замени услов из категорије 
М24 или М51, 5. Објављених пет радова из категорије М51 у периоду од последњег 
избора из научне области за коју се бира. Додатно испуњен услов из категорије М24 
може, један за један, да замени услов из категорије М51, 6. Цитираност од 10 xeтepo 
цитата, 7. Два рада са међународног научног скупа објављена у целини категорије 
М31 или М33, 8. Два рада са научног скупа националног значаја објављена у целини 
категорије М61 или М63, 9. Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за предмет 
из студијског програма факултета, односно универзитета или научна монографија 
(са ISBN бројем) из научне области за коју се бира, у периоду од избора у претходно 
звање, 10. Резултати у развоју научнонаставног подмлатка, 11. Менторство или 
чланство у две комисије за израду докторске дисертације, 12. Учешће у комисији за 
одбрану три завршна рада на академским специјалистичким, односно мастер 
студијама. 
 
Поред наведених обавезних, потребно је да кандидат има испуњену минимално 
једну  ближу одредницу у најмање два од следећа три изборна услова:  
 

• Стручно-професионални допринос, ближе одреднице:  
1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или зборника 

радова у земљи или иностранству,  
2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним 

скуповима националног или међународног нивоа, 
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским 

мастер или докторским студијама 
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 

пројектима),  

• Допринос академској и широј заједници  
1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 

стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира 
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на 

факултету или универзитету у земљи или иностранству  
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа и 

комисије министарстава 
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција, програми едукације наставника) или у 
активностима популаризације науке 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или 
науке 
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• Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким установама, 
односно установама културе или уметности у земљи и иностранству  
1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројектима и студијама  
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским 

или научноистраживачким институцијама у земљи или иностранству, или 
звање гостујућег професора или истраживача 

3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном удружењу 
или организацији националног или међународног нивоа 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма  
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству 

 
Приликом избора кандидата у звање наставника посебно се вреднују: мерљиви 
резултати научног и истраживачког рада кандидата, ангажовање кандидата у развоју 
наставе и развоју других делатности Факултета, резултати наставно-педагошког 
рада кандидата, резултати постигнуте у обезбеђивању научно-наставног подмлатка, 
као и повезаност образовног рада наставника са радом на пројектима у другим 
областима привредног и друштвеног живота и допринос широј заједници. 
 
Квалитет наставника и сарадника постиже се и подстицањем наставне, 
научноистраживачке и стручне активности, континуираним подизањем нивоа 
педагошких и дидактичко-методичких компетентности, као и унапређењем нивоа 
управљачких и комуникацијских компетенција. 
 
Перманентно научно и стручно усавршавање и напредовање наставника и сарадника 
Факултет омогућено је путем: информисања наставника и сарадника о научним 
скуповима у организацији образовних и других институција у земљи и у 
иностранству, информисања наставника и сарадника о конкурсима за стипендије, 
обезбеђења студијских боравака, специјализација, учешћа на научним и стручним 
скуповима, обезбеђивања адекватне литературе, приступа базама података, 
библиотечким ресурсима на Интернету и другој научној инфраструктури. 
 
Факултет спроводи дугорочну политику квалитетне селекције младих кадрова и 
њиховог даљег напретка, као и различите врсте усавршавања.  
 
Програмом развоја научно-истраживачког подмлатка Економског факултета су 
прецизиране бројне активности у процесу развоја научноистраживачког подмлатка 
који чини основу за селекцију квалитетних младих кадрова. Од наведених 
активности треба посебно истаћи: реализацију наставног процеса на сва три нивоа 
академских студија (основне, мастер и докторске); укључивање у 
научноистраживачки рад студената на докторским студијама у оквиру похађања 
предмета студијског програма, као и приликом писања радова за представљање и 
публиковање на научним конференцијама и у часописима,  подршку младим 
истраживачима кроз менторски рад; укључивање младих истраживача у 
научноистраживачке програме и пројекте; финансијску помоћ младим сарадницима 
Факултета приликом набавке научне литературе, као и за одласке на научне скупове 
и одласке на стручно усавршавање у иностранству; међународну сарадњу са 
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истакнутим високошколским установама која подразумева размену студената и 
наставника; финансирање и суфинансирање издавања научних публикација (књига и 
монографија) младих истраживача, обезбеђивање научне инфраструктуре за рад 
младих истраживача и др. 
 
Финансирање научног и стручног усавршавања наставника и сарадника врши се из 
средстава Факултета. Одлуком Декана, број 4967/1, свим наставницима и 
сарадницима који су запослени на Факултету одобрава се коришћење износа од 650 
евра у динарској противвредности на име надокнаде трошкова учешћа на 
међународним научним скуповима организованим у иностранству, под условом да 
имају прихваћен рад на тим скуповима. Одлуком Декана број 634/1 од 13.02.2014. 
године овај износ је повећан на 750 ЕУР у динарској противвредности. Такође, свим 
сарадницима на Факултету у току изборних периода у звању сарадника одобравају 
се средства на име накнаде трошкова студијског боравка у иностранству у износу 
највише до 1.000 евра, под условом да имају позив стране високошколске установе 
одлуком Савета Факултета број 1194/2 од 16.05.2005. године. 
 
Декан предложио установљење награде у износу од око 100.000 динара 
наставницима и сарадницима за објављен рад у часопису категорије М21, М22 или 
М23. Сваке године се доноси нова одлука с тим у вези, а 2017. године је донета 
одлука под бројем 933/1 од 14.03.2017. године. Награда 100.000,00 динара по једном 
раду, а уколико је објављено више радова онда награда не може да пређе износ од 
200.000,00 динара. 
 
Свим наставницима и сарадницима који су запослени на Факултету одобрава се 
коришћење додатног износа од 150 евра у динарској противвредности на име 
надокнаде трошкова учешћа на домаћим научним скуповима. Поред тога, 
Колективним уговором је  предвиђено је да Факултет може у случају стручног 
усавршавања запосленог, а које је од интереса за Факултет, на захтев запосленог, да 
одобри плаћено одсуство, а да се средства обезбеђују из прихода Факултета.  
 
Факултет, као водећа научна институција у области економије и пословног 
управљања, укључује се у примењена истраживања за потребе привреде Републике 
Србије. Наставници и сарадници се укључују  у примењена истраживања на основу 
свог поља интересовања, ранијих резултата научноистраживачког рада, уз захтев за 
активно укључивање младих. Носилац реализације пројеката Факултета је НИЦЕФ. 
У оквиру рада НИЦЕФ-а ангажовано је више од 130 експерата и истраживача, од 
којих 95 доктора наука. Овај центар са преко 1.000 до сада презентираних пројеката 
и студија представља једну од најпризнатијих и најодговорнијих институција у 
области економских развојних и фундаменталних истраживања у земљи и 
окружењу. У последњих десет година у оквиру НИЦЕФ-а реализовано је преко 500 
пројеката, иновационих курсева, компанијских курсева, консултантских услуга, 
саветовања и сличних важних манифестација, научних и стручних скупова, у којима 
су учествовали сви наставници и сарадници запослени на Факултету. 
 
Факултет је својим актима детаљно регулисао начин праћења и вредновања 
квалитета педагошког рада наставника и сарадника, укључујући и периодичну 
студентску анкету и предвидео је корективне мере за обезбеђење задовољавајућег 
нивоа квалитета. Резултати редовног годишњег анкетирања студената у школској 
2014/2015. и 2015/16. години, спроведеног од стране Комисије за организовање и 
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спровођење поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и 
сарадника, показују да је квалитет педагошког рада наставника и сарадника 
Факултета на високом нивоу. Квалитет педагошког рада наставника и сарадника 
студенти су оцењивали помоћу девет индикатора (јасност и разумљивост излагања, 
прегледно излагање уз истицање најбитнијег, одговарајући темпо излагања, добра 
припремљеност за час, одржавање наставе у договореним терминима и без 
кашњења, подстицање укључивања и учествовања студената у настави, корисност 
информација и сугестија о раду студената добијених од стране наставника, 
одговарање на студентска питања и вођење рачуна о студентским коментарима, 
објективност оцењивања на испитима и предиспитним обавезама) којима је додата и 
оцена уџбеника (оцене од 1 до 5). На основу Извештаја о резултатима студентског 
вредновања педагошког рада наставника у зимском и летњем семестру школске 
2015/16. године се може видети да је укупна просечна оцена педагошког рада 
наставника и сарадника за све четири године студија 4,36, што је значајно више од 
средње вредности на скали за оцењивање. Високе просечне оцене студената 
показују да су студенти изузетно задовољни (све просечне оцене су изнад 4,20) 
квалитетом садржаја, метода наставе, припремљеношћу наставника и сарадника, 
начином њиховог излагања, поштовањем временских рокова, повратном 
информацијом коју студенти добијају од стране наставника и сарадника и 
објективношћу њиховог оцењивања.  
 
Резултати студентског вредновања достављају се Наставно-научном већу на 
разматрање и усвајање. Катедра, у складу са закључцима Наставно-научног већа, 
организује дискусију о резултатима студентског вредновања педагошког рада 
наставника и утврђује мере за побољшање квалитета предавања и вежби за предмете 
из свог састава, о чему извештава Продекана за наставу. На основу закључака 
Наставно-научног већа и матичне катедре, Шеф катедре и Продекан за наставу су 
овлашћени да обаве разговор са наставником или сарадником који не постижу 
одговарајући квалитет наставе и обавезно доносе мере за побољшање тог квалитета. 
Продекан за наставу и Шеф катедре се даље брину о спровођењу утврђених мера. 
 
Оцена испуњености Стандарда 7: На основу анализе елемената Стандарда 7 
утврђено је да је Економски факултет у Београду успостављањем система 
планирања и избора наставника и сарадника на основу јавног поступка, стварањем 
услова за перманентну едукацију и развој наставника и сарадника и провером 
квалитета њиховог рада у настави испунио Стандард 7. То оцењујемо високо 
значајним (+++). 
 
б) Предлог мера и активности на унапређењу Стандарда 7 
 
На основу анализе елемената Стандарда 7 идентификоване су слабости, могућности 
и опасности. У складу са тим, предложене су мере и активности за даље унапређење 
и оцењен је степен значајности сваке од предложених мера скалом прописаном 
Упутством КАПК-а (стр. 2), које су изложене у наставку. 
 
1. Ради побољшања квалитета педагошког рада сарадника, потребно је да Факултет 

обезбеди да сваки сарадник у настави, пре укључивања у наставни процес, 
заврши базични курс у области наставне педагогије, дидактике и методике. 
Такође, направити план за континуирано и систематско унапређење 
компентенција наставног особља у области дигеталне писмености. (+++) 
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Носилац активности: продекан за наставу, Комисија за обезбеђење и 
унапређење квалитета на Факултету  

2. Ради ефикаснијег планирања наставног особља, потребно је да Факултет развије 
стандарде у планирању броја сарадника и наставника на појединачним 
предметима, а у зависности од индивидуалног оптерећења у настави (број 
часова, број испитаних студената и сл.), потребе континуираног подмлађивања 
наставног особља и развоја појединачних предмета. Потребно је направити 
програм развоја кадра и анализу потреба наставног кадра. (+++) 
Носилац активности: продекан на наставу, продекан за финансије и 
међународну сарадњу, Наставна комисија, Комисија за развој Факултета, 
Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, катедре 

3. Потребно је да се већа пажња посвети наставницима и сарадницима који имају 
највише оцене педагошког рада, а не само наставницима и сарадницима који 
остварују оцене испод стандардних. Тиме би се створили услови да оцене 
студената добију свој пуни смисао. У том смислу, било би добро да се размотри 
предлог увођења годишње награде (финансијска награда, плаћено путовање) за 
наставника и сарадника који остваре највишу оцену за педагошки рад и за 
најбољи уџбеник према студентском вредновању у једној школској години. 
Величина и природа награде треба да буду такви да сваког запосленог појединца 
у настави стимулишу на додатни напор како би побољшали све аспекте свог 
педагошког рада. (+++) 
Носилац активности: декан, продекан за наставу, продекан за финансије и 
међународну сарадњу, Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на 
Факултету 

4. Потребно је посветити већу пажњу промовисању научних и стручних резултата 
наставника и сарадника у научној и стручној јавности. (++) 
Носилац активности: Центар за издавачку делатност, Центар за сарадњу са 
привредом, НИЦЕФ. 

 
ц) Извори и прилози за Стандард 7 
 
 Статут Универзитета у Београду  

(http://www.uf.bg.ac.rs/uf.bg.ac.rs/dld/Statut_BU.pdf); 
 Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на 

Универзитету у Београду 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/192GlasnikUni.pdf ); 

 Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду  
(http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/Kodeks-profesionalne-etike.pdf); 

 Статут Економског факултета у Београду-пречишћен текст 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-prečišćen-tekst.pdf); 

 Одлука Декана бр. 1194/2 од 13.02.2014. године о повећању износа за 
финансирање учешћа на међународним и домаћим конференцијама (у архиви 
Факултета); 

 Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета 

http://www.uf.bg.ac.rs/uf.bg.ac.rs/dld/Statut_BU.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.pdf
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(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog%2013.pdf); 
 Књига наставника Економског факултета у Београду  

(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/09_Knjiga_nastavnika.pdf); 
 Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника 

Универзитета у Београду (http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-
propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника на 
Факултету у зимском и летњем семестру школске 2013/2014. године (Прилог 4 у 
Анексу); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника на 
Факултету у зимском и летњем семестру школске 2014/2015. године године 
(Прилог 5 у Анексу); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника на 
Факултету у зимском и летњем семестру школске 2015/2016. године године 
(Прилог 6 у Анексу); 

 Преглед броја наставника по звањима и статус наставника на Економском 
факултету Универзитета у Београду - радни однос са пуним и непуним радним 
временом, ангажовање по уговору (Прилог 15 у Анексу);  

 Број запослених наставникa у односу на укупни број студената (Прилог 16 у 
Анексу); 

 Списак наставника који у 2018. години одлазе у пензију и наставника који имају 
могућност продужења радног односа (Прилог 17 у Анексу);  

 Преглед статуса ванредних професора, доцената, асистената и сарадника у 
настави: датуми избора, истека изборног периода и расписивања новог конкурса, 
односно престанка радног односа (Прилог 18 у Анексу).  

 
 
 

http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja0%20kvaliteta%2009.06.08.doc
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf
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8. Стандард: Квалитет студената 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 8 
 
Обезбеђење квалитета студената је предмет посебне пажње Економског факултета у 
Београду, и постоји више аката донетих на нивоу Факултета и Универзитета који 
регулишу ову област, а чијим поштовањем Факултет обезбеђује квалитет својих 
студената. Међу њима су: Статут Економског факултета, Правилник о стандардима 
и поступцима обезбеђења квалитета, Правилник о полагању испита на основним и 
дипломским академским студијама, Стратегија обезбеђења квалитета, Правилник о 
обезбеђењу квалитета рада Факултета и Кодекс професионалне етике на 
Универзитету у Београду.  
 
Према Правилнику о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета, квалитет 
студената на Факултету се обезбеђује кроз: (1) контролу објективности селекције 
студената међу пријављеним кандидатима за упис у прву годину студија; (2) 
контролу квалитета садржаја и метода наставе и оцењивања студената, као и 
контролу резултата наставе и (3) контролу стимулације успешних студената и 
обесхрабривање кршења норми академског понашања студената на настави и 
испитима.  
 
Први корак у обезбеђењу квалитета студената на Факултету је процес уписа 
студената. Најобимнији је посао селекције кандидата за упис на прву годину 
основних академских студија. Наиме, путем јавног конкурса се обавештавају 
потенцијални кандидати, а према унапред утврђеним критеријумима, врши се 
селекција пријављених кандидата и на основу тога се врши упис нове генерације 
студената. Статутом Факултета (члан 136) прописана су правила у вези са 
селекцијом и уписом нове генерације студената. У прву годину основних 
академских студија може се уписати лице које има средње образовање у 
четворогодишњем трајању. Кандидат који конкурише за упис у прву годину 
основних академских студија полаже пријемни испит, у складу са општим актом 
који доноси Наставно-научно веће Факултета, а у складу са општим актом 
Универзитета у Београду. Селекција кандидата за упис на основне академске 
студије се врши на бази јединствене ранг листе, на којој се обавља рангирање по 
следећа два критеријума: успех у средњој школи (40 бодова) и успех на пријемном 
испиту (60 бодова). У циљу привлачења што квалитетнијих кандидата, Факултет 
врши промоцију својих програма у средњим школама, пре свега економским и 
гимназијама, чији су ученици најзаинтересованији за упис на Факултет. Факултет 
организује и припремну наставу за полагање пријемног испита, у више термина: 
јануару, мају и јуну.  
 
Тестови на пријемном испиту се базирају на средњошколском градиву и то: (1) 
тесту из општег образовања (30 бодова) и (2) тесту из изабраног предмета који је 

Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и 
јаван начин, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним 

праћењем и проверавањем резултата оцењивања и пролазности студената и 
предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста. 

 



Четврти редован извештај о самовредновању Економског факултета у Београду 2017. 
 

99 
 

релевантан за студије економије (30 бодова). На основу критеријума из конкурса, 
Факултет сачињава ранг-листу пријављених кандидата и доставља је Универзитету. 
Право на упис стиче кандидат који је на ранг-листи рангиран у оквиру броја 
студената који је предвиђен за упис. Број студената чије се школовање финансира из 
буџета утврђује се на основу одлуке Владе Републике Србије, а студената који сами 
финансирају школовање на основу одлуке Универзитета, а на предлог Факултета (у 
складу са чланом 84. Закона о високом образовању). Ради што бољег информисања 
будућих бруцоша, Факултет, преко свог Центра за издавачку делатност, сваке 
године издаје Приручник за припрему пријемног испита 
(http://upis.ekof.bg.ac.rs/upis.php?regid=prirucnik-za-pripremu), у коме се могу наћи све 
информације о пријемном испиту, од потребне литературе за сваки од предмета који 
се полаже, па до тестова који су били претходних година. Сви подаци о пријемном 
испиту се, такође, могу наћи на Интернет страници Факултета 
(http://upis.ekof.bg.ac.rs/prijemni-ispit.php), чиме се стварају потребни услови за 
правовремено информисање будућих студената. 
 
Сваке године се за потребе организовања и спровођења пријемног испита, одлуком 
Наставно-научног већа, формира Комисија за организацију пријемног испита, која 
организује пријемни испит и након обављеног пријемног испита подноси Извештај о 
обављеном пријемном испиту за упис кандидата у прву годину. Процес одвијања 
пријемног испита контролишу делегирани представници Студентског парламента. 
Пре објављивања коначне ранг листе, свим кандидатима се пружа могућност 
приговора и увида у рад Комисије. Приликом прегледања и оцењивања тестова, 
обезбеђена је пуна анонимност кандидата. Ранг листа са редоследом кандидата који 
су полагали пријемни испит се објављује на интернет страници Факултета, као и на 
огласној табли на улазу у зграду Факултета. Најпре се објављује прелиминарна ранг 
листа, на коју кандидати имају право да поднесу приговор, а затим и коначна ранг 
листа. За упис на прву годину студија Факултета, у школској 2014/2015, кандидати 
су полагали пријемни испит 9. јула 2014. године, прелиминарна ранг листа је била 
објављена 11. јула 2014. године, а коначна ранг листа 14. јула 2014. године. У 
септембру је обављен други уписни круг и Факултет је објавио коначну ранг листу 
уписаних бруцоша (http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/rang.php).  
 
Резултат свих ових активности у процесу привлачења и селекције кандидата је да 
Факултет већ годинама уназад у првом уписном року попуни планиране уписне 
квоте и то квалитетним кандидатима. У школској 2014/2015. години први пут се 
десило да слободна места нису попуњена ни након другог уписног круга. Укупно је 
у прву годину основних студија први пут (на трогодишњи и четворогодишњи 
програм) уписано 1.430 студената. У погледу структуре уписаних студената, подаци 
показују да преко 50% ученика који конкуришу за упис на Факултет у средњој 
школи остварује одличан успех (просечна оцена од 4,5 до 5). У 2014. години 
значајно се повећало учешће ученика са пребивалиштем у Београду. 
 
За упис на прву годину студија Факултета, у школској 2015/2016, кандидати су 
полагали пријемни испит 1. јула 2015. године, прелиминарна ранг листа је била 
објављена 2. јула 2015. године, а коначна ранг листа 6. јула 2015. године. У 
септембру је обављен други уписни круг и Факултет је објавио коначну ранг листу 
уписаних бруцоша (http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/rang.php). У школској 2015/2016. 
години други пут се десило да слободна места нису попуњена ни након другог 
уписног круга. Укупно је у прву годину основних студија први пут (на трогодишњи 

http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/rang.php
http://upis.ekof.bg.ac.rs/upis.php?regid=prirucnik-za-pripremu
http://www.ekof.bg.ac.yu/studije/prijemni.php
http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/rang.php
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и четворогодишњи програм) уписано 1368 студената. У погледу структуре уписаних 
студената, подаци показују да преко 50% ученика који конкуришу за упис на 
Факултет у средњој школи остварује одличан успех (просечна оцена од 4,5 до 5). У 
2015. години значајно је учешће ученика са пребивалиштем у Београду. 
 
За упис на прву годину студија Факултета, у школској 2016/2017, кандидати су 
полагали пријемни испит 29. јуна 2016. године, прелиминарна ранг листа је била 
објављена 30. јуна 2016. године, а коначна ранг листа 4. јула 2016. године. У 
септембру је обављен други уписни круг и Факултет је објавио коначну ранг листу 
уписаних бруцоша (http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/rang.php). У школској 2016/2017. 
години трећи пут се десило да слободна места нису попуњена ни након другог 
уписног круга. Укупно је у прву годину основних студија први пут (на трогодишњи 
и четворогодишњи програм) уписано 1254 студената. У погледу структуре уписаних 
студената, подаци показују да преко 50% ученика који конкуришу за упис на 
Факултет у средњој школи остварује одличан успех (просечна оцена од 4,5 до 5). У 
2016. години значајно је учешће ученика са пребивалиштем у Београду. 
 
Број уписаних студената на све четири године студија је значајно повећан у 
школској 2013/2014. години у односу на претходну и тренд раста броја уписаних 
студената се наставља и у школској 2014/2015, 2015/2016. и 2016/2017. години (види 
табелу 14), а што се може објаснити већим бројем уписаних студената у четврту 
годину. Подаци у табели 14 указују и да се у периоду 2014-2016. значајно смањио 
број студената уписаних у другу годину студија у односу на претходни период. Овај 
податак се може објаснити или значајним смањењем пролазности у поменутом 
периоду или већим бројем студената који одустају од даљих студија. 
 

Табела 14. Укупан број студената уписаних на основне студије 

Школска 
година 

ПРВА 
године 

ДРУГА 
година 

ТРЕЋА 
година 

ЧЕТВРТА 
година УКУПНО 

2008/2009. 2.110 2.188 1.396 1.139 6.833 
2009/2010. 2.007 1.714 1.722 1.176 6.619 
2010/2011. 1.882 1.624 1.379 1.474 6.359 
2011/2012. 1.788 1.677 1.355 1.101 5.911 
2012/2013. 2.078 1.471 1.354 1.326 6.229 
2013/2014. 2.039 1.476 1.273 2.106 6.894 
2014/2015. 2.045 1.238 1.246 2.473 7.002 
2015/2016. 2.047 1.301 1.255 2.898 7.501 
2016/2017. 1.871 1.302 1.290 3.227 7.690 

 
Статут Факултета такође регулише политику уписивања на дипломске академске 
студије (члан 140). Њиме је дефинисано да се на прву годину мастер академских 
студија може уписати лице које је завршило одговарајуће основне академске 
студије, остваривши најмање 240 бодова. Услови, начин и поступак за упис на 
дипломске академске студије, као и начин утврђивања редоследа кандидата за упис, 
утврђују се општим актом који доноси Веће Факултета, у складу са општим актом 
Универзитета у Београду. Почевши од 2006. године на мастер студије је укупно 
уписано 5.160 студената, од којих је 1.316 завршило студије (до 29.5.2017. године). 

http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/rang.php
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Упис на докторске студије је такође регулисан Статутом (члан 141), који прецизира 
да се у прву годину докторских студија може уписати лице које има: завршене 
одговарајуће дипломске академске студије, са најмање 300 бодова и општом 
просечном оценом од најмање 8,00, како на основним академским студијама тако и 
на мастер академским студијама; завршене мастер академске студије са најмање 300 
бодова и остварене научне резултате; или одговарајући академски степен магистра 
наука. Почев од 2008. године на докторске студије је уписано 219 студената, а почев 
од 2011. укупно 132 студента. На Факултету је до маја 2017. године укупно 819 
студената стекло титулу доктора наука. 
 
Услови, начин и поступак за упис на докторске студије, као и начин утврђивања 
редоследа кандидата за упис, утврђују се општим актом који доноси Наставно-
научно веће Факултета, у складу са општим актом Универзитета у Београду.  
 
Конкурс за упис на мастер академске студије је јаван и доступан је свим 
заинтересованим лицима преко Интернет странице Факултета 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-srpskom-jeziku/uslovi-upisa/) и средстава 
јавног информисања.  
 
Конкурс за упис на докторске студије је јаван и доступан је свим заинтересованим 
лицима преко Интернет странице Факултета 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/doktorske/upis//) и средстава јавног информисања.  
 
Факултет омогућава једнак приступ студијама и услове студирања на свим нивоима 
студирања свим појединцима без обзира на расу, пол, сексуалну оријентацију, 
етничко, национално или социјално порекло, вероисповест, политичка и друга 
опредељења, и забрањује сваки вид дискриминације по наведеним основама (ово 
подручје је регулисано и Кодексом професионалне етике на Универзитету у 
Београду). Факултет је омогућио студирање и студентима са посебним потребама, 
односно особама са инвалидитетом. Тренутно на Факултету наставу похађа десет 
студената са инвалидитетом. Распоред предавања и испита је максимално просторно 
прилагођен на начин да се за ове студенте настава одвија само у оним амфитеатрима 
и слушаоницама којима могу да приступе без ограничења. Полагања испита за 
студенте са инвалидитетом је регулисано чланом 11. Правилника о полагању испита 
на основним и дипломским академским студијама који је усвојен на седници 
Наставно-научног већа Факултета одржаној 10.09.2008. године, а којим је 
предвиђено да се Факултет обавезује да студентима са инвалидитетом обезбеди 
одговарајући начин полагања испита. 
 
Приликом уписа на другу годину основних студија, студенти бирају модул за коју 
су заинтересовани. Када је у питању пета година (мастер) студенти усмерење бирају 
приликом уписа пете године. 
 
Факултет је последњих неколико година уложио велики напор на плану повећања 
информисаности студената у вези са студирањем. У оквиру Факултета ради 
Студентски информативни центар, који има задатак да пружи студентима све 
потребне информације у вези са режимом студија, остварењем права на студентске 
кредите, стипендије, домове, исхрану и сл. Такође је на Интернет страници 
Факултета детаљно објашњено коме студенти треба да се обрате за поједине 
информације и где могу да се добију или предају одређена документа. На интернет 
страници Факултета постоји посебан сегмент који је посвећен студентима 

http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-srpskom-jeziku/uslovi-upisa/
http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-srpskom-jeziku/uslovi-upisa/
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(http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/; http://www.ekof.bg.ac.rs/studенти/) и веома је 
користан, јер се ту могу наћи подаци о наставним плановима и програмима, инфо 
пакетима (планови рада), водич кроз студентске службе, подаци о наставницима и 
сарадницима, као и многе друге корисне информације. Тиме се студенти унапред 
упознају са програмом и методама рада на изабраним студијским програмима и 
начином оцењивања. 
 
Центар за каријерно вођење и саветовање је основан 2.12.2004. Одлуком Савета 
Факултета бр. 4138/2, са циљем да помаже студентима у процени својих 
способности, интересовања и вредности, као и да их информише о стању на 
тржишту рада и захтевима послодаваца у погледу потребних компетенција. Такође 
се врши повезивање студената и дипломаца са потенцијалним послодавцима (више 
о активностима овог центра видети на http://www.ekofkarijera.com/). Циљ је да се 
студентима пружи могућност разговора и саветовања у вези са могућностима 
развоја каријере и то са стручним лицима, организује радионице обуке (како 
написати биографију, припрема за интервју и сл), организује предавања успешних 
пословних људи, пружа информације о понуди на тржишту рада и повезује студенте 
са заинтересованим послодавцима и слично. Факултет је, такође, издао Водич за 
планирање каријере, који има за циљ да помогне студентима у одлучивању о избору 
каријере. Од 2015. године послови каријерног вођења и саветовања студената се 
обављају у оквиру Центра за сарадњу са привредом. 
 
Путем презентације на интернету, издавањем наведених информатора, као и радом 
наведених служби, Факултет је обезбедио лак приступ информацијама о свим 
питањима везаним за пријемне испите, студије, рад Факултета и надлежних служби 
и органа, најважнија акта Факултета, као и свим осталим информацијама 
релевантним за студенте, али и за ширу заинтересовану јавност.  
 
Квалитет студената на Факултету се, такође, обезбеђује континуираном контролом 
квалитета садржаја и метода наставе, који су прописани Правилником о 
стандардима и поступцима обезбеђења квалитета. Контрола квалитета садржаја и 
метода наставе, обавља се путем студентског вредновања педагошког рада 
наставника, које се спроводи пред крај сваког семестра за предмете из текућег 
семестра. Студентским вредновањем се добијају оцене квалитета свих облика 
наставе на сваком предмету и за сваког наставника и сарадника појединачно. 
Студентско вредновање педагошког рада организује и спроводи посебна комисија, 
коју образује Наставно-научно веће, а резултати студентског вредновања се 
достављају Наставно-научном већу на разматрање и усвајање. Катедре, у складу са 
закључцима Наставно-научног већа, организују дискусију о резултатима 
студентског вредновања педагошког рада наставника и утврђује мере за побољшање 
квалитета предавања и вежби за предмете из свог састава, о чему извештавају 
Продекана за наставу. У случају када за тим постоји потреба, Шеф катедре и 
Продекан за наставу обављају разговор са наставником/сарадником који не постиже 
одговарајући квалитет наставе и доносе мере за побољшање тог квалитета и старају 
се о спровођењу утврђених мера. Од школске 2011/2012. године анонимна анкета се 
спроводи електронским путем, у организацији руководиоца Центра за 
информационе технологије. Овакав начин анкетирања је резултирао значајним 
повећањем броја студената који учествују у анкетирању. Детаљни подаци о 
резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника 
представљени су у оквиру Стандарда 5. 
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Поред контроле квалитета садржаја и метода наставе, Правилником о стандардима и 
поступцима обезбеђења квалитета предвиђена је контрола резултата наставе, кроз 
анализу напредовања студената. Студентска служба на крају школске године 
саставља извештај о напредовању студената по предметима и наставницима, који 
садржи: укупан број студената који су похађали часове, број студената који су 
положили предмет у одређеним роковима, њихово учешће у укупном броју 
студената, дистрибуцију оцена и просечну оцену студената на сваком предмету. 
Студентска служба доставља Наставној комисији извештај о резултатима 
оцењивања на предметима, шефовима катедри извештај о резултатима оцењивања 
на предметима из састава катедре, а наставницима извештај о резултатима 
оцењивања на предметима које они предају. Наставна комисија разматра извештај о 
напредовању студената и доноси одговарајуће закључке у циљу превазилажења 
уочених неправилности (нестандардна пролазност, нестандардна дистрибуција 
оцена и сл.). Катедра, у складу са закључцима Наставне комисије, организује 
дискусију о резултатима оцењивања на предметима из свог састава и утврђује 
одговарајуће мере, о чему извештава Наставну комисију. На основу закључака 
Наставне комисије и катедре, Шеф катедре и Продекан за наставу обављају разговор 
са наставником чији су резултати оцењивања неадекватни и старају се о спровођењу 
утврђених мера. Уколико мере не дају резултат, у решавање проблема пролазности 
студената се укључује и Декан. У претходном периоду, овакве мере су предузимане 
у циљу повећања пролазности студената на неким предметима са прве године 
студија и, за сада, су дале одређене резултате. 
 
Оцењивање студената на Факултету је уређено Статутом Факултета, као и 
Правилником о полагању испита на основним и дипломским академским студијама, 
као и Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета. Према 
члану 147. Статута Факултета, рад студента се континуирано прати и оцењује током 
наставе кроз предиспитне обавезе. За показано знање на испиту, из целине садржаја 
предмета, студент такође добија оцену. Методе оцењивања студената и знања које 
су усвојили у току наставног процеса усклађене су са циљевима, садржајима и 
обимом одговарајућих студијских програма. Континуирано праћење и вредновање 
рада студената је уређено и чланом 2. Правилника о полагању студија на основним и 
дипломским студијама. Према члану 24. истог Правилника, за предмете прве и друге 
године, који не зависе од модула, коначна позитивна оцена се формира уколико су 
предиспитне активности и испит оцењени позитивно, и то као збир оцене са 
предиспитних обавеза помножене коефицијентом 0,3 и оцене са испита помножене 
коефицијентом 0,7, при чему збир коефицијената износи 1. Број бодова остварен на 
предиспитним активностима, односно испиту  добија се множењем са 10 
одговарајућег сабирка који чини коначну оцену из претходног става. Без полагања 
испита студент не може да добије позитивну оцену. За сваки предмет треће и 
четврте године, као и за предмет друге године који зависи од модула, коначна 
позитивна оцена се формира као збир оцене са предиспитних обавеза помножене 
коефицијентом 0,4 и оцене са испита помножене коефицијентом 0,6. Факултет је 
оваквом политиком јасно ставио до знања свим студентима да су обавезни да 
редовно прате наставу. Они су о томе информисани и преко информационих пакета 
за сваки појединачни предмет, будући да се током трајања наставе оцењује и њихова 
активност на часовима. 
 
Карактер и садржину испита одређује предметни наставник. Предметни наставник је 
обавезан да на почетку наставе упозна студенте са методологијом рада и 
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организацијом наставе, обавезом праћења наставе, праћењем рада студената и 
оцењивањем, карактером и садржином испита, структуром укупног броја поена и 
начином формирања оцене. За сваки предмет се, на Интернет страници Факултета, 
објављује инфо-пакет (план рада на предмету, силабус) у коме је, између осталог, 
детаљно објашњен начин оцењивања студената који је усклађен са актима 
Факултета и Универзитета у Београду. На овај начин су студенти правовремено 
информисани шта се од њих захтева. Наведене активности везане за оцењивање 
прате се и редовно коригују. Инфо пакети се ажурирају пред сваки семестар. 
Константан увид у инфо пакете, као и праћење поштовања њихове примене и 
примена Правилника о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета, омогућују 
да методи оцењивања студената, као и знања која су усвојили у току наставно-
научног процеса, буду усклађени са оним која су предвиђена студијским програмом. 
 
Објективност оцењивања је заштићена и чланом 155. Статута Факултета, према 
коме студент има право да поднесе приговор Декану на добијену оцену, ако сматра 
да испит није обављен у складу са законом, Статутом и другим актима Факултета, у 
року од два дана од дана добијања оцене. Студент који је незадовољан позитивном 
оценом утврђеном на испиту, може поднети захтев за поништавање оцене и поновно 
полагање испита из текуће или претходне школске године. Студентима је омогућено 
да полажу испит пред Комисијом, уколико сматрају да их је предметни наставник 
оштетио. Факултет континуирано прати да ли се поштује Статут Факултета и 
Правилник о полагању испита на основним и дипломским академским студијама и 
ради на унапређењу метода и критеријума оцењивања студената по предметима. У 
члану 31. Правилника о полагању испита на основним и дипломским академским 
студијама прописује се и контрола квалитета испитивања, а све у циљу обезбеђења 
адекватног и објективног оцењивања студената.  
 
Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета предвиђена је и 
стимулација успешних студената на начин да разним пригодама (Дан Факултета, 
свечано обележавање почетка школске године и сл) Факултет јавно награђује 
најбоље студенте, како би их стимулисао да постижу што боље резултате током 
студија. Такође, Факултет перманентно препоручује најбоље студенте за стипендије 
одговарајућим фондовима и привредним субјектима. С друге стране, Факултет 
настоји да одговарајућим мерама обесхрабри кршење елементарних норми 
академског понашања студената на настави и испитима. Дисциплинска комисија за 
студенте на Факултету, као првостепена, и на Универзитету, као другостепена, 
кажњавају студенте који су се огрешили о норме академског понашања током 
наставе или испита, у складу са Законом, као и општим актима Универзитета и 
Факултета, односно правилницима о дисциплинској одговорности студената. Циљ 
јавног изрицања дисциплинских мера је обесхрабривање понашања које би штетило 
угледу Факултета и Универзитета, или би негативно утицало на квалитет наставе и 
испита на Факултету. Дисциплинска комисија Факултета је у периоду од октобра 
2011. године до јуна 2014. године одржала укупно десет рочишта и изрекла укупно 
135 дисциплинске мере, и то: 56 привремених удаљавања са Универзитета (1 у 
трајању од 30 наставних недеља и 55 у трајању од 15 наставних недеља) и 79 строга 
укора, док су три студента ослобођена одговорности услед недостатка доказа да су 
починили дисциплинске прекршаје. У периоду од јуна 2014. године до априла 2017. 
године Дисциплинска комисија Факултета одржала је укупно 11 рочишта и изрекла 
укупно 149 дисциплинске мере, и то: 55 привремених удаљавања са Универзитета 
(54 у трајању од 15 наставних недеља и 1 у трајању од 20 наставних недеља) и 35 
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строга укора, док су 3 студента ослобођена одговорности услед недостатка доказа да 
су починили дисциплинске прекршаје. У последњем трогодишњем периоду нешто је 
повећан број дисциплинских мера у поређењу са претходним (за 10,4%). 
 
Факултет систематично прати и проверава оцене студената по предметима и 
предузима одговарајуће мере уколико дође до неправилности у дистрибуцији оцена 
(сувише високих или ниских оцена, неравномеран распоред оцена) у дужем 
периоду. Такође, Факултет систематично прати и проверава пролазност студената 
по предметима, програмима, годинама и предузима корективне мере у случају 
сувише ниске пролазности или других неправилности у оцењивању. Правилником о 
стандардима и поступцима обезбеђења квалитета предвиђено је да се у оквиру 
контроле резултата наставе спроводи праћење напредовања студената (оцене и 
пролазност) и предузимање корективних мера. Студентска служба на крају школске 
године саставља извештај о напредовању студената по предметима и наставницима. 
Извештај мора да садржи укупан број студената уписаних на предмету, као и број 
студената који су положили предмет у одређеним роковима, њихово учешће у 
укупном броју студената, дистрибуцију оцена и просечну оцену студената на сваком 
предмету. Студентска служба доставља Наставној комисији извештај о резултатима 
оцењивања на свим предметима, шефовима катедри доставља извештај о 
резултатима оцењивања на предметима из састава катедри, а наставницима извештај 
о резултатима оцењивања на предметима које они предају. Наставна комисија 
разматра извештај о напредовању студената и доноси одговарајуће закључке у циљу 
превазилажења уочених неправилности (нестандардна пролазност, нестандардна 
дистрибуција оцена и слично), који се шаљу Наставно-научном већу на усвајање. 
Посебан предмет разматрања су предмети на којима је пролазност студената мања 
од 35%. 
 
Факултет је адекватно омогућио студентима да остваре своје право на 
самоорганизовање и учешће у одлучивању. Највећи део својих права студенти 
остварују кроз Студентски парламент. Члановима 69, 70. и 71. Статута Факултета је 
регулисан делокруг рада, избор и извори финансирања Студентског парламента, као 
органа преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на 
Факултету. На основу члана 56. Закона о високом образовању и члана 69. Статута 
Факултета, на седници одржаној 17.03.2008. године Факултет је донео Правилник о 
раду Студентског парламента Економског факултета у Београду. Овим документом 
се уређује: послови, циљеви и задаци, рад, управљање и организација, надлежности, 
финансирање, избор и конституисање, као и друга питања од значаја за рад и 
функционисање Студентског парламента Факултета. Главне активности које обавља 
Студентски парламент су: бира и разрешава председника и потпредседника 
Студентског парламента; доноси и мења Пословник о раду Студентског парламента; 
oбразује или формира радна тела која се баве пословима из надлежности 
Студентског парламента; бира и разрешава представнике студената у органима и 
телима Факултета; доноси план и програм активности Студентског парламента; 
разматра питања у вези са унапређењем мобилности студената, заштитом права 
студената и унапређењем студентског стандарда; организује и спроводи програме 
ваннаставних активности студената; учествује у поступку самовредновања 
Факултета; остварује студентску међуфакултетску и међународну сарадњу; бира и 
разрешава представнике студената у органима и телима других установа и 
удружења у којима су заступљени представници студената Факултета; усваја 
финансијски план и извештај о финансијском пословању Студентског парламента; 
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усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског парламента; 
бира и разрешава чланове комисија које разматрају питања од интереса за 
Студентски парламент; доноси општа акта Студентког парламента, обавља и друге 
послове у складу са законом, Статутом и општим актима Факултета. Студентски 
парламент бирају непосредно, тајним гласањем, студенти уписани у школској години у 
којој се врши избор на студијске програме који се остварују на Факултету.  
Представници студената учествују у раду Наставно-научног већа, Савета Факултета, 
Наставне комисије, Дисциплинске комисије за утврђивање одговорности студената, 
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, Комисије за самовредновање, 
Комисије за организовање и спровођење поступка студентског вредновања 
педагошког рада наставника и сарадника, Комисије за праћење и унапређење 
квалитета наставе на Факултету и других органа Факултета. 
 
Факултет помаже рад Студентског парламента, али и највећих студентских 
организација на Факултету (Савез студената Економског факултета и Студентска 
унија Економског факултета) путем обезбеђења адекватног простора и опреме, али и 
кроз учешће у финансирању њихових активности које су веома разноврсне 
(издавање часописа, школе страних језика, организовање спортских екипа, учешће 
на менаџеријадама и економијадама, као и њихово организовање и слично). 
Студентске организације сваке године припремају предлоге својих буџета, који се 
усвајају Годишњим финансијским планом Факултета, а на основу којег им Факултет 
уплаћује одобрена средства у складу са предложеном наменом. 
 
Оцена испуњености стандарда 8: На основу анализе елемената Стандарда 8 
утврђено је да је Економски факултет у Београду спровођењем квалитетне селекције 
студената на унапред прописан и јаван начин, формалним регулисањем и 
спровођењем праксе оцењивања студената током рада у настави, успостављањем 
формалних инструмената и процедура за перманентно праћење и проверавање 
резултата оцењивања и пролазности студената и механизама за предузимање 
одговарајућих мера у случају пропуста испунио Стандард 8. То оцењујемо високо 
значајним (+++). 
 
б) Предлог мера и активности на унапређењу Стандарда 8 
 
На основу анализе елемената Стандарда 8 идентификоване су слабости, могућности 
и опасности. У складу са тим, предложене су мере и активности за даље унапређење 
и оцењен је степен значајности сваке од предложених мера скалом прописаном 
Упутством КАПК (стр. 2), које су изложене у наставку. 
1. Факултет треба да настави са праксом интензивне промоције и другим мерама за 

привлачење најбољих кандидата, посебно имајући у виду веома агресивне 
промотивне кампање потенцијално конкурентских високошколских установа и 
чињеницу да у последње три школске године Факултет није успео да попуни 
уписну квоту – континуирано се смањује тражња и број уписаних студената. (++)  
Носилац активности: декан, продекани, Комисија за развој Факултета, Центар 
за сарадњу са привредом, сви запослени  

2.  У циљу обезбеђења једнаких услова за све студенте, а имајући у виду посебне 
потребе особа са инвалидитетом, Факултет би требало да пронађе начин да се 
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особама са инвалидитетом прилагоди приступ свим амфитеатрима и 
слушаоницама. (++) 
Носилац активности: декан, продекани, Техничка служба 

3. Потребно је да у кратком року Факултет прецизно дефинише жељену пролазност 
студената у средњем року, имајући у виду европске стандарде, и донесе програм 
активности на достизању такве пролазности у предвиђеном року. Тиме би се 
створили услови за једноставнију и објективнију контролу и лакше 
квантификовала појединачних одступања и предузеле корективне мере. 
Потребно је и да се унапреди електронска база за евиденцију студената како би 
се аутоматски добили подаци о пролазности студената на предметима треће и 
четврте године основних академских студија. (+++) 
Носилац активности: декан, Наставна комисија, Комисија за праћење и 
унапређење квалитета наставе на Факултету, Комисија за развој Факултета, 
Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, катедре, 
Наставно-научно веће Факултета 

4.  Факултет треба да настави са добром праксом оцењивања квалитета метода, 
садржаја и резултата наставе и да настави да ради на њиховом унапређењу, уз 
отклањање свих евентуалних негативних елемената који се могу јавити. (++) 
Носилац активности: декан, продекан за наставу, Наставна комисија, Комисија 
за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, Комисија за мастер 
академске студије, Комисија за докторске студије, Комисија за обезбеђење и 
унапређење квалитета на Факултету, Комисија за развој Факултета  

5.  Континуирана комуникација са студентима у погледу електронског начина 
спровођења Анкете о оцени педагошког рада наставника и сарадника како би се 
отклониле погрешне перцепције студената о могућности Управе Факултета да 
приступи појединачним оценама студената. (++) 
Носилац активности: декан, продекан за наставу, председник Студентског 
парламента, Комисија за организовање и спровођење поступка студентског 
вредновања педагошког рада наставника и сарадника, Комисија за обезбеђење и 
унапређење квалитета на Факултету  

6. Факултет треба да ради на даљем јачању веза са привредом и да омогућава 
студентима да још лакше долазе до стручних пракси и запослења, иако су 
подаци о запошљавању дипломираних студената Факултета већ сада 
импресивни. Такође, активно треба радити на процени компетенција које захтева 
тржиште рада и у складу са тим осавремењивати студијске програме. (+++)  
Носилац активности: Центар за сарадњу са привредом, продекан за наставу, 
Комисија за развој Факултета, Наставна комисија, Комисија за мастер академске 
студије, Комисија за докторске студије, катедре. 

 
ц) Извори и прилози за Стандард 8 
 
 Статут Економског факултета у Београду - пречишћен текст 

(http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-prečišćen-tekst.pdf); 

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.pdf
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 Одлука Савета факултета бр. 1790/1 од 22.05.2008. године о доношењу Стратегије 
обезбеђења квалитета са текстом стратегије 
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/05_Strategija_obezbedjenja_kvaliteta.pdf); 

 Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета Економског 
факултета у Београду 
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja
%20kvaliteta%2009.06.08.doc); 

 Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета 
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog%2013.pdf); 

 Правилник о полагању испита на основним и дипломским академским студијама 
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog17.pdf); 

 Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду 
(http://www.bg.ac.rs/csrp/univerzitet/univ_propisi/pdf/KodeksProfesionalneEtike.pdf); 

 Информације о полагању пријемног испита (http://upis.ekof.bg.ac.rs/prijemni-
ispit.php?regid=uputstva-za-polaganje); 

 Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника 
Универзитета у Београду (http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-
propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf). 

 Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника на 
Факултету у зимском и летњем семестру школске 2013/2014. године (Прилог 4 у 
Анексу); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника на 
Факултету у зимском и летњем семестру школске 2014/2015. године (Прилог 5 у 
Анексу); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника на 
Факултету у зимском и летњем семестру школске 2015/2016. године (Прилог 6 у 
Анексу); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне 
подршке и студијског програма у целини на Економском факултету у Београду, 
број 2176/1 од 30.05.2017. (Прилог 1 у Анексу). 

http://upis.ekof.bg.ac.rs/prijemni-ispit.php?regid=uputstva-za-polaganje
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Prilog%202.pdf
http://upis.ekof.bg.ac.rs/prijemni-ispit.php?regid=uputstva-za-polaganje
http://www.ekof.bg.ac.rs/
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/upload/3001pravilnik%20o%20polaganju%20ispita.doc
http://www.ekof.bg.ac.rs/
http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog%2013.pdf
http://www.bg.ac.rs/csrp/univerzitet/univ_propisi/pdf/KodeksProfesionalneEtike.pdf
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9. Стандард: Квалитет уџбеника, литературе, 
        библиотечких и информатичких ресурса 
 

 
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 9 
 
Економски факултет у Београду обезбеђује наставницима, сарадницима и 
студентима уџбенике, литературу, библиотечке и информатичке ресурсе који својим 
нивоом и обимом пружају подршку наставном процесу (на основним, мастер и 
докторским студијама), научноистраживачком и стручном раду. Факултет 
обезбеђује квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 
утврђивањем стандарда квалитета и поступака за обезбеђење квалитета, укључујући 
и подстицајне и корективне мере. 
 
У складу са Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета, 
настава из сваког предмета је покривена одговарајућом наставном литературом, која 
је позната пре почетка наставе, у потребној количини. Подаци о наставној 
литератури на предмету наведени су у Плану рада. Обавезна наставна литература је 
доступна студентима у библиотеци и читаоници Факултета. Самофинансирајућим 
студентима Факултет је обезбедио бесплатно по један примерак уџбеника за 
предмете семестра који су уписали, а чији је издавач Факултет. Послове издавања 
уџбеника обавља Центар за издавачку делатност Економског факултета (скраћено 
ЦИД), чија су овлашћења и надлежности регулисане Статутом Факултета (чл. 25). 
Правилником о раду ЦИД-а ближе је регулисана издавачка делатност Факултета. 
Сва издања ЦИД-а продају се у Скриптарници Факултета.  У периоду од претходног 
самовредновања ЦИД је издао у 2015. години 47 репринтованих издања и 7 нових, а 
у 2016. години 50 репринтованих и 13 нових издања. Поред ових, као посебна 
појављује се едиција ПРЕВОДИ. Едицију превода чине признати светски уџбеници. 
У периоду од претходног самовредновања издата су четири превода. Сви преведени 
наслови користе се као уџбеници на основним академским, мастер академским 
студијама и докторским студијама. 
 
Факултет је донео и Правилник о наставној литератури. Овим Правилником се 
уређује припремање, одобравање, издавање и употреба уџбеника и друге наставне 
литературе на Факултету, њихово праћење и вредновање током употребе у настави 
и друга питања од значаја за ту област. По овом Правилнику, наставну литературу 
чине: предметни уџбеник и друга наставна литература (монографије, приручници, 
збирке задатака, зборници, чланци...). Наставна литература у погледу квалитета, 
садржаја и обима мора у потпуности да одговара циљевима студијског програма и 
програму предмета на који се односи. Настава из сваког предмета мора бити 
покривена одговарајућим уџбеницима и другом наставном литературом, који су 
унапред познати и објављени. Подаци о наставној литератури на предмету се 
обавезно наводе у Плану рада. План рада на сваком предмету усваја надлежна 
катедра. Факултет је дужан да студентима обезбеди наставну литературу у 
потребном броју и на време. 

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се 
обезбеђује доношењем и спровођењем одговарајућег подзаконског акта. 
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Правилником је предвиђено и да уџбеници морају бити јасни и разумљиви 
студентима, логично структурирани и писани академским, неутралним стилом 
излагања. За уџбенике које издаје Факултет потребне су најмање две позитивне 
рецензије. Рецензенте именује надлежна катедра. Рецензенти врше контролу текста 
рукописа и утврђују да ли је квалитет текста на одговарајућем научном и стручном 
нивоу, који дозвољава да се користи као наставна литература, да ли одговара 
садржају предмета, да ли покрива материју која је предвиђена наставним програмом 
предмета и да ли је у складу са прописаним обимом наставне литературе. 
 
Факултет врши контролу квалитета наставне литературе кроз контролу квалитета 
текста и контролу графичког изгледа рукописа. Квалитет текста се цени према 
садржају текста (савременост, тачност), структури (примери, питања, резиме) и 
стилу и обиму (усклађеност са ЕСПБ). Контролу квалитета текста врше рецензенти, 
катедра, надлежна комисија Већа и студенти. Контролу графичког изгледа рукописа 
уџбеника, који издаје Факултет, врши ЦИД. Студенти квалитет уџбеника оцењују у 
анонимној анкети која се периодично спроводи (једном годишње). Према Извештају 
о студентском вредновању педагошког рада наставника у зимском и летњем 
семестру школске 2014/2015. године, просечна оцена уџбеника у зимском и летњем 
семестру износи 4,21 (на скали од 1 до 5), што значи да су студенти веома 
задовољни квалитетом уџбеника. Према Извештају о студентском вредновању 
педагошког рада наставника у зимском и летњем семестру школске 2015/2016. 
године просечна оцена уџбеника у зимском и летњем семестру је задржана на истом 
нивоу од 4,21 (на скали од 1 до 5), што показује одржање квалитета 
уџбеника.Извештај о резултатима студентског анкетирања предмет је разматрања на 
седницама катедри, Комисије за обезбеђење квалитета студијских програма наставе 
и услова рада Факултета и Наставно-научног већа. Након сваке анкете, 
идентификују се уџбеници који су оцењени просечном оценом мањом од 2,5 (на 
скали од 1 до 5) и предметним наставницима се упућује захтев за унапређење 
квалитета тих уџбеника, или за њиховим повлачењем и одређивањем другог 
уџбеника као обавезне литературе. 
 
Факултет је обезбедио наставницима, сарадницима и студентима библиотеку са 
литературом која својим нивоом и обимом пружа подршку наставном процесу (на 
основним академским, мастер академским и докторским студијама), 
научноистраживачком и стручном раду. Библиотека је посебна организациона 
јединица Факултета и интегрални је део библиотечко-информационог система 
Универзитета у Београду.  
 
Библиотека Економског факултета има фонд од 74.488 библиотечких јединица 
монографских публикација из области економије и других друштвено-
хуманистичких наука из којих се изводи наставни процес. Од тог броја око 55.866 
библиотечких јединица чине домаће монографске публикације, а око 18.622 
библиотечке јединице су на страним језицима. Библиотека располаже и са 249 
наслова стручних часописа, од чега су 93 наслова на српском језику, 152 наслова на 
страним језицима и 4 наслова новина. У току школске 2015/16. године, у 
Библиотеци је набављен 31 наслов домаћих и 7 наслова страних часописа, као и 437 
библиотечких јединица монографских публикација. Библиотека врши размену са 
универзитетским и факултетским библиотекама у Србији и региону, што доприноси 
богатству и разноврсности библиотечког фонда. Размена публикација обавља се са 
свим економским факултетима у Србији (Ниш, Крагујевац, Суботица, Приштина), 
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са економским факултетима у Подгорици, Сарајеву и Бањалуци, правним 
факултетима у Београду и Новом Саду, као и са Савезом економиста Србије, 
Београда, Војводине, Економским институтом у Београду и Републичким заводом за 
статистику. Економски факултет у Београду одобрава асистентима и сарадницима у 
настави да сваке године бесплатно добију три издања Центра за издавачку делатност 
Економског факултета према личном избору и да у име и за рачун Факултета наруче 
књиге за потребе Библиотеке у износу од 15.000 динара.  
 
Библиотека представља важну научноистраживачку јединицу, и од користи је  
наставницима, сарадницима и студентима Факултета. Књижне фондове Библиотеке 
користе и студенти и научно-наставно особље факултета свих универзитета у 
Србији, Црној Гори и Републици Српској, као и студенти приватних школа и 
ученици средњих школа. Коришћење библиотечких фондова регулисано је 
посебним Правилником о раду Библиотеке Факултета. 
 
Обим и структура библиотечког фонда се систематично прати, оцењује и 
унапређује. Када је библиотечки фонд нарастао на 130.000 библиотечких јединица 
монографских публикација и исто толико библиотечких јединица серијских 
публикација, а имајући у виду све већи обим литературе који се може добити 
електронским путем, Факултет је, на основу анализе Библиотечког одбора, уступио 
Универзитетској библиотеци «Светозар Марковић» око 40.000 књига, а још око 
20.000 наслова књига и часописа је уступљено другим корисницима или 
расходовано због дотрајалости. 
 
У просторијама библиотеке може се вршити претраживање фонда библиотеке 
помоћу електронског и лисног каталога. За електронску претрагу користе се пет  
рачунара новије генерације. На тим рачунарима је омогућено претраживање базе 
података Библиотеке Факултета и база података библиотека других факултета, као и 
претраживање електронских база часописа и књига (преко КОБСОН-а). Тиме је 
студентима и наставницима Факултета доступно око 35.000 часописа и неколико 
хиљада књига на страним језицима у електронском облику. Сви ови извори су, 
захваљујући развоју Центра за информационе технологије, доступни са готово свих 
рачунара на Факултету (у просторијама Библиотеке, у свим салама Рачунског 
центра и у кабинетима наставника и сарадника). Наставницима и сарадницима 
Факултета омогућено је претраживање ових електронских база, не само са 
академске мреже, већ и са других мрежа отварањем личног корисничког имена на 
серверу Народне библиотеке Србије. Библиотека је претплаћена и на ИНГ про базу 
података свих правних прописа објављених у службеним листовима и гласницима у 
земљи. Све резултате, који се добијају претраживањем библиотечког фонда у 
Библиотеци, могуће је снимити, штампати и нарезати на CD-у и DVD-у. Сав 
материјал, који је доступан у папирној форми, могуће је у просторијама Библиотеке 
фотокопирати и скенирати.  
 
У саставу Библиотеке су и три читаонице намењене студентима основних 
академских и мастер академских студија са сто седамдесет места. Две читаонице су 
намењене студентима који користе своје и библиотечке књиге за рад и имају 
деведесет и шездесет места. Трећа читаоница се налази у Одељењу серијских 
публикација и служи за читање магистарских и докторских радова, часописа и 
текућих бројева периодичних публикација који се налазе у слободном приступу. 
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Ова читаоница има 20 места. Библиотека ради сваког радног дана од 8 до 20 часова, 
а читаоница сваког дана од 8 до 21 часова, а у време испитних токова до 22 часа. 
 
Централну просторију библиотеке просечно дневно посети од двадесет до 
седамдесет студената, наставника и сарадника овог и других факултета. Услуге 
библиотеке студенти најинтензивније користе у току зимског и летњег семестра, 
када долази и до сто студената дневно и углавном користе литературу за израду 
есеја, семинарских радова и презентација на часу. Од тог броја половина студената 
остаје у Одељењу серијских публикација, а друга половина користи монографске 
публикације из Фонда књига и Приручне библиотеке. Велики број студената мастер 
академских и докторских студија врши претрагу електронских база часописа. Од 
када је на Факултету уведена пракса да се самофинансирајућим студентима 
обезбеђује по један примерак уџбеника за семестре које су уписали, а чији је издавач 
Факултет, у Библиотеци је повећана доступност уџбеника. Посећеност Библиотеке 
је најмања у време испитних рокова, изузев јунско-јулског рока. Што се тиче 
читаоница, њих дневно посети око 350-400 студената. Највећа је фреквенција 
доласка студената у читаонице у време испитних рокова.  
 
Број запослених у Библиотеци и читаоници, као и ниво њихове стручне спреме 
усклађен је са националним и европским стандардима који се тичу пружања ове 
врсте услуга. У Библиотеци је запослено пет особа, од којих су три са звањем 
библиотекар (висока стручна спрема), једна са звањем самостални књижничар 
(средња стручна спрема) и једна са звањем магационера у Фонду књига. Сви 
запослени у Библиотеци имају положен стручни испит. Запослени у Библиотеци су 
компетентни и мотивисани за рад са студентима и спремни да студентима пруже 
помоћ у проналажењу литературе и претраживању база података. Рад запослених у 
библиотеци се континуирано прати, оцењује и унапређује (анкетирањем студената и 
наставног особља). 
 
Ради унапређења квалитета рада и координације послова Библиотеке, Наставно-
научно веће образује Библиотечки одбор, на основу Правилника о раду библиотеке 
факултета. Библиотечки одбор има седам чланова, од чега је шест чланова из реда 
наставника (представника сваке катедре), док је седми члан Руководилац 
Библиотеке, који је по функцији члан Одбора. Библиотечки одбор, између осталог, 
води и набавну политику Библиотеке. Одбор систематично прати, оцењује и 
унапређује структуру и обим библиотечког фонда и стара се да сви предмети буду 
покривени одговарајућом литературом.  
 
Библиотечка служба сачињава годишњи Извештај о променама фонда Библиотеке и 
читаонице, који садржи број отписаних и набављених књига по студијским 
програмима у току године, списак часописа који су набављени у текућој години и  
списак часописа који ће бити набављени у наредној години по студијским 
програмима. Овај годишњи Извештај се на крају сваке календарске године подноси 
Библиотечком одбору који врши систематску контролу, оцену и унапређење обима 
и структуре библиотечког фонда и стара се да сви предмети буду покривени 
одговарајућом литературом. «Билтен приновљених књига и часописа Библиотеке» 
доступан је у штампаном и електронском облику на Интернет страници Факултета 
(www.ekof.bg.ac.rs). 
 

http://www.ekof.bg.ac.rs/
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Обрада библиотечког материјала ради се по међународним библиографским 
стандардима (ISBD) уз помоћ програма MMARC V.4. Претраживање комплетног 
библиотечког фонда могуће је преко сајта Факултета. Библиотека је део академске 
компјутерске мреже. 
 
Запослени у Библиотеци систематски упознају са начином рада у Библиотеци и 
свим новинама из области библиотекарства наставнике, сараднике и студенте. 
Запослени у Библиотеци врше обуку наставника, сарадника и студената у циљу 
ефективнијег коришћења фонда Библиотеке. 
 
Библиотека Факултета смештена је на високом приземљу зграде Факултета. Ту се 
налази централна просторија са рачунарима за претраживање база података и 
лисним каталозима, одељење серијских публикација и просторије службеника 
Библиотеке. Читаоница, приручна библиотека и фонд књига налазе се у приземљу 
Факултета. Ове просторије су пре дванаест година реновиране и тиме су знатно 
побољшани услови за рад студената. Све просторије Библиотеке су опремљене 
према савременим стандардима, а Фонд књига према стандардима за чување 
библиотечког материјала.  
 
Факултет обезбеђује студентима коришћење информатичких ресурса неопходних за 
савладавање градива и врши контролу, оцену и унапређење обима, структуре и 
квалитета информатичких ресурса. Факултет студентима обезбеђује потребан број 
рачунара одговарајућег квалитета, приступ Интернету и осталу комуникациону 
опрему у салама Рачунског центра са одређеним бројем термина за студенте свих 
нивоа студија. Локална мрежа Факултета подигнута је 1997. године и тренутно 
покрива свих девет спратова зграде Факултета са око 450 прикључака. Брзина мреже 
је od 100 Mbps do 1Gbps. У локалној мрежи се налазе и 40wireless router-a који 
обезбеђују wifi сигнал у сваком делу зграде Факултета. Локална рачунарска мрежа 
Факултета повезана је на АМРЕС (Академску мрежу Србије) и на Интернет преко 
Рачунског центра Универзитета у Београду (РЦУБ) оптичким линком брзине 1 GBps 
и SHDSL (backup) линија брзине од 2 MBps. У оквиру Службе за ИТ-а се хостују 
основни сервиси Факултета: name сервер, web сервис са званичном web 
презентацијом Факултета(www.ekof.bg.ac.rs), студентски web сервис, mailсервис за 
запослене и за студенте, proxy сервер и други. На другом и четвртом спрату зграде 
Факултета налази се укупно 5 рачунарских сала:  

• сала А са 20 радних станица (Lenovo ThinkCentre M93 Tiny, конфигурације: 
Intel DualCore G3220T, 2,6Ghz, 3MB cache, 4GBRAM-a, 500GBHDD-a, 
19”TFT мониторима) за потребе наставе и испита; 

• сала Бса 19 радних станица (конфигурације: AthlonIIX2 2,8GHz, са 2GBRAM-
a, 320GBHDD-a, DVD, 19”TFT мониторима) за потребе слободног рада 
студената; 

• сала Ц са 21 радном станицом (Lenovo ThinkCentre M93 Tiny, конфигурације: 
Intel DualCore G3220T, 2,6Ghz, 3MB cache, 4GBRAM-a, 500GBHDD-a, 
19”TFT мониторима) за потребе наставе и испита; 

• сала Д са 46 радних станица (Lenovo ThinkCentre M93 Tiny, конфигурације: 
Intel DualCore G3220T, 2,6Ghz, 3MB cache, 4GBRAM-a, 500GBHDD-a, 
19”TFT мониторима) за потребе наставе и испита; 

• сала E са71 радних станица (Lenovo ThinkCentre M900 Tiny, конфигурације: 
Intel DualCore G4400T, 4GBRAM-a, 500GBHDD-a, 22”TFT мониторима) за 
потребе наставе и испита. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/
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У свим наведеним салама обезбеђени су адекватни услови за рад студената, 
наставног и ненаставног особља Факултета. 
 
Све рачунарске сале су опремљене комплетном (подном) мрежном 
инфраструктуром. Укупно двадесет и пет наставних сала и шест амфитеатара је 
опремљено фиксним рачунаром и фиксним пројектором за потребе квалитетног 
извођења наставе. Поред тога, на Факултету се налази још око двеста тридесет 
рачунара у кабинетима наставника, канцеларијама стручних служби, библиотеци и 
студентским организацијама. У студентском клубу (у приземљу) налази се интернет 
просторија са шест радних станица. 
 
Служба за ИТ ради сваког радног дана од 8 до 22 часова, а суботом, по потреби, од 8 
до 14 часова. Свакога дана, наставницима и студентима је дозвољен приступ 
рачунарима за извођење наставе и испита или за самостални рад. У ЕРЦ-у се 
организују курсеви рачунара за разне програмске пакете, чиме се даје допринос 
стицању основних и проширењу постојећих знања студената и ненаставног особља 
Факултета из области информатике. Рачунарска и комуникациона инфраструктура и 
опрема редовно се одржава и осавремењује. Факултет прати и усклађује просторне 
капацитете и информатичке ресурсе са потребама наставног процеса и са бројем 
студената Факултета. 
 
У Служби за ИТ су стално запослене две особе, од којих је једна са високом, а друга 
са вишом стручном спремом. 
 
Руководилац Службе за информационе технологије сачињава годишњи извештај 
који садржи списак отписаних и набављених рачунара и друге рачунарске и 
комуникационе опреме, списак коришћених и набављених програмских пакета и 
даје предлоге мера за унапређење рада Службе. 
 
Током 2014. године (октобар-новембар), у току поступка самовредновања, 
спроведена је анкете међу запосленима о квалитету ненаставне подршке. Од 2011. 
године ова анкета (о квалитету ненаставне подршке) се спроводи међу студентима 
на годишњем нивоу.  
 
Анкетама о студентском вредновању наставног процеса, ненаставне подршке и 
студијског програма у целини на Економском факултету у Београду обухваћени су 
сви дипломирани студенти основних академских студија Економског факултета у 
Београду којима су дипломе о стеченом звању додељене у периоду 02.11.2014. 
године до 03.11.2016. године. 
 
Оцене студената основних академских студија (на скали од 1 до 5) су:  

- квалитет рада, компетентност и мотивисаност ненаставне подршке оцене (на 
скали од 1 до 5) Библиотека 3,35, Службе за ИТ 4,06, 

- опремљеност библиотеке пратећом опремом 3,25, 
- обим литературе и доступних база података које покривају поље образовног 

и истраживачког интересовања 3,68, 
- опремљеност рачунарских учионица рачунарима одговарајућег квалитета и 

адекватном пратећом опремом 3,79, 
- квалитет опреме у слушаоницама 3,48. 
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У оцењивању ненаставне подршке студенти су нижом оценом вредновали 
литературу и базе података доступне у библиотечкој служби. Континуирано пада 
оцена квалитета рачунарске опреме у библиотеци, иако тај ниво није на 
забрињавајућем нивоу. Оцена за мотивисаност и квалитет рада библиотечке службе 
је нижа у односу на 2014. годину. Оцена за квалитет информационо-комуникационе 
опреме у настави је видно повећана, као и оцена квалитета и мотивисаности 
запослених у ЦИТ-у. 
 
Анкетама о студентском вредновању наставног процеса, ненаставне подршке и 
студијског програма у целини на Економском факултету у Београду обухваћени су и 
сви дипломирани студенти мастер академских студија Економског факултета у 
Београду који су попунили анкету пред доделу диплома у периоду марта до 
септембра 2015. године и у истом периоду 2016. године.  
 
Оцене студената мастер студија (на скали од 1 до 5) су:  

- квалитет рада, компетентност и мотивисаност ненаставне подршке оцене  
Библиотека – 3,81 (2015. година) и 3,47 (2016. година), а Службе за ИТ 4,08 
(2015. година) и 4,00 (2016. година)., 

- за опремљеност библиотеке пратећом опремом 3,42 (2015. година) и 3,18 
(2016. година), 

- обим литературе и доступних база података које покривају поље образовног 
и истраживачког интересовања 3,80 (2015. година) и 3,44 (2016. година), 

- опремљеност рачунарских учионица рачунарима одговарајућег квалитета и 
адекватном пратећом опремом 4,13 (2015. година) и 3,57 (2016. година), 

- квалитет опреме у слушаоницама 3,86 (2015. година) и 3,46 (2016. година). 
 
Ненаставна подршка је у 2015. години оцењена вишим просечним оценама него што 
је то био случај годину дана раније. Највећи раст је евидентиран код оцене рада 
особља у библиотечкој служби. У 2016. години ненаставна подршка је оцењена 
нижим просечним оценама у свим сегментима у односу на 2015. годину. 
 
Анкетама о студентском вредновању наставног процеса, ненаставне подршке и 
студијског програма у целини на Економском факултету у Београду обухваћени су и 
дипломирани студенти докторских студија Економског факултета у Београду у току 
2015. године и  2016. године.  
 
Оцене студената докторских студија (на скали од 1 до 5) су:  

- квалитет рада, компетентност и мотивисаност ненаставне подршке оцене - 
Библиотека 3,57, а Служба за ИТ 4,57, 

- за опремљеност библиотеке пратећом опремом 3,86, 
- обим литературе и доступних база података које покривају поље образовног 

и истраживачког интересовања 4,25, 
- опремљеност рачунарских учионица рачунарима одговарајућег квалитета и 

адекватном пратећом опремом 4,50, 
- квалитет опреме у слушаоницама 4,25. 

 
Анкета о студентском вредновању ненаставне подршке на Економском факултету у 
Београду је реализована у току трајања зимског семестра школске 2016/2017. 
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године. Овом анкетом су обухваћени студенти основних и мастер академских 
студија, ако и студенти докторских студија. 
 
Што се тиче студената основних академских студија, уочава се правилност везана за 
пораст учешћа студената који су користили услуге библиотеке, читаонице и центра 
за информационе технологије. Више од половине испитаних на завршним годинама 
студија су користили услуге центра за информационе технологије (четврта година 
студија) и библиотеке, док је услуге читаонице користило око 80% испитаних 
студената завршних година. У поређењу са резултатима анкете из 2014. године, 
студенти основних студија су у 2016. години дали генерално боље оцене 
ненаставној подршци Факултета у скоро свим аспектима. Дошло је до раста 
просечне оцене квалитета рада у читаоници, затим у библиотеци и центру за 
информационе технологије, као и до смањења процента оних који сматрају да 
запослени не поштују радно време. Већи број студената сматра да постоји адекватна 
опремљеност библиотеке рачунарском и осталом опремом, центра за информационе 
технологије рачунарима и слушаоница опремом за квалитетно извођење наставе. 
Студенти су дали вишу просечну оцену тврдњама да ниво и обим литературе 
библиотеке покрива поље образовног и истраживачког интересовања, као и да 
постоји адекватна доступност база података. Виши проценат анкетираних студената 
сматра да је тражена литература у читаоници свакодневно доступна. Такође, иако је 
нешто смањен проценат студената који су потврдили да је уџбеничка литература 
доступна, и даље је проценат тих студената висок (преко 91%). Већи број испитаних 
сматра да је тражена литература доступна одмах и у року од 7 дана, док је смањен 
проценат оних који сматрају да су тражене јединице доступне у року дужем од 15 
дана, као и да није обезбеђен приступ траженим јединицама. Повећан је у већој мери 
и проценат оних испитаника који имају имејл адресу на серверу Факултета. Ту 
постоји разлика код студената на различитим нивоима студија: проценат је значајно 
повећан на почетним годинама, а нешто смањен код студената на завршним 
годинама студија. Повећан је и број студената који су задовољни могућностима 
приступа интернету у учионицама Центра за информационе технологије, као и, у 
нешто мањој мери, брзином интернет везе. Највећи проценат студената користи 
услуге ових служби за припрему испита, затим за израду семинарских радова и 
припрему презентације. 
 
Што се тиче студената мастер студија, нешто више од 63% испитаних је користило 
услуге библиотеке, око 62% испитаних је користило услуге читаонице, а око 42% 
испитаних услуге центра за информационе технологије. У односу на 2014. годину, 
уочава се мањи проценат студената дипломских академских студија који су 
користили услуге ЦИТ-а, док услуге библиотеке користи исти проценат студената 
мастер студија. Смањен је проценат студената који се изјашњава да су просторије 
ЦИТ-а, читаонице и библиотеке смештене тако да пружају адекватне услове за рад, 
иако је тај проценат и даље висок (преко 80%). У односу на 2014. годину, мањи 
проценат студената оцењује позитивно техничку опремљеност библиотеке, док су 
оцене квалитета рачунарске опреме у учионицама порасле. Просечне оцене 
квалитета рада, компетентности и мотивисаности особља у ненаставној подршци су 
порасле (библиотека 3,91, читаоница 3,95, ЦИТ 4,26), а видно мањи проценат 
испитаних студената се изјашњава да запослени у овим службама поштују радно 
време (око 70% се изјаснило позитивно о поштовању радног времена). Покривеност 
интересовања и области истраживања студената мастер студија литературом у 
библиотеци и базама података је оцењена вишом просечном оценом у односу на 
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2014. годину (3,86 и 3,74 у односу на 3,59 и 3,35). Доступност уџбеничке литературе 
је и дање врло висока (88,61%), а мањи проценат студената (3,85%) каже да нису 
имали приступ траженим материјалима. Приметно је да је дошло до раста броја 
студената који библиотеку и ЦИТ користе приликом израде дипломског (мастер) 
рада (са 10% на 15%). Повећао се и проценат учешћа студената који користе ове 
службе за припрему испита (са 64% на 91%), израду семинарских радова (са 68% на 
97%) и припрему презентација (са 46% на 65%). У односу на 2014. годину смањио 
се број студената који је отворио адресу за електронску пошту на серверу факултета 
(8,86%). Мањи број студената користи и могућности претраживања (53,16%), али је 
значајно већи број студената задовољан брзином интернет везе на факултету 
(49,37%). 
 
Што се тиче студената докторских студија, услуге библиотеке  користило је  53,33% 
испитаних, 20% користи услуге читаонице, а 66,67% услуге ЦИТ-а. У односу на 
2014. годину, релативно посматрано, дошло је до повећања броја студената који 
користе услуге библиотеке и центра за информационе технологије факултета. 
Непромењен је удео оних који су користили услуге читаонице. Студенти докторских 
студија сматрају да су библиотека, читаоница и ЦИТ лоцирани тако да пружају 
адекватне услове за рад. Они сматрају и да ове службе поштују радно време, а 
порастао је број оних који сматрају да су ове службе снабдевене техничком опремом 
адекватног нивоа квалитета. Просечна оцена квалитета, мотивисаности и 
компетентности особља је упоређењу са 2014. годином значајно виша. И оцена 
нивоа и обима литературе библиотеке који може да покрије поље образовног и 
истраживачког интересовања студената је виша него у 2014. години. Такође, знатно 
већи проценат студената се изјаснио да је добио приступ траженој литератури у 
веома кратком року. Позитивно је оцењена и доступност постојеће литературе. 
Смањио се проценат студената који су искористили могућност отварања бесплатне 
адресе за електронску пошту (на 6,67%), а задовољство брзином интернет везе је 
значајно увећано (са 62,07% на 90,91%). 
 
Анкета за запослене на Економском факултету Универзитета у Београду је 
реализована у циљу оцене мотивисаности запослених на Факултету. Анкета је 
реализована у фебруару 2017. године. Запослени у настави (анкетом је у 2017. 
години обухваћен 61 наставник и сарадник) су оцењивали два аспекта квалитета:  
(1) квалитет подршке ненаставних служби раду запослених у настави, 
(2) квалитет рада, мотивисаности и компетентности запослених у стручним 
службама.  
 
Резултати анкете показују да је 68,52% запослених у настави задовољно 
опремљеношћу библиотеке рачунарима одговарајућег квалитета, 70,83% њих сматра 
да је библиотека опремљена адекватном пратећом опремом, 56,14% њих сматра да 
расположиви библиотечки фонд покрива поље њиховог научно-истраживачког 
интересовања, а 75,86%  запослених у настави да доступне електронске базе 
података у довољној мери покривају поље њиховог научно-истраживачког 
интересовања. Што се тиче електронских учионица, 89,47% запослених у настави је 
задовољно њиховом опремљеношћу рачунарима одговарајућег квалитета, 81,13% 
њих сматра да су електронске учионице опремљене адекватном пратећом опремом, 
а 76,27% њих сматра да Факултет поседује адекватну и савремену информационо 
комуникациону опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе. 
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Запослени у настави су високим оценама оценили квалитет рада, мотивисаност и 
стручност запослених у Библиотеци (4,14) и Служби за ИТ (4,41). 
 
Просечне оцене квалитета рада, мотивисаности и компетентности запослених у 
службама које пружају ненаставну подршку раду Факултета су:  

- код наставника млађих од 30 година - Библиотека 4,13, ЦИТ 4,25, 
- код наставника старости 30-40 - Библиотека 3,50, ЦИТ 4,33, 
- код наставника старости 40-50 - Библиотека 4,20, ЦИТ 4,40, 
- код наставника старости 50-60 - Библиотека 4,33, ЦИТ 4,67, 
- код старијих од 60 година - Библиотека 4,50, ЦИТ 4,33. 

 
Оцена испуњености стандарда 9: На основу анализе елемената Стандарда 9 
утврђено је да је Економски факултет у Београду доношењем и спровођењем 
Правилника о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета, Правилника о 
наставној литератури, Правилника о раду Центра за издавачку делатност и 
Правилника о раду Библиотеке испунио Стандард 9 и створио формалне услове за 
обезбеђење квалитета, чиме је потврдио своје опредељење да континуирано ради на 
контроли и обезбеђењу квалитета у свим областима свога рада. То оцењујемо високо 
значајним (+++). 
 

б) Предлог мера и активности на унапређењу Стандарда 9 
На основу анализе елемената Стандарда 9 идентификоване су слабости, могућности 
и опасности. У складу са тим, предложене су мере и активности за даље унапређење 
и оцењен је степен значајности сваке од предложених мера скалом прописаном 
Упутством КАПК-а (стр. 2), које су изложене у наставку. 
1. Потребно је перманентно повећавати број образовних и других установа и 

организација са којима се врши размена публикација, како би библиотечки фонд 
Факултета био што богатији. (+++) 
Носилац активности: руководилац Библиотеке, Библиотечки одбор, декан, 
продекани 

2. Потребно је да Факултет, у складу са својим финансијским могућностима, 
перманентно улаже у библиотечки фонд и у осавремењивање рачунарске и 
комуникационе опреме. (+++) 
Носилац активности: декан, продекани, руководилац Библиотеке, руководилац 
Службе за ИТ 

3. Упознавање студената прве и друге године са радом Библиотеке у циљу 
ефективнијег коришћења Библиотеке (израда брошура са основним подацима и 
упутствима за коришћење Библиотеке, презентација електронске претраге 
библиотечког фонда и претраге база електронских књига и часописа,...). (++) 
Носилац активности: руководилац и сви запослени у Библиотеци 

4. Увођење студентских идентификационих картица, које би служиле студентима: 
за пријаву испита, контролу присуства настави, као легитимација у читаоницама 
Факултета и приликом коришћења услуга Библиотеке, за штампање и скенирање 
и коришћење друге пратеће опреме. (++) 
Носилац активности: декан, продекан за финансије, продекан за наставу, 
руководилац Службе за ИТ 



Четврти редован извештај о самовредновању Економског факултета у Београду 2017. 
 

119 
 

5. Потребно је унапредити пратећу опрему у Библиотеци и обезбедити услове за 
копирање различитих материјала у Библиотеци током целог дана. (++) 
Носилац активности: декан, продекан за финансије, руководилац Библиотеке 

6. Потребно је да се настави са праксом да се у име и за рачун Факултета наручују 
књиге за потребе Библиотеке у износу од 15.000,00 динара, али да се ова одлука 
односи на све запослене у настави, а не само на асистенте и сараднике у 
настави.(+++) 
 
Носилац активности: декан, продекан за финансије и продекан за 
научноистраживачки рад 

 
ц) Извори и прилози за Стандард 9 
 
 Статут Економског факултета у Београду - пречишћен текст 

(http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-prečišćen-tekst.pdf); 
 Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета Економског 

факултета у Београду  
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja
%20kvaliteta%2009.06.08.doc); 

 Правилник о раду библиотеке Факултета, бр. 2331/1 од 25.06.2008. (у архиви 
Факултета) 

 Извештај о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне 
подршке и студијског програма у целини на Економском факултету у Београду за 
2015. и 2016. годину, бр. 2176/1 од 30.05.2017. (Прилог 1 у Анексу); 

 Извештај о резултатима вредновања задовољства запослених на Економском 
Факултету Универзитета у Београду за 2016. годину,  бр. 2177/1 од 30.05.2017. 
(Прилог 2 у Анексу) ; 

 Корекција табеле 2 у Извештају о резултатима вредновања задовољства 
запослених на Економском факултету Универзитета у Београду за 2016. Годину 
(Прилог 3 у Анексу); 

 Број и врста библиотечких јединица на Економском факултету у Београду 
(Прилог 19 у Анексу); 

 Правилник о наставној литератури Економског факултета у Београду 
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Prilog20.pdf); 

 Листа уџбеника и монографија чији су аутори наставници и сарадници запослени 
на Економском факултету у Београду (Прилог 20 у Анексу); 

 Одлука Декана бр. 464/1 од 11.02.2016. године о бесплатном добијању три издања 
ЦИД-а свим асистентима и сарадницима и набавци књига за потребе библиотеке 
у износу од 15000 динара (у архиви Факултета); 

 Попис информатичких ресурса на Економском факултету у Београду (Прилог 14 
у Анексу); 

 Правилник о раду Центра за издавачку делатност Економског факултета у 
Београду, бр. 721/1 од 26.02.2016. (у архиви Факултета). 

http://www.ekof.bg.ac.rs/
http://www.ekof.bg.ac.rs/
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.pdf
http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Prilog20.pdf
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10. Стандард: Квалитет управљања високошколском установом 
       и квалитет ненаставне подршке 
 
 
 
 
 
 
 
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 10 
 
Економски факултет у Београду је, у складу са законом, формирао органе 
управљања и пословођења, као и стручне органе, а Статутом Факултета детаљно 
регулисао њихове надлежности и одговорности у организацији и управљању 
Факултетом.  
 
Према чл. 29. Статута Факултета, орган управљања је Савет Факултета. Савет има 
двадесет три члана, од којих су петнаест чланова представници Факултета, четири 
члана именује Влада Републике Србије и четири члана бира Студентски парламент 
Факултета. Од петнаест чланова представника Факултета, два члана су из реда 
ненаставног особља. Мандат чланова Савета траје три године. Председник Савета 
бира се из реда чланова – представника Факултета у звању наставника. Председника 
Савета бира Савет тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Савета. 
Према чл. 33. Статута, Савет Факултета: доноси Статут; доноси финансијски план; 
усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; усваја план коришћења средстава 
за инвестиције; одлучује о коришћењу средстава за инвестиције; доноси програм 
рада Факултета; оснива правна лица, фондације и фондове, у складу са Статутом; 
оснива центре за трансфер технологије, иновационе центре, пословне технолошке 
паркове и друге организационе јединице, у складу са законом, Статутом 
Универзитета и Статутом; разматра и усваја финансијске планове и извештаје 
правних лица, других организационих јединица, фондова и фондација чији је 
оснивач Факултет; доноси општа акта Факултета у складу са законом, другим 
прописима и Статутом; доноси одлуку о организовању и о укидању унутрашњих 
организационих јединица; бира и разрешава председника Савета, декана и 
продекане; доноси одлуку о висини школарине; одлучује у другом степену, у складу 
са законом и обавља друге послове утврђене Статутом. Савет Факултета може 
образовати сталне и повремене комисије у циљу разматрања појединих питања из 
свог делокруга. 
 
Орган пословођења Факултета је Декан, чија су права и oбавезе регулисане законом, 
Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Чланом 38. Статута предвиђено је да 
Декан: заступа и представља Факултет; руководи, организује и координира рад и 
пословање Факултета; предлаже програм рада и план развоја Факултета; припрема, 
председава и води седнице Већа; доноси опште акте Факултета, у складу са законом, 
другим прописима и Статутом; предлаже пословну политику Факултета и мере за 
њено спровођење; предлаже мере за унапређење рада Факултета; наредбодавац је за 
извршење финансијског плана Факултета; закључује уговоре у име Факултета; 
предузима све правне радње у име и за рачун Факултета у вредности до износа 
утврђеног у Закону о буџету за јавне набавке мале вредности, а у вредности преко 
тог износа, уз сагласност Савета; стара се о законитости рада и пословања 

Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 
подршке се обезбеђује утврђивањем надлежности и одговорности органа 
управљања и јединица за ненаставну подршку и перманентним праћењем и 

провером њиховог рада. 
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Факултета и испуњености обавеза Факултета предвиђених законом и уговорима; 
стара се о примени општих аката Факултета; стара се о извршењу одлука Савета, 
Већа и других стручних органа Факултета; одговоран је за законитост рада 
Факултета; расписује конкурс за избор наставника и сарадника, на основу одлуке 
Изборног већа; именује и разрешава руководиоце центара Факултета; доноси одлуку 
о потреби заснивања радног односа за обављање послова ненаставног особља; 
закључује и отказује уговоре о раду и друге уговоре за обављање послова за потребе 
Факултета; решава о правима и обавезама запослених, у складу са законом, 
Статутом и другим општим актима Факултета; и обавља друге послове утврђене 
законом, Статутом и другим општим актима Факултета. Декан је самосталан у 
обављању послова из свог делокруга, а за свој рад одговара Савету Факултета. 
Декан најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Већу и Савету. Декан 
учествује у раду Савета по позиву, без права одлучивања. Према чл. 40. Статута 
Факултета, Декан се бира на период од три школске године, са могућношћу једног 
поновног избора. Одлуку о покретању поступка за избор декана доноси Савет 
Факултета, најкасније шест месеци пре истека мандата за који је декан изабран. 
Декану у раду помажу продекани (чл. 51. Статута). Факултет има најмање два, а 
највише четири продекана из реда наставника, који су у радном односу са пуним 
радним временом на Факултету и једног Студента продекана. Продекани из реда 
наставника Факултета обављају одређене послове из делокруга Декана на основу 
одлуке о избору и овлашћења Декана. Продекани за свој рад одговарају Декану, 
Већу и Савету Факултета.  
 
Статутом Факултета (чл. 57) је регулисано да је највиши стручни орган Факултета 
Наставно-научно веће, које чине сви наставници и асистенти Факултета који су у 
радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету. Председник Већа је 
Декан, по функцији. При расправљању, односно одлучивању о питањима која се 
односе на обезбеђење квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу 
ефикасности студирања и утврђивања броја EСПБ бодова, у раду и одлучивању 
Већа учествује 20% представника студената, од укупног броја чланова Већа, које 
бира Студентски парламент Факултета. Према чл. 59. Статута Веће: одлучује о 
питањима наставе, научне и стручне делатности Факултета; предлаже финансијски 
план Факултета; предлаже студијске програме, укључујући студијске програме за 
стицање заједничке дипломе; ближе уређује правила студија које се изводе на 
Факултету; одобрава теме доктората и завршних радова; доноси општи акт о 
критеријумима и условима преношења EСПБ бодова; предлаже признавање стране 
високошколске исправе; доноси општи акт о условима, начину и поступку 
реализације програма образовања током читавог живота, као и других програма 
стручног усавршавања; уређује ближе услове и начин остваривања студијског 
програма на даљину; доноси нормативе и стандарде рада; доноси стандарде за 
самовредновање и оцењивање квалитета и прописује начин и поступак 
самовредновања Факултета; дефинише тела и поступке везане за праћење, 
обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова 
рада; спроводи, политику сталног унапређења квалитета наставе и усавршавања 
научноистраживачког рада; подноси захтев за проверу испуњења обавеза Факултета 
у погледу квалитета студијских програма, наставе и услова рада; утврђује ближе 
услове за избор наставника и сарадника; предлаже избор наставника и врши избор 
сарадника; одређује политику уписа студената; утврђује број студената који се 
уписују на студијске програме; утврђује критеријуме на основу којих се одређује 
висина школарине; бира представнике у органе Универзитета; прати међународну 
сарадњу Факултета и доноси одговарајуће одлуке; доноси опште акте Факултета, у 
складу са законом, другим прописима и Статутом и обавља друге послове у складу 
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са Законом, Статутом и општим актима Факултета. Према чл. 60. Статута, Веће 
одлучује ако је присутно две трећине од укупног броја чланова, а одлуке се доносе 
већином гласова присутних. 
 
Веће образује сталне и повремене комисије – стручна тела (чланови 61-68 Статута 
Факултета), као што су: (1) Наставна комисија; (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 
организовање и спровођење поступка студентског вредновања педагошког рада 
наставника и сарадника; (8) Комисија за праћење и унапређење квалитета; (9) 
Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету и  (10) Комисија 
за самовредновање. 
 
Статутом Факултета (члановима 18-27), у складу са законом, детаљно је регулисана 
организација Факултета – организациона структура, организационе јединице и 
њихов делокруг рада, као и координација и контрола организационих јединица. 
Факултет у свом саставу има следеће врсте организационих јединица: наставно-
научне јединице - катедре, факултетске центре и стручне службе Факултета. 
Катедре се организују за једну или више сродних научних области (за један или 
више сродних наставних предмета): (1) Катедра за економску теорију и анализу, (2) 
Катедра за економску политику и развој, (3) Катедра за међународне економске 
односе, (4) Катедра за пословну економију и менаџмент, (5) Катедра за 
рачуноводство и пословне финансије и (6) Катедра за статистику и математику. 
Факултетски центри су: (1) Научноистраживачки центар Економског факултета 
(НИЦЕФ), (2) Центар за издавачку делатност (ЦИД), (3) Центар за сарадњу са 
привредом. Стручне службе Факултета су: (1) Служба за опште и правне послове, 
(2) Студентска служба, (3) Библиотека, (4) Финансијско-рачуноводствена служба, (5) 
Техничка служба, (6) Служба за информационе технологије и (7) Служба за набавку, 
ресторан и кантину. Одлуку о организовању и укидању организационих јединица 
Факултета, према Статуту, доноси Савет Факултета, на предлог Научно-наставног 
већа. Организација и рад стручних служби Факултета уређени су Правилником о 
систематизацији радних места, који доноси Декан. Овим правилником утврђен је 
делокруг и начин обављања послова на свим радним местима, као и појединачне 
одговорности запослених. 
 
Услови и поступак заснивања радног односа ненаставног особља утврђени су 
Колективним уговором. Пријем у радни однос може се извршити под условом да је 
то радно место предвиђено општим актом Факултета и ако су средства за његово 
финансирање обезбеђена. Заснивање радног односа уређено је и Колективним 
уговором Факултета, и то члановима 3-21, у складу са Законом о раду. 
 
Тренутно је на Факултету ван наставе запослено 58 људи на неодређено и 13 
извршилаца на одређено време: (1) Секретар факултета – 1 извршилац, (2) Центар за 
издавачку делатност – 3 извршиоца, (3) НИЦЕФ – 12 запослених, од чега 11 на 
одређено време; (4) Центар за сарадњу са привредом - 1 извршилац; (5) Служба за 
опште и правне послове – 6 извршилаца на неодређено време и 2 извршилац на 
одређено време, (6) Студентска служба – 13 извршилаца, (7) Техничка служба – 15 
извршилаца, (8) Библиотека – 5 извршилаца, (9) Финансијско-рачуноводствена 
служба – 4 извршилаца,  (10) Служба за набавку, ресторан и кантину – 7 
извршилаца, Центар за информационе технологије: 2 извршиоца. Тренутни број и 
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квалификациона структура ненаставног особља задовољавају стандарде за 
акредитацију високошколских установа. 
 
Факултет систематски прати и оцењује организацију и управљање и предузима мере 
за њихово унапређење. Правилником о обезбеђењу квалитета рада Факултета 
предвиђено је да Факултет најмање једном у три године спроводи оцењивање 
различитих области обезбеђења квалитета, у које су укључени и организација и 
квалитет управљања на Факултету и квалитет ненаставне подршке. Правилником о 
стандардима и поступцима обезбеђења квалитета утврђено је да се посебно прати и 
оцењује однос ненаставног особља према студентима и мотивација у раду са 
студентима. Такође, истим Правилником је предвиђено да је најодговорније тело за 
континуирано и систематско праћење организације, управљања и рада управљачког 
и ненаставног особља Комисија за обезбеђење квалитета, и то на основу годишњих 
извештаја Декана и Студентског парламента, писаних примедби и сугестија 
упућених Комисији за обезбеђење квалитета од стране запослених, студената и 
других корисника услуга Факултета, као и на основу анкетирања наставника и 
сарадника, ненаставног особља, студената и Студентског парламента. Резултате 
вредновања квалитета управљања и ненаставне подршке Комисија за обезбеђење 
квалитета доставља Савету на разматрање, најмање једном годишње. Истим 
правилником предвиђено је да Декан једном годишње подноси Савету Факултета 
извештај о квалитету управљања и ненаставне подршке. За координацију рада 
стручних служби одговоран је Секретар Факултета, који је овлашћен да предузима 
све потребне мере ради обезбеђења законитости и ефикасности рада стручних 
служби. Контролу рада стручних служби обављају ресорни продекани.  
 
У току четвртог редовног поступка самовредновања Комисија за обезбеђење и 
унапређења квалитета на Факултету је у фебруару 2017. године спровела 
прикупљање података о ставовима и задовољству запослених (у настави и ван 
наставе) на Факултету квалитетом организације и управљања на Факултету. Анкету 
је попунило укупно 84 запослених (од чега 61 запослено у настави и 23 запослена 
ван наставе). Прикупљање података спроведено је коришћењем анкете - “Анкета за 
запослене Факултета„. Анкетом су прикупљени подаци о задовољству запослених. 
Одређене карактеристике организације и управљања су оцењиване у распону од -2 
(врло незадовољан) до +2 (врло задовољан). 
 
Према „Извештају о резултатима вредновања задовољства запослених на 
Економском факултету Универзитета у Београду за 2016. годину“ (Табеле 2, 3, 4, 5 и 
6), у погледу задовољства запослених у настави самим послом, све оцене се крећу у 
интервалу од 0,67 до 1,84. Запослени су најзадовољнији у следећим сегментима: 
занимљивост посла (1,84), изазови посла (1,70), разноликост посла (1,54), значај 
посла (1,77), самосталност у обављању посла (1,57), могућност употребе знања и 
вештина (1,66), стваралаштво у послу (1,62). Сви наведени сегменти задовољства 
запослених су оцењени оценом преко 1,50 (максимална вредност је 2). Када је реч о 
задовољству запослених у настави условима рада, запослени су веома задовољни 
величином простора у коме раде (1,56), уређењем простора (1,34), безбедношћу на 
раду (1,43), чистоћом радног простора (1,28), као и квалитетом техничких услова за 
обављање посла (1,26). Што се тиче задовољства запослених у настави зарадом и 
награђивањем, све оцене се крећу у интервалу од 0,70 до 1,37. Запослени су веома 
задовољни висином основне зараде (1,07), висином варијабиле (1,11), бенефицијама 
(1,20), погодностима (1,31), примањима у поређењу са колегама на истом радном 
месту (1,00) и примањима у поређењу са колегама у другим високообразовним 
институцијама (1,37). У погледу задовољства запослених у настави подршком 
Факултета, највећи број оцењиваних сегмената има оцену преко 1. Када је реч о 
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задовољству запослених у настави међуљудским односима и начином доношења 
одлука, запослени су веома задовољни односом руководиоца према запосленима 
(1,26), начином доношења одлука (0,85), поштовањем предлога запослених (0,85) и 
односима између запослених (0,79). 
 
О промени посла и организације у којој раде (Графикони 1 и 2), понекад или врло 
ретко, размишља нешто већи проценат запослених у настави старости 30-40 и 40-50 
година. Остале категорије – млађи од 30 година и 50-60 година, као и старији од 60 
година, ретко или скоро никада не размишљају о промени посла и организације у 
којој раде. 
 
Према „Извештају о резултатима вредновања задовољства запослених на 
Економском факултету Универзитета у Београду за 2016. годину“ (Табеле 9, 10, 11, 
12, 13 и 14), у погледу задовољства запослених у ваннастави самим послом, 
запослени су најзадовољнији у следећим сегментима: значај посла (1,23), 
самосталност у обављању посла (1,05), занимљивост посла (1,00), разноликост посла 
(1,14), стваралаштво у послу (0,91) и изазови посла (0,90). Нешто мање су 
задовољни применом тимског рада (0,40), као и расположивошћу информација 
(0,51). У погледу задовољства запослених у ваннастави међуљудским односима и 
начином доношења одлука, оцене по сегментима су: однос руководица према 
запосленом (0,5), начин доношења одлука (0,33), поштовање предлога запослених 
(0,32) и однос између запослених (-0,09). Овакве оцене, мада су прве три још увек у 
зони задовољства запослених, сигнализирају простор за могућа побољшања. 
 
Код ваннаставног особља о промени посла (Графикони 3 и 4) врло често 
размишљају запослени мушког пола, понекад млађи од 30 година, а нешто мање 
запослени између 30-40 и 50-60 година. О промени организације понекад 
размишљају запослени претежно мушког пола, млађи од 30 и између 30-40 година 
старости. Остале категорије запослених врло ретко или скоро никада не размишљају 
о промени посла и организације у којој раде. 
 
Путем анкете прикупљени су и подаци о задовољству запослених у настави и 
студената ненаставном подршком на Факултету. Према „Извештају о резултатима 
вредновања задовољства запослених на Економском факултету Универзитета у 
Београду за 2016. годину“ (Табеле 7 и 8), запослени у настави (анкетом је у 2017. 
години обухваћено 61 наставник и сарадник) су оцењивали два аспекта квалитета: 
(1) квалитет подршке ненаставних служби раду запослених у настави и (2) квалитет 
рада, мотивисаности и компетентности запослених у стручним службама. Резултати 
анкете показују да су најмање задовољство запослени у настави изразили у погледу 
расположивости библиотечког фонда у области индивидуалног научно-
истраживачког интересовања (43,86% негативних одговора). У погледу 
мотивисаности и компетентности запослених у стручним службама Факултета, 
резултати Анкете показују да је мишљење наставника изразито повољно. Запослени 
у настави су на скали од 1 (најнижа оцена) до 5 (највиша оцена) највишим оценама 
оценили квалитет рада, мотивисаност и стручност запослених у Служби за мастер 
студије (4,66), Писарници (4,49), Служби за основне студије (4,49) и Служби за 
докторске студије (4,47), а најнижим оценама, које су такође веома високе, 
запослене у Библиотеци (4,14) и Служби за правне послове (4,16). 
 
Анкета међу студентима о квалитету ненаставне подршке на Факултету је 
реализована у току трајања зимског семестра школске 2016/2017. године. 
Анкетирано је 916 текућих студената основних студија. Анкетним истраживањем 
обухваћени су студенти свих година основних студија Економског факултета у 
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Београду. Оцене се крећу у распону од 1 (најнижа оцена) до 5 (највиша оцена). 
Према „Извештају о резултатима студентског вредновања ненаставне подршке на 
Економском факултету у Београду за 2016. годину“ (текући студенти основних 
студија) степен покривености образовног и истраживачког поља интересовања 
литературом и базом података које су доступне у библиотечкој служби су оцењене 
оценом 3,75. Када је у питању квалитет рачунарске опреме библиотечке службе 
42,57% студената који су користили услуге ненаставних служби сматра да је ова 
техничка опремљеност адекватна, док 72,53% студената сматра да је квалитет 
информационо-комуникационе опреме која се користи у настави адекватан. 
Просечна оцена мотивисаности и квалитета рада запослених у информатичком 
центру је највиша (4,22). Нешто нижом просечном оценом оцењени су квалитет и 
мотивисаност запослених у служби за рефератима за наставу и испите (3,37) и 
основне студије (3,3). Интервал у којем се крећу оцене свих оцењених служби је од 
3,24 до 3,65. У поређењу са резултатима анкете из 2014. године, студенти су у 2016. 
години дали генерално боље оцене ненаставној подршци Факултета у скоро свим 
аспектима (ипак треба имати у виду да из године у годину све мањи проценат 
студената користи услуге студентских служби). Дошло је до раста просечне оцене 
квалитета рада у читаоници, затим у библиотеци и центру за информационе 
технологије, као и до смањења процента оних који сматрају да запослени не 
поштују радно време. Такође, већи број студената сматра да постоји адекватна 
опремљеност библиотеке рачунарском и осталом опремом, центра за информационе 
технологије рачунарима и слушаоница опремом за квалитетно извођење наставе. 
 
Анкетним истраживањем о квалитету ненаставне подршке на Факултету обухваћени 
су и текући студенти мастер студија Економског факултета у Београду. Анкета је 
реализована у току трајања зимског семестра школске 2016/2017 године. Укупан 
број анкетираних студената износи 79. Према „Извештају о резултатима студентског 
вредновања ненаставне подршке на Економском факултету Универзитета у 
Београду за 2016. годину“ (текући студенти мастер студија) (Табела 1), у 2016. 
односу на 2014. годину, приметно је мањи проценат студената дипломских 
академских студија који користе информатички центар (пад са 66% на 42%), док 
читаоницу (62%) и услуге библиотеке (63%) користи упоредив број текућих 
студената мастер студија. Смањен је проценат студената који се изјашњава да су 
просторије информатичког центра (82,28%), читаонице (81,01%), библиотеке 
(88,61%) и службе за дипломске академске студије (74,68%) смештене тако да 
пружају адекватне услове за рад иако је проценат оваквих одговора и даље врло 
висок.  У односу на 2014. годину, мањи проценат студената оцењује позитивно 
техничку опремљеност библиотеке (39,24% за опремљеност рачунарима и 32,91% за 
опремљеност пратећом опремом), док су оцене квалитета рачунарске опреме у 
учионицама порасле (69,62%). Просечне оцене квалитета рада, компетентности и 
мотивисаности особља у ненаставној подршци су видно порасле (на скали од 1 до 5: 
библиотека 3,91, читаоница 3,95, ЦИТ 4,26, служба за мастер студије 3,47, књижара 
4,30), али се видно мањи проценат испитаних студената који су користили услуге 
ненаставних служби изјашњава да запослени у овим службама поштују радно време 
(библиотека – 74,68%, читаоница – 70,89%, информатички центар – 68,35%, служба 
за дипломске акадамске студије – 64,56%). Према „Извештају о резултатима 
студентског вредновања ненаставне подршке на Економском факултету 
Универзитета у Београду за 2016. годину“ (текући студенти мастер студија) (Табела 
2), покривеност интересовања и области истраживања студената мастер студија 
литературом у библиотеци и базама података је оцењена вишом просечном оценом у 
односу на 2014. годину (3,86 и 3,74 у односу на 3,59 и 3,35). И даље се појављује 
мањи проценат студената који се изјашњава да није добио приступ траженој 
литератури (3,85%). Ипак, доступност постојеће литературе се и даље врло високо 
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оцењује (46,15% одмах и 69,23% до 7 дана). Када је реч о коришћењу могућности 
које библиотека и центар за информационе технологије нуде у погледу припремања 
и израде приступних и семинарских радова, презентација, завршног рада и сл., 
према „Извештају о резултатима студентског вредновања ненаставне подршке на 
Економском факултету Универзитета у Београду за 2016. годину“ (текући студенти 
мастер студија) (Табела 3), приметно је да је дошло да раста броја студената који ове 
службе користе приликом израде дипломског (мастер) рада (са 10% на 15%). Поред 
тога, дошло је до веома великог раста учешћа студената који користе услуге ових 
служби за припрему испита (са 64 на 91%), израду семинарских радова (са 68 на 
97%) и припрему презентација (са 46 на 65%). Према истом извештају (Табела 4), у 
односу на 2014. годину када су остварени значајно бољи резултати на овом пољу, 
број студената који је отворио адресу за електронску пошту на серверу факултета се 
смањио (на 8,86%). Мањи број студената користи и могућности претраживања 
(53,16%). Међутим, значајно већи број студената задовољан је брзином интернет 
везе (49,37%). 
 
Анкета о вредновању ненаставне подршке је реализована у току зимског семестра 
2016. године и међу текућим студентима докторских студија. У анкетирању је 
учествовало укупно 15 студената докторских студија на Економском факултету у 
Београду. У поређењу са 2014. годином, знатно мањи број студената је попунио 
анкету (15 у поређењу са 40). Приметно је да је, релативно посматрано, у односу на 
анкету из 2014. године дошло до повећања броја студената који користе услуге 
библиотеке и центра за информационе технологије Економског факултета. 
Непромењен удео у укупном броју докторских студената користи услуге читаонице. 
Према „Извештају о резултатима студентског вредновања ненаставне подршке на 
Економском факултету Универзитета у Београду за 2016. годину“ (Текући студенти 
докторских студија), за разлику од 2014. године, у 2016. години сви анкетирани 
студенти сматрају да су библиотека, читаоница, служба за информационе 
технологије и докторска служба лоцирани тако да пружају адекватне услове за рад. 
Такође, сви  сматрају да ненаставне службе поштују радно време. Дошло је и до 
видног раста броја студената који сматрају да су библиотека, Служба за 
информационе технологије и Факултет, генерално, снабдевени техничком опремом 
адекватног нивоа квалитета. Коначно, просечна оцена квалитета рада, 
мотивисаности и компетентности особља је значајно виша у поређењу са 
претходним периодом (библиотека 4,71, читаоница 5,00, ЦИТ 4,75, служба за 
докторске студије 4,79). Оцена за ниво и обим литературе библиотеке која може да 
покрије поље образовног и истраживачког интересовања студената је виша него у 
2014. години (4,00). Такође, знатно већи проценат студената изјашњава се да је 
добио приступ траженој литератури у библиотеци у веома кратком року (66,67% 
одмах, 33,33% у року од 7 дана). Доступност постојеће литературе се и даље врло 
позитивно оцењује. Број докторских студената који је упознат са могућностима 
обуке при центру за перманентно стручно усавршавање износи 50%. Проценат 
студената докторских студија који су искористили могућност отварања бесплатне 
адресе за електронску пошту при Факултету се смањио на 6,67%. Коначно, 
задовољство брзином Интернет везе је значајно увећано (са 62,07% на 90,91%). 

Факултет је до сада спровео више програма обуке намењених руководиоцима и 
ненаставном особљу из области вештина комуницирања и друштвене одговорности 
организација. Колективним уговором Економског факултета у Београду (чл. 32) 
предвиђено је да ненаставно особље може тражити плаћено одсуство за потребе 
стручног усавршавања, о чему одлуку доноси Декан, уз претходну сагласност 
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Продекана за финансије и међународну сарадњу. Правилником о стандардима и 
поступцима за обезбеђење квалитета предвиђено је да Факултет, у складу са својим 
могућностима, обезбеђује ненаставном особљу перманентно образовање и 
усавршавање на професионалном плану.  
 
Напредовање ненаставног особља уређено је Правилником о стандардима и 
поступцима обезбеђења квалитета, којим је предвиђено да се они могу распоредити 
на сложеније послове у складу са актом о систематизацији радних места и 
потребама Факултета, при чему су неопходни услови: одговарајуће образовање, 
стручна оспособљеност и савесно и одговорно обављање послова. 
 
Оцена испуњености стандарда 10: На основу анализе елемената Стандарда 10 
утврђено је да је Економски факултет у Београду својим општим актима утврдио 
надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку, 
као и мере и инструменте за праћење и проверу њиховог рада, чиме је испунио 
Стандард 10. То оцењујемо високо значајним (+++). 
 
б) Предлог мера и активности на унапређењу Стандарда 10 
 
На основу анализе елемената Стандарда 10 идентификоване су слабости, 
могућности и опасности. У складу са тим, предложене су мере и активности за даље 
унапређење и оцењен је степен значајности сваке од предложених мера скалом 
прописаном Упутством КАПК-а (стр. 2), које су изложене у наставку. 
  
1. Дефинисати процедуре рада у стручним службама Факултета и учинити их 

доступним свим запосленима на Факултету и другим заинтересованим 
јавностима. (+++) 
Носилац активности: продекани, руководиоци стручних служби, Комисија за 
обезбеђење и унапређење квалитета  

2. Дефинисати политику напредовања и средњорочни план обуке за ненаставно 
особље. (++) 
Носилац активности: продекани, Комисија за обезбеђење и унапређење 
квалитета на Факултету, руководиоци стручних служби 

3. Донети кодекс понашања према студентима за ненаставно особље које директно 
комуницира са студентима. (+++) 
Носилац активности: продекани, Комисија за обезбеђење и унапређење 
квалитета на Факултету, руководиоци стручних служби 

4. Увести посебну награду за ненаставно особље у службама које добију највишу 
оцену од стране наставног особља и студената. Увођење посебних награда, 
похвала и признања утицало би на повећање задовољства запослених овим 
елементом система награђивања. (++) 
Носилац активности: декан, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету  

5. Потребно је наставити са интензивном сарадњом са страним високошколским и 
научноистраживачким организацијама и уложити напор у прибављање додатних 
финансијских средстава за потребе набавке литературе и учешћа на 
међународним конференцијама, како би се утицало на повећање задовољства 
запослених у настави овим аспектом квалитета организације Факултета. (+++) 
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Носилац активности: декан, продекани 
6. Потребно је повећати укљученост запослених у рад на научноистраживачким и 

стручним пројектима Факултета, како би се утицало на повећање задовољства 
запослених овим аспектом квалитета организације и управљања на Факултету. 
(+++) 
Носилац активности: декан, продекани, руководилац НИЦЕФ-а 

7. Када су у питању запослени у ваннастави, потребно је да се уложи више напора 
у побољшање међуљудских односа. Иако су оцене код овог сегмента 
задовољавајуће, потребно је да се утиче на побољшање начина доношења 
одлука, поштовање предлога запослених и побољшање односа, чиме би се 
утицало на повећање задовољства запослених у ваннастави овим аспектом 
организације и управљања на Факултету. (+++) 
Носилац активности: декан, продекани 

8. Наставити рад на континуираном унапређењу техничке опремљености 
Факултета, а посебно библиотеке и рачунарских учионица пратећом опремом 
(штампачи, скенери и сл). (+++) 
Носилац активности: продекани, руководилац Службе за ИТ 

9. Објавити на факултетском сајту организациону шему Економског факултета у 
Београду. (+) 
Носилац активности: продекани, секретар 
 

ц) Извори и прилози за Стандард 10 
  
 Статут Економског факултета у Београду (Број 3248/1 од 2.10.2006.)  

(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/06_Statut.pdf); 
 Статут Економског факултета (пречишћен текст) (Број 4738/1 од 11.12.2015.) 
 http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-

pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.pdf 
 Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета Економског 

факултета у Београду  
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja
%20kvaliteta%2009.06.08.doc); 

 Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета  
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog%2013.pdf); 

 Правилник о раду Центра за издавачку делатност Економског факултета у 
Београду, број 721/1 од 26.02.2016. године; 

 Правилник о раду Центра за сарадњу са привредом  Економског факултета у 
Београду, број 722/1 од 26.02.2016. године; 

 Правилник о раду научноистраживачког центра  Економског факултета у 
Београду, број 720/1 од 26.02.2016. године;  

 Извештај о резултатима студентског вредновања ненаставне подршке на 
Економском факултету у Београду (текући студенти докторских студија) – 2016. 
година, број 2176/1 од 30.5.2017. године (Прилог 1 у Анексу); 

http://www.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Prilog%2013.pdf
http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja%20kvaliteta%2009.06.08.doc
http://www.ekof.bg.ac.rs/upload/3001STATUT%202006%20(5)%20(1).doc
http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja%20kvaliteta%2009.06.08.doc
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 Извештај о резултатима студентског вредновања ненаставне подршке на 
Економском факултету у Београду (текући студенти основних студија) – 2016. 
година, број 2176/1 од 30.5.2017. године (Прилог 1 у Анексу); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања ненаставне подршке на 
Економском факултету у Београду  (текући студенти мастер студије) – 2016. 
година (у архиви факултета), број 2176/1 од 30.5.2017. године (Прилог 1 у 
Анексу); 

 Извештај о резултатима вредновања задовољства запослених на Економском 
факултету Универзитета у Београду за 2016. годину, број 2177/1, од 30.5.2017 
(Прилог 2 у Анексу); 

 Корекција табеле 2 у Извештају о резултатима вредновања задовољства 
запослених на Економском факултету Универзитета у Београду за 2016. годину, 
бр. 287/1 од 24.01.2018. (Прилог 3 у Анексу); 

 Број ненаставних радника стално запослених на Економском факултету 
Универзитета у Београду (Прилог 21 у Анексу). 
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11. Стандард: Квалитет простора и опреме 
 
 
 
 
 
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 11 
 
Економски факултет у Београду поседује примерене просторне капацитете за 
одвијање наставног процеса, односно амфитеатре, слушаонице, слушаонице са 
видео-конференцијском везом, слушаонице са обезбеђеном електронском везом са 
светским берзама, наставничке и сарадничке кабинете, библиотеку, читаоницу, као 
и друге просторије предвиђене за извођење или подршку наставном процесу. 
 
Детаљна спецификација простора дата је у Прегледу простора. За обављање наставе 
и научноистраживачке делатности Факултет користи укупно 12.480,52 м2 корисне 
површине, и то: 
 

1) шест амфитеатара укупне површине 1.285,75 м2 са укупно 1618 места 
2) двадесет три слушаонице укупне површине 1.402,01 м2 са укупно 1.328 

места; 
3) четири компјутерске лабораторије укупне површине 187,61 м2 са укупно 102 

места; 
4) библиотека са читаоницом површине 222,05 м2 са двадесет места; 
5) две читаонице укупне површине 588,08 м2 са укупно 150 места; 
6) три сале укупне површине 193,88 м2 са укупно 145 места;  
7) сто шездесет пет функционално опремљених канцеларија за професоре и 

сараднике укупне површине 3.222,59 м2; 
8) осам просторија за рад студентске службе укупне површине 178,48 м2; 
9) просторија секретаријата укупне површине 15,32 м2; 
10)  просторија за рад Студентског парламента, укупне површине 21,05 м2; 
11)  бифе површине 43,85 м2; 
12)  књижара површине 24,10 м2; 
13)  професорски ресторан на седмом спрату површине 137,98 м2 и студентска 

кантина површине 160,21 м2; 
14)  двадесет осам тоалета укупне површине 504,25 м2; 
15)  остало (серверске просторије, пролази, складишта, портирнице, разводни 

ормани, свечани салони, подстанице, трафостаница, хидро станице) укупне 
површине 4.293,31 м2. 

 
Иако Факултет задовољава стандарде квалитета у погледу простора, који су 
дефинисани правилима и стандардима акредитације високошколских установа, 
постоји потреба да се просторни капацитети и даље повећавају, нарочито имајући у 
виду да веома велики део факултетског простора отпада на ходнике (3.555,21 м2) 
који би на појединим локацијама могли бити боље искоришћени реконструкцијом и 
променом њихове намене. 

Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и 
структуру. 
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Поред тога, велики део простора зграде Факултета користи Рударско-геолошки 
факултет (библиотека, музеј, палеонтолошке збирке, слушаонице – укупне 
површине 810,46 м2). Припајање овог простора Економском факултету у Београду 
значајно би утицало на побољшање просторних капацитета Факултета, нарочито за 
креирање нових просторија намењених квалитетном одвијању наставног процеса.  
 
У оквиру Службе за информационе технологије, на другом спрату се налазе четири 
рачунарске сале са укупно 106 рачунара, а на четвртом спрату још једна са 71 
рачунаром за потребе наставе и испита и слободног рада студената. Све рачунарске 
сале су опремљене комплетном (подном) мрежном инфраструктуром. Укупно 
двадесет пет наставних сала и шест амфитеатара је опремљено фиксним рачунаром 
и фиксним пројектором за потребе извођења наставе. Поред овога, на Факултету се 
налазе још око двеста тридесет рачунара у кабинетима наставника и сарадника, 
канцеларијама стручних служби, библиотеци и студентским организацијама. Током 
2015. и 2016. године је набављено укупно 170 нових рачунара којима је замењен 
исти број постојећих (80 у салама за наставу и 90 у наставничким кабинетима и 
стручним службама). Студенти могу да користе рачунарске и мрежне ресурсе и у 
студентском клубу, где је постављено шест рачунара. Локална рачунарска мрежа 
(LAN) Факултета подигнута је 1997. године на свих девет спратова зграде 
Факултета са око четирсто педесет прикључака и брзином од 100Mbps, а током 
2016. на четири спрата (од 3. до 6.) је замењена и реорганизована мрежна 
инфраструктура са одвојеним концентраторима, оптичким uplink-ovima и брзином 
од 1Gbps. Бежична рачунарска мрежа (WLAN) Факултета се састоји од 35 access 
point-a, а бежична академска мрежа Еduroam од 13 access point-a. Сигнали обе мреже 
покривају свих 9 спратова зграде. Од 2014. године уводи се виртуализација 
факултетских сервера набавком модерних серверских и storage система.  
 
Укупно двеста пет рачунара је намењено искључиво студентима. Сваки наставник и 
сарадник добио је на коришћење рачунар одређене конфигурације. Факултет свим 
запосленим и студентима обезбеђује електронски приступ различитим базама 
података, релевантним за научноистраживачке и наставне сврхе. Службе су 
опремљене одговарајућим техничким средствима и компјутерском опремом и у раду 
користе адекватне софтвере. 
 
Факултет води одговарајућу набавну и финансијску политику како би обезбедио 
услове за квалитетно извођење наставе и задовољио потребу запослених и студената 
за савременим информатичким средствима, имајући у виду њихов број. 
 
Студентима је омогућен неометан приступ свим информацијама у погледу студија, 
које се редовно објављују на интернет страници Факултета. Студентима је доступан 
интернет, библиографске базе Факултета и наставни материјал у електронском 
облику. Факултет је студентима обезбедио шест учионица опремљених савременим 
техничким и осталим уређајима, који студентима омогућавају рад на рачунарима, 
штампање, скенирање, нарезивање CD и DVD материјала и сл. Услуге 
фотокопирања студентима се пружају у Библиотеци. Фотокопирање службених 
материјала (на пример, испитних задатака, материјала за седнице ННВ и сл.) 
организовано је у интерној фотокопирници Факултета која располаже са два 
модерна фотокопир апарата. 
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Факултет обезбеђује редовно одржавање простора и опреме кроз организовање рада 
одговарајућих служби, висок ниво хигијене свих просторија, као и редовно 
одржавање опреме и њено осавремењавање. Факултет је установио процедуре које 
обезбеђују рационалну набавку потрошног материјала и брзо отклањање кварова на 
техничким уређајима у циљу њиховог несметаног функционисања. 
 
Обезбеђивање квалитета простора и опреме регулисано је Правилником о 
стандардима и поступцима обезбеђења квалитета. Руководилац техничке службе и 
Руководилац Службе за информационе технологије подносе декану извештај о 
квалитету простора, односно опреме, најмање два пута годишње, и то месец дана 
пре отпочињања новог семестра. На крају сваке пословне године декан и продекан 
за финансије и међународну сарадњу сачињавају план реновирања постојећих 
просторија и план набавки потребне опреме, који постају саставни део Плана јавних 
набавки и Финансијског плана Факултета за наредну календарску годину. Тим за 
планирање  набавки, најмање два пута годишње, подноси извештај декану о 
извршеним јавним набавкама опреме и уређаја, а у циљу анализе одступања и 
доношења благовремених корективних одлука.  
 
У току поступка самовредновања спроведено је студентско вредновање ненаставне 
подршке на Факултету у 2016. години. Према „Извештају о студентском вредновању 
ненаставне подршке на Економском факултету у Београду за 2016. годину“ (Табела 
2), 64,78% студената који су користили услуге ненаставних служби сматра да је 
добра опремљеност електронских учионица рачунарима, а 72,53% њих сматра  да је 
добра опремљеност Факултета опремом за квалитетно извођење наставе. У односу 
на 2014. годину, у 2016. години већи број студената сматра да постоји адекватна 
опремљеност библиотеке рачунарском и осталом опремом, центра за информационе 
технологије рачунарима и слушаоница опремом за квалитетно извођење наставе. 
 
Анкетним истраживањем о квалитету ненаставне подршке на Факултету обухваћени 
су и текући студенти мастер студија Економског факултета у Београду. Према 
„Извештају о студентском вредновању ненаставне подршке на Економском 
факултету у Београду за 2016. годину – текући студенти мастер студија“ (Табела 1), 
њих 69,62% сматра да је опремљеност рачунарских учионица потребном опремом за 
рад и извођење наставе адекватна, док свега 39,24% студената сматра да је 
опремљеност библиотеке рачунарском и пратећом опремом адекватна. 
 
Према „Извештају о студентском вредновању ненаставне подршке на Економском 
факултету у Београду за 2016. годину – текући студенти докторских студија“ 
(Табела 1), сви анкетирани студенти сматрају да је опремљеност библиотеке и 
електронских учионица рачунарима и пратећом опремом адекватна. 
 
Оцена испуњености Стандарда 11: На основу анализе елемената Стандарда 11 
утврђено је да је обезбеђењем адекватног обима и структуре простора за одвијање 
наставног процеса Економски факултет у Београду испунио Стандард 11. То 
оцењујемо високо значајним (+++). 
 
б) Предлог мера и активности на унапређењу Стандарда 11 
 
На основу анализе елемената Стандарда 11 идентификоване су слабости, 
могућности и опасности. У складу са тим, предложене су мере и активности за даље 



Четврти редован извештај о самовредновању Економског факултета у Београду 2017. 
 

133 
 

унапређење и оцењен је степен значајности сваке од предложених мера скалом 
прописаном Упутством КАПК-а (стр. 2), које су изложене у наставку. 
 
1. Наставити са континуираном контролом обезбеђења квалитета простора и 

опреме у складу са усвојеним Правилником о стандардима и поступцима 
обезбеђења квалитета. (+++) 
Носилац активности: декан, продекани, Комисија за обезбеђење и унапређење 
квалитета на Факултету, руководилац Службе за информационе технологије, 
Техничка служба 

2. Потребно је све учионице опремити адекватним озвучењем. (+++)  
Носилац активности: декан, продекани, Техничка служба 
 

ц) Извори и прилози за Стандард 11 
 
 Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета Економског 

факултета у Београду  
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja
%20kvaliteta%2009.06.08.doc); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне 
подршке и студијског програма у целини на Економском факултету Универзитета 
у Београду за 2015. и 2016. годину, бр. 2176/1 од 30.5.2017. (Прилог 1 у Анексу); 

 Извештај о вредновању задовољства запослених на Економском Факултету 
Универзитета у Београду  за 2016. годину, бр. 2177/1 од 30.5.2017. (Прилог 2 у 
Анексу); 

 Корекција табеле 2 у Извештају о резултатима вредновања задовољства 
запослених на Економском факултету Универзитета у Београду за 2016. годину, 
бр. 287/1 од 24.01.2018. (Прилог 3 у Анексу); 

 Попис информатичких ресурса на Економском факултету Универзитета у 
Београду (Прилог 14 у Анексу); 

 Укупна површина (у власништву Економског факултета Универзитета у 
Београду) са површином објеката: амфитеатри, учионе, лабораторије, наставне 
базе, организационе јединице, службе (Прилог 22 у Анексу). 

 
 

http://www.ekof.bg.ac.rs/
http://www.ekof.bg.ac.rs/
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12. Стандард: Финансирање 
 
 
 
 
 
 
 
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 12 
 
Економски факултет у Београду је, у складу са својом мисијом и стратешким 
циљевима, дефинисао и основне циљеве у области обезбеђења квалитета 
финансирања, а који укључују следеће: 
 

• обезбеђивање финансијских средстава за потребе несметане реализације 
наставног и научноистраживачког процеса, као и за обављање др. активности 
које су уписане у судски регистар приликом регистрације укупне делатности 
Факултета; 

• обезбеђење финансијске стабилности Факултета у дугом року; 

• обезбеђење ликвидности Факултета у кратком и дугом року; 

• разграничење надлежности и одговорности у погледу управљања 
финансијама Факултета; 

• уређивање форме и обезбеђивање транспарентности у финансијском 
извештавању по хоризонтали и вертикали организационе структуре 
Факултета. 

 
У складу са постављеним циљевима, Факултет је обезбедио дугорочна финансијска 
средства неопходна за реализацију наставно-научног процеса, научноистраживачког 
рада и професионалних активности, чиме је обезбеђена финансијска стабилност. 
Средства за обављање делатности Факултет обезбеђује из: (1) средстава која 
обезбеђује оснивач, односно Република Србија; (2) школарине коју плаћају 
самофинансирајући студенти; (3) средстава Министарства за просвету, науку и 
технолошки развој Републике Србије за финансирање научноистраживачких 
пројеката; (4) донација, поклона и завештања; (5) прихода остварених на основу 
реализације уговора са правним и физичким лицима о пружању услуга у области 
едукације, истраживања и широке лепезе консултантских услуга; (6) прихода од 
продаје књига, монографија, брошура и других публикација; (7) накнада за 
комерцијалне и друге услуге; (8) оснивачких права и из уговора са трећим лицима и 
других извора, у складу са законом. 
 
Средства оснивача, која се у току једне школске године обезбеђују у складу са 
програмом рада који доноси Савет Факултета, користе се за следеће намене: 
материјалне трошкове, текуће и инвестиционо одржавање; зараде запослених, у 
складу са законом и колективним уговором; опрему; библиотечки фонд; обављање 
научноистраживачког рада који је у функцији подизања квалитета наставе; научно и 
стручно усавршавање запослених; подстицање развоја наставно-научног подмлатка; 
рад са даровитим студентима; међународну сарадњу; изворе информација и 
информационе системе; издавачку делатност; рад Студентског парламента и 

Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет 
извора финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби 

финансијских средстава што доводи до финансијске стабилности у дугом року. 
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ваннаставну делатност студената; финансирање опреме и услова за студирање 
студената са инвалидитетом; за друге намене, у складу са законом. Средства 
оснивача користе се за спровођење одобрених, односно акредитованих студијских 
програма. Декан Факултета је одговоран надлежном министарству за наменско 
трошење буџетских средстава, док се Универзитету, најмање једном годишње, 
достављају подаци о броју и структури запослених и утрошку буџетских средстава. 
Средства која Факултет оствари, изузев средстава која обезбеђује оснивач, чине 
сопствени приход Факултета. Факултет управља и располаже сопственим 
приходима, сагласно њиховој намени, у складу са законом и Статутом Факултета. 
 
Факултет самостално планира распоред и намену финансијских средстава, на начин 
да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. 
Правни основ стицања и расподеле прихода је Закон о високом образовању, а само 
пословање ближе је уређено (1) Статутом Факултета и Правилником о организацији 
буџетског рачуноводства Економског факултета и (2) прописима којима се уређује 
пословање јавних служби (високошколске установе).  
 
Савет Факултета сваке године, у децембру, на предлог Комисије за финансије, 
Декана и деканског колегијума, доноси Финансијски план (чл. 33. Статута 
Факултета) за наредну годину, којим се планира целокупно финансијско пословање, 
као и План јавних набавки. Сви организациони делови и студентске организације 
учествују у изради финансијског плана и Плана јавних набавки предлагањем својих 
буџета који се разматрају на деканском колегијуму. Усвајањем од стране Савета 
Факултета, Финансијски план и План јавних набавки постају обавезујући документи 
за Декана и Декански колегијум, који су одговорни за њихово доследно спровођење. 
 
Контролу извршења финансијског плана спроводи Декан, Продекан за финансије и 
међународну сарадњу, Комисија за финансије и Савет Факултета. Факултет 
обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина употреба 
финансијских средстава кроз Извештај о пословању и финансијске извештаје које 
усваја Савет Факултета (чл. 33. Статута Факултета). Предвиђена су два нивоа 
финансијског извештавања. Први ниво финансијског извештавања реализује се 
најмање два пута годишње, на релацији Декан – руководиоци организационих 
делова Факултета, у форми предвиђеној правилницима о пословању организационих 
делова Факултета. Други ниво финансијског извештавања реализује се једном 
годишње, на релацији Декан – Савет Факултета, будући да је према Статуту у 
надлежности Савета највиши ниво надзора над финансијским пословањем 
Факултета. Приликом подношења финансијских извештаја на свим нивоима 
извештавања прати се степен реализације Финансијског плана и Плана јавних 
набавки. Декан и декански колегијум анализирају карактер и оправданост 
евентуалних одступања и доносе потребне одлуке како би се обезбедила економска 
целисходност трошења ограничених финансијских средстава. 
 
Квалитет финансирања обезбеђује се доследним поштовањем правила о припреми и 
усвајању Финансијског плана и других финансијских аката, контролом коришћења 
финансијских средстава и предузимањем одговарајућих мера у случају 
нерационалног или ненаменског коришћења средстава. Праћење и обезбеђење 
квалитета у области финансирања је у надлежности сталне Комисије за финансије, 
која представља стручно и саветодавно тело Савета, Већа и Декана (у складу са чл. 
68. Статута Факултета), а коју чине председник и четири члана, које именује Савет 
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из реда наставника, на предлог Декана. Председник Комисије за финансије је 
продекан за финансије и међународну сарадњу, 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 
обавља следеће послове: припрема предлог финансијског плана Факултета; прати 
извршење финансијског плана Факултета; прати, анализира и предлаже мере везане 
за финансирање од стране оснивача и наменско трошење тих средстава; припрема 
план коришћења средстава за инвестиције Факултета; прати извршење плана 
коришћења средстава за инвестиције Факултета; припрема план јавних набавки; 
разматра краткорочне извештаје о пословању Факултета; анализира финансијске 
извештаје Факултета и предлаже мере рационализације у финансијском пословању 
Факултета; предлаже Савету мере у случајевима непоштовања финансијског плана и 
утврђене финансијске политике на Факултету; поставља принципе, организује рад и 
предлаже чланове интерних контрола, а на иницијативу Савета, Већа или Декана; 
обавља и друге послове припрема одлука материјално-финансијске природе, у 
складу са Статутом Факултета. 
 
Оцена испуњености стандарда 12: На основу анализе елемената Стандарда 12 
утврђено је да је обезбеђењем квалитетних извора финансирања, финансијске 
стабилности и ликвидности у дугом року, регуларним финансијским планирањем и 
поштовањем принципа транспарентности у употреби финансијских средстава, 
контролом коришћења финансијских средстава и предузимањем одговарајућих мера 
у случају нерационалног или ненаменског коришћења средстава Економски 
факултет у Београду испунио Стандард 12. То оцењујемо високо значајним (+++). 
 
б) Предлог мера и активности на унапређењу Стандарда 12 
 
На основу анализе елемената Стандарда 12 идентификоване су слабости, 
могућности и опасности. У складу са тим, предложене су мере и активности за даље 
унапређење и оцењен је степен значајности сваке од предложених мера скалом 
прописаном Упутством КАПК (стр. 2), које су изложене у наставку. 
1. Будући да средства оснивача нису довољна за финансирање наставног процеса и 

даље унапређење услова рада, потребно је да Факултет настави са налажењем 
нових извора финансирања (иновациони курсеви, донације компанија за 
обнављање слушаоница и амфитетара и сл), уз максимално поштовање принципа 
задржавања нивоа школарина на садашњем нивоу. (+++) 
Носилац активности: декан, Декански колегијум, руководилац НИЦЕФ-а 

 
ц) Извори и прилози за Стандард 12  
 
 Статут Економског факултета у Београду - пречишћен текст 

(http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-prečišćen-tekst.pdf 
 Финансијски план Економског факултета за 2015. годину (Одлука бр. 4956/1 од 

26.12.2014. године, у архиви Факултета); 
 Финансијски план Економског факултета за 2016. годину (Одлука бр. 4980/1 од 

28.12.2015. године, у архиви Факултета); 

http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.pdf
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 Финансијски план Економског факултета за 2017. годину (Одлука бр. 5124/1 од 
29.12.2016. године, у архиви Факултета); 

 План набавки Економског факултета за 2015. годину (Одлука бр. 4955/1 од 
24.12.2014. године, у архиви Факултета); 

 План набавки Економског факултета за 2016. годину (Одлука бр. 4981/1 од 
28.12.2015. године, у архиви Факултета); 

 План набавки Економског факултета за 2017. годину (Одлука бр. 5126/1 од 
29.12.2016. године, у архиви Факултета); 

 Финансијски извештаји Факултета за 2015. годину (Одлука бр. 719/1 од 
26.02.2016. године, у архиви Факултета); 

 Финансијски извештаји Факултета за 2016. годину (Одлука бр. 675/1 од 
27.02.2017. године, у архиви Факултета). 
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13. Стандард: Улога студената у самовредновању 
      и провери квалитета 
 
 
 
 
 
 
 
 
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 13 
 
Наставно–научно веће Економског факултета у Београду је 18.06.2008. године, на 
предлог Комисије за обезбеђење квалитета, усвојило Правилник о обезбеђењу 
квалитета рада Факултета и Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења 
квалитета, чиме је створена институционална основа да студенти у пуној мери буду 
укључени у процес праћења, контроле, обезбеђења и унапређивања квалитета на 
Факултету. 
 
Факултет је обезбедио активно учешће студената у доношењу и спровођењу 
стратегије, стандарда, поступка и културе обезбеђења квалитета, преко Студентског 
парламента, али и преко активног учешћа студената у раду: Наставно – научног већа 
(десет чланова), Савета факултета (четири члана), Наставне комисије (четири 
члана), Дисциплинске комисије за утврђивање одговорности студената (два члана), 
Комисије за организовање и спровођење поступка студентског вредновања 
педагошког рада наставника и сарадника (један члан), Комисије за обезбеђење и 
унапређење квалитета (два члана), Комисије за праћење и унапређење квалитета 
наставе на Факултету (један члан) и Комисије за самовредновање (један члан).  
 
Формалним актима Факултета је обезбеђено и учешће студената у периодичној 
оцени квалитета рада Факултета, нарочито у погледу квалитета студијског 
програма, квалитета наставног процеса, квалитета наставника и сарадника, 
квалитета библиотечких и информатичких ресурса, квалитета рада стручних служби 
и подршке студирању (анкетирање студената основних и мастер академских студија 
за потребе самовредновања). Осим периодичних оцена квалитета у наведеним 
областима, Факултет већ годинама уназад, преко Комисије за студентско 
вредновање рада наставника, редовно спроводи годишње анкетирање студената 
основних академских студија у циљу контроле квалитета педагошког рада 
наставника и сарадника, као и контроле квалитета уџбеника који се користе у 
настави. У вредновању се користи Анкета прописана од стране Универзитета у 
Београду и на начин предвиђен Универзитетским прописима. Осим студентског 
вредновања педагошког рада наставника и сарадника Факултета, студентске 
организације на Факултету већ годинама самостално спроводе анкетирање 
студената Факултета у погледу квалитета педагошког рада наставника и сарадника, 
и обрађене резултате објављују на својој огласној табли и у студентском часопису 
Монополист. 
 
Ради обезбеђења квалитетне студентске подршке у спровођењу стратегије 
квалитета, Факултет је обезбедио финансијска средства за финансирање свих 
студентских организација Факултета, које за ова средства сваке године конкуришу 
припремом одговарајућих буџета. 

Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу 
обезбеђења квалитета и то кроз рад студентских организација и студентских 

представника у телима високошколске установе као и кроз анкетирање 
студената о квалитету високошколске установе. 
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Оцена испуњености стандарда 13: На основу анализе елемената Стандарда 13 
утврђено је да је Економски факултет у Београду усвајањем Правилника о 
обезбеђењу квалитета рада Факултета и Правилника о стандардима и поступцима 
обезбеђења квалитета испунио Стандард 13, јер је обезбедио активно учешће 
студената у процесу праћења, контроле и унапређивања квалитета. То оцењујемо 
високо значајним (+++). 
 
 
б) Предлог мера и активности на унапређењу Стандарда 13 
 
На основу анализе елемената Стандарда 13 идентификоване су слабости, 
могућности и опасности. У складу са тим, предложене су мере и активности за даље 
унапређење и оцењен је степен значајности сваке од предложених мера скалом 
прописаном Упутством КАПК (стр. 2), које су изложене у наставку. 
 
1. Штампање текста Стратегије обезбеђења квалитета, Правилника о обезбеђењу 

квалитета рада Факултета и Правилника о стандардима и поступцима 
обезбеђења квалитета у оквиру посебне брошуре, коју треба дистрибуирати свим 
наставницима, сарадницима, ненаставним радницима и студентима преко 
Студентског парламента, као и осталим заинтересованим јавностима. (+++)  
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету, Центар за издавачку делатност, председник Студентског парламента 

2. Континуирана комуникација са студентима у погледу електронског начина 
спровођења Анкете о оцени педагошког рада наставника и сарадника како би се 
отклониле погрешне перцепције студената о могућности Управе Факултета да 
приступи појединачним оценама студената. (+++) 
Носилац активности: декан, продекан за наставу, председник Студентског 
парламента, Комисија за организовање и спровођење поступка студентског 
вредновања педагошког рада наставника и сарадника, Комисија за обезбеђење и 
унапређење квалитета на Факултету  

3. Анкетирање студената како би се добила повратна информација о њиховом 
оптерећењу (број часова активне наставе, број часова самосталног рада, обим 
градива и наставне литературе, ...) и уједначености оптерећења по предметима, а 
у зависности од броја додељених ЕСПБ бодова. (+++) 
Носилац активности: продекан за наставу, председник Студентског парламента, 
Комисија за организовање и спровођење поступка студентског вредновања 
педагошког рада наставника и сарадника, Комисија за обезбеђење и унапређење 
квалитета на Факултету, Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на 
Факултету, катедре, Наставна комисија  

4. Јачање свести о значају обезбеђења квалитета и тиме снажење организационе 
културе квалитета међу свим запосленима и студентима кроз континуирано 
комуницирање пожељних вредности, мотивисање запослених и студената да 
прихвате културу квалитета, као и предузимање корективних мера у случају 
непоштовања стандарда и поступака обезбеђења квалитета од стране запослених 
и студената. (++)  
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Носилац активности: декан, продекани, шефови катедара, руководиоци 
факултетских центара, руководиоци стручних служби, председници сталних 
комисија већа, председник Студентског парламента. 

 
ц) Извори и прилози за Стандард 13 
  
 Статут Економског факултета у Београду - пречишћен текст 

(http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-prečišćen-tekst.pdf); 
 Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета 

(http://w3.ekof.bg.ac.rs/akreditacija/Prilog%2013.pdf); 
 Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета Економског 

факултета у Београду  
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja
%20kvaliteta%2009.06.08.doc); 

 Одлука Наставно-научног већа бр. 3983/1 од 30.10.2015. године о формирању 
комисија Наставно-научног већа (Прилог 23 у Анексу); 

 Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника 
Универзитета у Београду (http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-
propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника на 
Факултету у зимском и летњем семестру школске 2013/2014. године (Прилог 4 у 
Анексу); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника на 
Факултету у зимском и летњем семестру школске 2014/2015. године (Прилог 5 у 
Анексу); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника на 
Факултету у зимском и летњем семестру школске 2015/2016. године (Прилог 6 у 
Анексу); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне 
подршке и студијског програма у целини на Економском факултету у Београду, 
број 2176/1 од 30.05.2017. (Прилог 1 у Анексу). 

 
 

http://www.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Prilog%2013.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/
http://www.ekof.bg.ac.rs/
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikVrednovanjePedagoskogRada.pdf
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14. Стандард: Систематско праћење и периодична провера 
квалитета 
 
 
 
 
 
 
 
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 14 
 
Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета, Правилника о обезбеђењу квалитета 
рада Факултета и Правилника о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета, и 
формирањем Комисије за обезбеђење квалитета студијских програма наставе и 
услова рада Факултета, Комисије за самовредновање, Комисије за организовање и 
спровођење поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и 
сарадника, Економски факултет у Београду је створио потребне формалне 
претпоставке за систематско праћење, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим 
областима обезбеђења квалитета. Факултет је обезбедио услове и ресурсе за редовно 
систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим 
областима које су предмет самовредновања. За сваку област обезбеђења квалитета 
утврђени су стандарди, процедуре и индикатори за праћење и вредновање 
квалитета, систем подстицајних и корективних мера за обезбеђење задовољавајућег 
нивоа квалитета и носиоци, односно субјекти за спровођење поступка праћења и 
оцене квалитета и спровођење корективних мера. Сви општи акти Факултета којима 
је регулисан систем обезбеђења квалитета доступни су јавности на интернет 
страници Факултета (www.ekof.bg.ac.rs).  
 
Факултет обезбеђује повратну информацију од послодаваца са којима интензивно 
сарађује преко Центра за сарадњу са привредом и Научно-истраживачког центра 
Економског факултета, од представника Националне службе за запошљавање, 
својих дипломираних студената и др. одговарајућих организација о компетенцијама 
дипломираних студената на начин утврђен Правилником о стандардима и 
поступцима обезбеђења квалитета и другим општим актима Факултета. 
 
Ради обезбеђења квалитета, а у складу са визијом Факултета да постане водећа у 
националном и значајна високошколска институција у европском образовном 
простору, Факултет се континуирано упоређује са реномираним страним 
високошколским установама у погледу квалитета, и то како у Европи тако и у САД. 
Сваки студијски програм на основним, мастер и докторским академским студијама 
упоредив је са најмање три студијска програма страних високошколских установа, 
од чега су најмање две из Европе. 
 
Правилником о обезбеђењу квалитета рада Факултета предвиђено је периодично 
вредновање квалитета у свим областима које су предмет самовредновања – најмање 
једном у три године, уз могућност да се изврши и ванредна провера квалитета, ако за 
тим постоји потреба, а на предлог Комисије за унапређење и обезбеђење квалитета 
и/или Комисије за развој Факултета. Први поступак самовредновања је спроведен у 
току 2008. године, други редован током 2011. године, трећи током 2014, а четврти 
током 2017. године. У поступак самовредновања активно су укључени и студенти 
Факултета, како преко чланства у Комисији за самовредновање, тако и преко учешћа 
у вредновању различитих аспеката квалитета рада Факултета кроз анкетирање. 

Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне 
информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим 

областима обезбеђења квалитета. 

http://www.ekof.bg.ac./
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Сви наставници, сарадници и ненаставни радници упознати су са системом 
обезбеђења квалитета. Извештаји о резултатима анкетирања, извештаји о успеху 
студената у студирању и на испитима, као и извештаји о положају економиста на 
тржишту рада предмет су разматрања на састанцима Комисије за самовредновање, 
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, Комисије за праћење и унапређење 
квалитета наставе на Факултету, Наставне комисије, Комисије за развој Факултета, 
Комисије за докторске студије, Комисије за мастер академске студије, катедара и 
Наставно-научног већа Факултета. Формирана је база података која ће обезбедити 
трајно чување прикупљених података и њихово упоређивање са подацима који ће се 
убудуће прикупљати. 
 
Извештај о самовредновању се, према дефинисаним процедурама, доставља најпре 
на мишљење Комисији за обезбеђење и унапређење  квалитета, а затим заједно са 
мишљењем Комисије је предмет разматрања на седници Наставно-научног већа и 
Савета Факултета. Тиме се стварају услови да се сви наставници и сарадници 
Факултета упознају са резултатима спроведеног поступка самовредновања. 
Извештај о самовредновању доставља се и Сенату Универзитета у Београду. 
Извештај о самовредновању се доставља и Студентском парламенту Факултета. 
Извештај о самовредновању биће објављен на интернет страници Факултета 
(www.ekof.bg.ac.rs) и тиме доступан и свим другим заинтересованим јавностима. 
 
Оцена испуњености стандарда 14: На основу анализе елемената Стандарда 14 
утврђено је да је успостављањем формалног система обезбеђења квалитета кроз 
усвајање одговарајућих општих аката, дефинисањем субјеката система обезбеђења 
квалитета и њихових улога, задатака и надлежности, као и утврђивањем стандарда и 
поступака обезбеђења квалитета и конституисањем органа Економски факултет у 
Београду створио претпоставке за систематско праћење и периодичну проверу 
квалитета, чиме је испунио Стандард 14. То оцењујемо високо значајним (+++). 
 
б) Предлог мера и активности на унапређењу Стандарда 14 
  
На основу анализе елемената Стандарда 14 идентификоване су слабости, 
могућности и опасности. У складу са тим, предложене су мере и активности за даље 
унапређење и оцењен је степен значајности сваке од предложених мера скалом 
прописаном Упутством КАПК (стр. 2), које су изложене у наставку. 
 
1. Објављивање Извештаја о четвртом редовном поступку самовредновања на 

интернет страници Факултета одмах по усвајању од стране Наставно-научног 
већа и Савета Факултета. (+++) 
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету 

2. Штампање текста стратегије обезбеђења квалитета, Правилника о обезбеђењу 
квалитета рада Факултета и Правилника о стандардима и поступцима 
обезбеђења квалитета у оквиру посебне брошуре, коју треба дистрибуирати свим 
наставницима, сарадницима, ненаставним радницима и студентима преко 
Студентског парламента, као и осталим заинтересованим јавностима. (+++)  
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету, Центар за издавачку делатност 

http://www.ekof.bg.ac.yu/
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3. Контрола спровођења стандарда и поступака за обезбеђење квалитета од стране 
свих субјеката у систему. (++) 
Носилац активности: декан, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету 

4. Предлагање промена у стандардима и поступцима обезбеђења квалитета и 
поступку самовредновања на основу искуства. (++)  
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету, Комисија за развој Факултета, Комисија за самовредновање 

5. Јачање свести о значају обезбеђења квалитета и тиме снажење организационе 
културе квалитета међу свим запосленима и студентима кроз континуирано 
комуницирање пожељних вредности, мотивисање запослених и студената да 
прихвате културу квалитета, као и предузимање корективних мера у случају 
непоштовања стандарда и поступака обезбеђења квалитета од стране запослених 
и студената. (++)  
Носилац активности: декан, продекани, шефови катедри, руководиоци 
факултетских центара, руководиоци стручних служби, председници сталних 
комисија већа, председник Студентског парламента. 

 
ц) Прилози за Стандард 14 
  
 Статут Економског факултета у Београду - пречишћен текст 

(http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-prečišćen-tekst.pdf); 
 Одлука Савета Факултета бр. 1790/1 од 22.05.2008. године о доношењу 

Стратегије обезбеђења квалитета са текстом Стратегије обезбеђења квалитета 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Prilog%202.pdf); 

 Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета Економског 
факултета у Београду  
(http://w3.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Pravilnik%20o%20standardima%20obezbedjenja
%20kvaliteta%2009.06.08.doc); 

 Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета Економског 
факултета у Београду (http://www.ekof.bg.ac.rs); 

 Одлука Наставно-научног већа бр. 3891/1 од 29.10.2012. године о формирању 
комисија Наставно-научног већа (Прилог 23 у Анексу); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника на 
Факултету у зимском и летњем семестру школске 2013/2014. године (Прилог 4 у 
Анексу); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника на 
Факултету у зимском и летњем семестру школске 2014/2015. године (Прилог 5 у 
Анексу); 

 Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника на 
Факултету у зимском и летњем семестру школске 2015/2016. године (Прилог 6 у 
Анексу); 

http://www.ekof.bg.ac.rs/
http://www.ekof.bg.ac.rs/upload/3001Prilog%202.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/
http://www.ekof.bg.ac.rs/
http://www.ekof.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/Statut-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en-tekst.pdf
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 Извештај о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне 
подршке и студијског програма у целини на Економском факултету у Београду, 
број 2176/1 од 30.05.2017. (Прилог 1 у Анексу);  

 Извештај о резултатима вредновања задовољства запослених на Економском 
факултету Универзитета у Београду за 2016. годину од 30.05.2017. (Прилог 2 у 
Анексу; 

 Корекција табеле 2 у Извештају о резултатима вредновања задовољства 
запослених на Економском факултету Универзитета у Београду за 2016. годину, 
бр. 287/1 од 24.01.2018. (Прилог 3 у Анексу). 
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2.
3.

5.

.r' l-, L,i F.r |: t 3 i4 i-a: f -!. i]E(
!l. ::,,,' .r : _li:z .r.,r'ii

t43BEtilTAJ O PE3yflTATHMA CTEEHTCKO|- Bp
nEnArouKor PAflA HACTABH14KA HA OAKynTETy

y 3r,f McKoM h JrerrbeM ceMecrpy wt<.201312014. roAhHe

Hacraexo-xay.rHo Behe Exoxoucxor $axynrera je o6pa:oeano KoMr,rcfijy 3a
opraHu3oBalr'e lr cnpoBohelbe nocTynKa cTyAeHTc(or BpeAHoBarba negarouxot
paAa HacraBHHKa u capaAHHKa (o,qnyKa 6p. 389/1 op,29.'1O.2012) y cacraay:

Ap BecHa Pajnh, eanp. npo*., npe.qceAHrK,
Ap AneKcaHApa 3eveeuh, ,qoqeHT,
gp Mrnour Foxoanh, AotleHr,
pyxosoAlrraq Cry4enrcre cnyx6e,
jegaH npegcraBHHK crygeHara xora 6'rpa Crygearcxr napJraMeHT.

Crygenrcro speAHoBalbe negarouxor paAa HacraBHHKa H capa.qHxKa,3a npeAMere
,f3 3nMcKor H rerrber ceMecrpa uKoncKe 201312014. roAnHe, cnpoBeAeHo je npu
ynucy y rxxoncxy 201412015. roAnHy. Crygexru cy o.qrosapanr,t Ha 9 n[Ta]ba H3
YnurHrxa 3a BpeAHoBalLe neAatouKor paAa HacraBH Ka Yuteepenrera y
Eeorpagy, xoj r.r npegcraBrba cacraBHu Aeo flpaennurxa o cryAeHTcxoM
Bpe.qHoBalby negarouJKor paAa HacraBHuxa, yceojetor Ha Huaoy yHr,lEep3[Tera.
Ocnu rora, cryAeHTH cy oqelbnBanr H KBannrer yg6ennxa Kojta ce Kop]tcru fla
oAroBapajyhrM npeAMeruMa.

Axosr,rruua aHKera cnpoBe.qeHa je enerrpoHcKl,lM nyreM, y opraHlr3aqxjt4
py(oBogl,roqa l"leHrpa 3a ux$opraaqrone rexHonorltje. 6poj aHr(er'tpaHux
cryAeHaTa je y ognocy Ha nperxorqHy uKoncKy roAnHy Marbn 3a oKo g%. y
cfiegehoj Ta6enn cy npxKa3aHl.t noAar.lH, no roA[HaMa $y+Aja, o 6pojy HacraBHUKa
lt capaAHu(a xoju cy o6yxaahexu aHKeroM, 6pojy anrerupaHnx cryAeHara ]r 6pojy
npeAMera:

l-o4una
crygria

6poj nacraenuxa
H CaPaAHI,tKa

Spoj axxerupaxrx
cTyAeHaTa

Fpoj
npeAMera

27 1259
il 54 1119 23
Il 88 oot 58
IV 104 1157 88

flocrrrarparreu HHAr,tBl4gyaflHnx crarrcrrgKrx usaeruraja, 3a ceaKor HacragHrxa H
capaAHnxa vuju je [eAarouKu pag BpegHoBaH, Moxe ce HanpaBnrl cne,qeha
cyMapHa rabena y rojoj cy npnxa3aHe najnuxe npoceqxe oqeue, xajerue fipocettne



HajHHxa ape,qHocr
HajBl-,tsra
Bpe,qHoct

npoce,{Ha
apeaHocT
(npocra

cpea!1Ha)

npoce,rHa
apeAHocT

inoHAepuca.Ha
cDeIxHal

1
JacflocT H pa3yMJtr4BocT
r3naraba HacraBHe MaTeo!.tie

1,83 5,00 4,20 4,19

nperneAHocr r rcrr,tqabe
Haj6xrflsj[x ereMeHara
HacTaBHe MaTephie

1,74 5,00 4,20 4,20

np!.rnaroheHocr reMna
r3nararla SacraBhe MaTeprte

2,',t3 5,00 4,'18 4,'14

npxflpeMrbeHocr HacraBHrKa
3a Yac

2,13 5,00 4,37 4,39

5
PeaoBlrocr 14 TalHocr
oapxaBalba HacIaBe

2,43 5,00 4,40 4,40

no,qcrlrqa!r,e yKrbytrrsarba x
yqecTBoaarba cryAeEara y
HACTAB'I

2,O0 5,00 4,'t5 4,11

7

KoprcHocr [HSopMaquja n
cyfecfnja o paAy cryAe}laTa
Ao6ujetlxx oA crpaHe 2,00 5,00 4,13 4,09

OAfoBaparbe Ha nocraBrbeha
cryAetrcKa nHTarba u
KOMeHfaDe CTVIeHaTa

s,00 4,24 4,23

O6ieKrLaHoca oqebrBaH,a Ha
xcnuTy r npeAncnrrHxM
o6aae3aMa

1,98 5,00 4,21 4,22

npoce,{Ha oqeHa (o,q 1 Ao 9) 2,11 4,99 4,23 4,22

10
OqeHa |(opl,|rrlheHe yu6eH!.r'rKe
ttuTeoaTvle 1,98 5,00 4,O9 4,1't

nprrJt'lKoill l!3pa,ty aBaba noHrlepflca e cpel]trc
OUEIITJTII TOT HACTABI{TXA

|lacTa8Hltra r(Hoxeltc cy ca 6pojeu c]!aeHaTa cyKoJ r.{

Carne.qasabeM nperxo.qHe ra6ene x nopefJelbeM ca HcroM Ta6enoM u3
npouJrorogrlurler u3BeuJTaja Moxe ce yoqHTH Aa cy npoceqxe BpegHocrlr 3a cBaro
nnTatbe n3 ynxTHHXa y raBHoM Malbe (aKo ce nocMaTpa npocTa cpeguHa oBa
pa3nlrKa je y unrepeany on 0,03 Ao 0,07).

Axanuanpa*eM noAaraKa y Korofll.r ,,HajHHxa BpeAHocr" yoqaBa ce Aa cy
BpeAHOCTfl 3a CBaKO nHTaH'e !r3 ynuTHHKa Malbe y OAHOCy Ha BpeAHOCTl,l 113

nporxnorogr,runer uleeurraja (oea parnrxa je y uxrepeany op,0,27 no 1,02).

Yronlrxo ce nocnaarpajy npoceqHe oqeHe 3a csaKor HacraBHnKa t,r capa4Huxa vnju je
negarouxH paA Bpe,qHoBaH, yo{aBa ce ga je 9570 npoceqHlrx oqeHa H3HaA
ragoeo*aeajyher xreoa (ogHocxo r:nag 3,5). Y nopefle*'y ca npouroroguurtbtlM
pe3ynraruMa oBaj npoqeHarje nrxr:a oxo 1,6%.

Y npnnory cy AocraBrbeHr pe3ynrarx bnAnsxgyanHux crarr,rcr"trKl,rx x3Besrraja, 3a
cBaKor HacraBHrKa r capaAHuna uuju je negarouxn paA BpeAHoBaH, ca HaseAeHuM
npoceqHuM oqenaMa 3a csa[o nnrarue n: Ynxrntxa. Crarmctuqxr raaeurraju cy
AOCTaBfl,eHlr U nOje4UxaVXO CBaKOM HaCTaEHxKy r,r CapaAHrKy, XaO U Ure$Oert,ta
xareApH.

Eeorpag, 27. uoeeu6ap 2014,

"t?ll,",i;'-f;i,lt*
'".4p Becfia RAjuh

















Категорија 2015 2016
M21 1 1
M22 6 2
M23 7 7

Укупно 14 10

Прилог 7:                                                                                   
Број SCI-индексираних радова                                                

за 2015. и 2016. годину



 
 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О ОБЈАВЉЕНИМ РАДОВИМА 
 
 

У складу са чланом 1. Колективног уговора о изменама и допунама Колективног уговора 
Економског факултета број 774/2 од 01.03.2016. године и Одлуком Декана Факултета број 
1155/1 од 16.03.2016. године, треба наградити следеће наставнике и сараднике запослене 
на Факултету за изузетне постигнуте резултате у научноистраживачком раду у 2015. 
години: 
 
 

Редни 
број 

Име и 
презиме Референца 

Категорија 
часописа 

(M21, M22, 
M23) 

1 
Дејан 

Шошкић 
 (1/1) 

D. Soskic, Global Financial Reform Since 2008: 
Achievements and Shortcomings, 

Panoeconomicus, Volume 62, Issue 3, 385-400, 
10.2298/PAN1503385S, 1452-595X, 214667271, 

Savez ekonomista Vojvodine – Novi Sad 

M23 

2 
Милош 

Божовић 
 (1/2) 

S. Totić, M. Božović, “Tail risk in emerging 
markets of Southeastern Europe”, Applied 

Economics 48 (19), 1785-1798, Published online: 
09 Nov 2015, DOI: 

10.1080/00036846.2015.1109037 URL: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/000

36846.2015. 1109037 

M23 

3 

Јелена 
Жарковић 

Ракић 
(1/1) 

Jelena Žarković Rakić, “Employment effects of 
tax cuts in transition country: evidence from 

Serbia”, Post-Communist Economies, Vol 27 (3), 
397-412, 2015, Impact factor 2014 -  0,492 

M22 

4 

Биљана 
Богићевић 
Миликић 

(1/18) 

Y. Shen, B. Demel, J. Unite, J.P. Briscoe, D.T. 
Hall, K. Chudzikowski, W. Mayrhofer, R. Abdul-
Ghani, B. Bogicevic Milikic, O. Colorado, Z. Fei, 
M. Las Heras, E. Ogliastri, A. Pazy, J.M.L. Poon, 

D. Shefer, M. Taniguchi & J. Zikic, "Career 
success across 11 countries: implications for 

international human resource management", The 
International Journal of Human Resource 

Management, 2015, Vol 26 (13): 1753-1778. 

M22 

5 

Радмила 
Драгутиновић 

Митровић 
(1/2)   

Radmila Dragutinović Mitrović, Predrag Bjelić, 
"Trade regimes and bilateral trade in the EU 
enlargement process: Focus on the Western 

Balkans", Acta Oeconomica, 65(2), 2015, pp. 
249-270. (часопис на SSCI 

листи). 

M23 



 
 

Редни 
број 

Име и 
презиме Референца 

Категорија 
часописа 

(M21, M22, 
M23) 

6 
Предраг 
Бјелић 
 (1/2) 

Radmila Dragutinović Mitrović, Predrag Bjelić, 
"Trade regimes and bilateral trade in the EU 
enlargement process: Focus on the Western 

Balkans", Acta Oeconomica, 65(2), 2015, pp. 
249-270. (часопис на SSCI 

листи). 

M23 

7 
Младен 

Стаменковић 
(1/4) 

Mladen Stamenković, Marijana Petrović, Nataša 
Bojković, Ivan Anić, An ELECTRE approach for 

evaluating secondary educational profiles, 
evidence from PISA survey in Serbia, Datum 

objavljivanja: 4. mart 2015 Časopis: Annals of 
Operations Research, IF: 1,217, 

M22 

8 
Бранислав 
Боричић 

 (1/2)  

B. Boricic, M. Ilic, An alternative normalization 
of the implicative fragment of classical logic, 

Studia Logica 103 2 (2015), pp. 413-446, 
(SCI)(DOI: 10.1007/s11225-014-9573-0) 

M22 

9 Мирјана Илић 
(1/2) 

B. Boricic, M. Ilic, An alternative normalization 
of the implicative fragment of classical logic, 

Studia Logica 103 2 (2015), pp. 413-446, 
(SCI)(DOI: 10.1007/s11225-014-9573-0) 

M22 

10 

Јелена 
Кочовић 

 (1/3)  
 

Kocovic, J., Rajic, C. V., Jovanovic, M. (2015) 
„Estimating a Tail of the Mixture of Log-normal 

and Inverse Gaussian Distribution“, Scandinavian 
Actuarial Journal 2015 (1), 

http://dx.doi.org/10.1080/03461238.2013.775665, 
49-58, ISSN 0346-1238. 

M21 

11 Весна Рајић 
(1/3) 

Kocovic, J., Rajic, C. V., Jovanovic, M. (2015) 
„Estimating a Tail of the Mixture of Log-normal 

and Inverse Gaussian Distribution“, Scandinavian 
Actuarial Journal 2015 (1), 

http://dx.doi.org/10.1080/03461238.2013.775665, 
49-58, ISSN 0346-1238. 

M21 

12 
Милојко 
Арсић 
 (1/5) 

Gordana Savić, Aleksandar Dragojlović, Mirko 
Vujošević, Milojko Arsić & Milan Martić (2015) 
"Impact of the efficiency of the tax administration 
on tax evasion", Economic Research-Ekonomska 

Istraživanja, 28:1, 1138-1148, 

M23 

13 
Зорица 

Младеновић 
(1/2) 

Zorica Mladenović, „Exchange Rate Pass-
Through and the Frequency of Price Adjustment 

across Different Inflation Regimes“, 
Panoeconomicus (2015), 4, vol. 62 , str. 409-427, 
ISSN 2217-2386,  IF=0.77 za 2014. godinu, M22 

(koautor: Pavle Petrović) 

M22 
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Редни 
број 

Име и 
презиме Референца 

Категорија 
часописа 

(M21, M22, 
M23) 

14 Ђорђе Ђукић 
 (1/2) 

Djordje Djukic, Malisa Djukic, 
"Interdependencies of markets in South Eastern 

Europe and Buy Back of Shares on Shallow 
Capital Markets: the aplication of coitegration 

and causality test, Panoeconomicus, 2015. UDC 
33, str. 469-491 

M23 

15 
Марина 

Петровић 
 (1/6) 

Marina Petrović, Cvetković Vladimir M.,  
Dragićević Slavoljub, Mijalković Saša, 
Jakovljević Vladimir, Gačić Jasmina, 

„Knowledge and Perception of Secondary School 
Students in Belgrade about Earthquakes as 

Natural Disasters“, Polish Journal of 
Environmental Studies, (2015),  No. 4 ,Vol. 24, 

http://www.pjoes.com/abstracts/2015/Vol24/No0
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учесника у интердисциплинарним пројектима Министарства науке, 

период 2011-2017. година



PRILOG 10. Spisak odbranjenih doktorskih disertacija i odgovarajuće 
publikacije u časopisima sa recenzijom koji prikazuju rezultate doktorske 
disertacije za sve kandidate koji su doktorirali na Ekonomskom fakultetu u 
periodu 2014-2017. godine  

   

2014. godina 

1. Ivan Nikolić, „Efekti privatizacije na performanse industrijskih preduzeća u Srbiji“. 
Kandidat je objavio rad: Privatizacija u Srbiji – od euforije do razočarenja, (orginalni naučni članak), 
Industrija, g. XXXVIII, br. 4, YU ISSN 0350-0373, Ekonomski institut, Beograd, str. 69-95. 

 
2.  Maja Jandrić, “Fleksibilnost i sigurnost na tržištu rada i uticaj na nezaposlenost u zemljama u 
tranziciji“. 
Kandidat je objavio rad:  
Fabris, N., Jandrić, M., (2006) “Javni radovi: teorijske pretpostavke i mogućnosti organizovanja u Crnoj 
Gori”, Montenegrin Journal of Economics No 3, Vol. 1., str. 99-112.,COBISS.CG-ID: 9275920, UDK: 33 
(51), ISSN: 1800-5845, “ELIT – ekonomska laboratorija za istraživanje tranzicije”, Podgorica. 
 
3. Irena Janković, “Problem valutne neusaglašenosti javnog duga u uslovima valutne supstitucije“. 
Kandidat je objavio rad: 
Janković, I., i D. Inđić. 2012. “The Eurozone Sovereign Debt Crisis and Restructuring Alternatives“. In the 
book From Global Crisis to Economic Growth. Which Way to Take?, Volume I, Economics: Cerović, B., M. 
Jakšić, Z. Mladenović and A. Praščević, Ed.. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Economics (ISBN: 
978-86-403-1278-3). COBISS.SR-ID 195801100, 
pp. 101-126 naučna monografija međunarodnog značaja M-14-4 boda 
 
4. Jelena Radović-Stojanović, “Kontraciklična ekonomska politika u prevazilaženju privrednih 
fluktuacija“. 
Kandidat je objavio rad: 
Jelena Radovic-Stojanovic, "A Cyclical Analysis of Economic Activity in Serbia", OECDJournal: Journal of 
Business Cycle Measurement and Analysis, Volume 2011/2, OECD, 2011, p.5-26. 
ISSN 1995-2880 (print) 
ISSN 1995-2899 (online) 
 
5. Nikola Altiparmakov, „Fiskalno održiv i socijalno prihvatljiv model penzijskog sistema u Srbiji” 
Kandidat je objavio rad: 
Altiparmakov, N. 2011a. “A macro-financial analysis of pension system reforms in emerging Europe: The 
performance of IRAs and policy lessons for Serbia”, International Social Security Review, Vol. 64. No. 2.   
(Medjunarodni žurnal sa SSCI liste). 
 
 
 
2015. godina 
 
1. Velimir Lukić, „Finansijska integracija – teorijska i empirijska analiza” 
Kandidat je objavio rad: 



“Novi pristup u upravljanju i merenju kreditnog rizika u finansijskoj industriji”, Ekonomski fakultet u 
Beogradu, Beograd, 2008, str. 234, ISBN 976-86-403-0937-0. 
 
 
2. Dejan Kovačević, “Monetarni transmisioni mehanizam: primjer Bosne i Hercegovine” 
Kandidat je objavio rad: 
Kovačević, Dejan. 2013. „Mjere za jačanje valutnog odbora u Bosni i 
Hercegovini“. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta na Palama br. 7. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 
str. 405-420. 
 
3. Marija Jovović, „Merenje rizika pri utvrđivanju solventnosti neživotnih osiguravača“ 
Kandidat je objavio rad: 
Jovović, M. (2014). „Značaj merenja rizika adekvatnosti premije pri utvrđivanju solventnosti neživotnih 
osiguravača“, Teme, Vol. XXXVIII, broj 4, okt.-dec. 2014, ISSN: 0353-7919, UDK: 368.025.1, Univerzitet u 
Nišu, str. 1489-1506. 
 
4. Emir Zildžović, „Analiza determinanti, dinamike i održivosti tekućeg računa bilansa plaćanja“ 
Kandidat je objavio rad: 
Zildžović, Emir. "The sustainability of Serbia's external position: The impact of fiscal adjustment and 
external shocks." Economic annals 60.204 (2015): 31-60. 
 
5. Neda Jovanović Dimitriadis, „Uticaj medijskih sredstava na percepciju i evaluaciju oglašenih 
brendova“ 
Kandidat je objavio rad: 
Jovanovic Dimitriadis, N. and Ognjanov G. (2009). „Media Brands as Media Context: Studying the 
Influence of Media Brands on the Perception of Advertised Brands in Serbia, Proceedings of the 3rd 
International Scientific Conference: Marketing Theory Challenges in Transitional Societies”, University of 
Maribor and EMAC, Maribor, Slovenia, September 24th and 25th 2009.  
 
6. Dejana Gajinov, “Privredno čudo zemalja Istočne i Jugoistočne Azije“ 
Kandidat je objavio rad: 
"Procesi ekonomske integracije na američkom kontinentu", Naučna knjiga - Beograd, str. 687., izdata 
1997.g. 
 
7. Siniša Milošević, “Model rešavanja sukoba korporativne i javne politike u izboru lokacije trgovinskih 
objekata“ 
Kandidat je objavio rad: 
Lovreta, S., Milošević, S., Stanković, Lj., (2013), „Competition Policy and Optimal Retail Network 
Development in Transitional Economies“, Economic annals, 199, ss. 57-84. 
 
8. Marija Pantelić, „Izgradnja savremenih principa procenjivanja u funkciji vremenskog povezivanja 
prihoda i rashoda“ 
Kandidat je objavio rad: 
Todorović, M., Pantelić, M., (2014) Od tradicionalnog ka modernom finansijskom izveštavanju - Kolika je 
cena modernizacije?, Teme, Univerzitet u Nišu, XXXVIII (4), oktobar-decembar, str. 1559-1572, ISSN 
0353-7919, UDK 675.375:006.3/.8,  M24, EBSCO. 
 
9. Iva Vuksanović, „Uticaj upravljanja rizikom na vrednost preduzeća u elektro-energetskom sektoru“ 



Kandidat je objavio rad: 
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2013). Risks of delayed reindustrialization. Ekonomika preduzeća, 1-2, str. 1-
18, ISSN 0353-443X, UDC 338.262(497.11) 330.342.22(497.11). 
10. Jelena Despić, “Migracije visokoobrazovanih lica iz Srbije od 1991. godine u Kanadu i Sjedinjene 
Američke Države“ 
Kandidat je objavio rad: 
Despić, J. “Migrantske mreže: nezaobilazna perspektiva u proučavanju  savremenih  
međunarodnih migracija”, Sociološki pregled, 43, (2), str.  209-230, 2009.  
 
11. Velinka Tomić, „Tržište rada i socijalna isključenost – komparativna analiza na primeru BiH, Srbije i 
Hrvatske“ 
Kandidat je objavio rad: 
Velinka Tomić (2012), Active and passive labor market policies in BiH: macroeconomic analysis and 
assessment of efficiency, in Monography "New challenges in changing labourr markets", p. 153-175, 
Institute of economic sciences, Belgrade, Serbia;  
 
 
 
2016. godina 
 
1. Mirjana Gligorić, “Tranzicione privrede Evrope: konvergencija, izvoz i ukupna faktorska 
produktivnost“ 
Kandidat je objavio rad: 
Petrović P., Gligorić M. (2010): “Exchange Rate and Trade Balance: J-curve Effect”, 
Panoeconomicus, ISSN: 1452-595X, UDC 33, Volume 57, Issue 1, 2010: 23-41. (M23). 
 
2. Amira Pobrić, ”Merenje i upravljanje profitabilnošću kupaca” 
Kandidat je objavio rad: 
Pobrić, A. „Measuring Customer Profitability: The Applicability of Different Concepts in Practice“, 
Ekonomika preduzeća, Vol. 62, No. 3-4, Belgrade, 2014, pp. 187-200. 
 
3. Saša Pešić, „Koncentracija u trgovini na malo kao determinanta profitabilnosti maloprodajnih 
preduzeća“ 
Kandidat je objavio rad: 
Pešić S., «Metodološki pristup praćenja stepena koncentracije u maloprodaji visokoobrtnih proizvoda», 
Ekonomske ideje i praksa, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, decembar 2014, 
str.53-70. 
 
4. Biljana Stanković, „Vanbračni fertilitet u Srbiji od polovine XX veka“ 
Kandidat je objavio rad: 
Stanković B., Samohrane majke i njihova mreža podrške: Sociodemografsko istraživanje vanbračnog 
roditeljstva u Srbiji (2014). Stanovništvo LII, 1,55-76. 
 
5. Goran Penev, “Samoubistva u Srbiji u kontekstu savremenih demografskih i društvenoekonomskih 
promena“ 
Kandidat je objavio rad: 
Penev, G. (2014). "Sezonalnost suicida u Srbiji, 1990-2012". Stanovništvo, LII, 2, 67-89. 
 



 
 
6. Olgica Glavaški, „Ekonometrijsko modeliranje efikasnosti i održivosti javne potrošnje u evropskim 
zemljama“ 
Kandidat je objavio rad: 
Josifidis, Kosta, Radmila Dragutinović Mitrović, and Olgica Ivančev. 2012. 8220; Heterogeneity of 
Growth in the West Balkans and Emerging Europe: A Dynamic Panel Data Model Approach.8221; 
Panoeconomicus, 59(2): 157-183. 
 
7. Todor Spariosu, „Teorijska i empirijska analiza efikasnosti stečajnog procesa“  
Kandidat je objavio rad: 
Spariosu, T., (2016), Ekonomika obrazovanja - stara i nova pitanja, Zbornik Matice Srpske za društvene 
nauke, 155-156 (2/2016). 
 
8. Mladen Stamenković, „Višekriterijumsko odlučivanje u upravljanju i optimizaciji ekonomije 
obrazovanja“ 
Kandidat je objavio rad: 
Petrović, M., Bojković, N., Anić, I., Stamenković, M., & Tarle, S. P. (2014). An ELECTRE-based decision aid 
tool for stepwise benchmarking: An application over EU Digital Agenda targets. Decision Support 
Systems, 59: 230-241. (M21, IF: 2.313). 
 
9. Vladan Knežević, „Organizaciono–metodološki problemi obračuna i upravljanja 
troškovima lanca vrednosti” 
Kandidat je objavio rad: 
Knežević, V., Kaličanin, Đ., (2013), Activity-based costing as an information basis for an efficient 
strategic management process, Economic Annals, Year LVIII, No. 197, April-June, 95-119. 
 
10. Viktorija Bojović, „Indikatori održivog razvoja i mogućnosti njegovog merenja“ 
Kandidat je objavio rad: 
Bojović Viktorija (2011) Održivi razvoj – višestruko razumevanje pojma i nedvosmislena potreba za 
konceptom; "Ekonomske teme" Ekonomski fakultet Niš ISSN: 0353-8648; No. 2, str. 175-192, UDK 33, 
ISBN 0353-8648, Ekonomski fakultet Niš. 
 
11. Radojica Sarić, „Održivi ruralni razvoj - koncept i merenje“ 
Kandidat je objavio rad: 
Saric R., Jelocnik M., Popovic V., (2013), The indexing approach in measuring of sustainable society, 
Economics of Agriculture 1/2013 UDC: 005.121:502. 
 
12. Danica Jović, „Finansijsko izveštavanje i vrednovanje performansi entiteta javnog sektora“ 
Kandidat je objavio rad: 
Jović, D. (2009), "Reforms in Public Sector and Accounting", Economics Policy and Global Recession, Vol. 
1, CID Ekonomski fakultet u Beogradu, str. 251-261, editor Božidar Cerović 
 
13. Vesna Vujičić-Đorđević, „Psihografska analiza u segmentaciji turističkog tržišta“ 
Kandidat je objavio rad: 
Vujičić-Đorđević, V., “Faktori tražnje rekreativnih usluga”, Marketing, ISSN: 0581-1023.-22,2, str. 43-47, 
 UDK 339.138:79. 
 



 
 
14. Nataša Kecman, "Modeli ulaganja u istraživanje i razvoj i efekti na 
ekonomski razvoj Srbije" 
Kandidat je objavio rad: 
Vasić, J., Kecman N., Mladenović I. (2016), “Ulaganje u istraživanje I razvoj kao determinanta 
međunarodne konkurentnosti I privrednog rasta u EU28 I Srbiji”, ISSN 0353-8648 (eISSN 2217-3668), 
UDK 33(497.11) 
 
 
15. Hristina Mikić, „Ekonomske pretpostavke i mogući razvojni efekti kreativog sektora nacionalne 
privrede“ 
Kandidat je objavio rad: 
Мikić, H. (2012) Measuring economic contribution of cultural industries: review and assessment of 
current methodological approaches, Montreal: UNESCO-Institute for statistics ISBN 978-92-9189-118-4 
 
16. Katarina Borisavljević, „Uticaj marketing odnosa na lojalnost kupaca u turizmu” 
Kandidat je objavio rad: 
Applying relationship marketing models in tourism / Gordana Radosavljević, Katarina Borisavljević. - 
ilustr. - Abstract. - Bibliografija: str. 151-152. 
U: АктуалЬни проблеми економіки. - ISSN 1993-6788. - no. 6(156) (2014), str. 143-152. 
UDK 338.48:658.8   COBISS.SR-ID 513482076 
 
 
 
2017. godina 
 
1. Veljko Mijušković, "Adaptibilnost modela i uticaj povratne logistike na konkurentnost zelenog 
lanaca snabdevanja" 
Kandidat je objavio rad: 
Mijušković, V. (2015). Ključni koncepti nove paradigme u lancu snabdevanja. Ekonomske ideje i praksa. 
Br. 19, Decembar 2015. godine, str. 49-64. 
 
2. Jelena Lukić, „Uticaj tehnologija za rad sa velikim obimom podataka na organizacioni dizajn 
preduzeća” 
Kandidat je objavio rad: 
Lukić, J., THE NEW JOB POSITIONS FOR WORKING WITH BIG DATA TECHNOLOGIES AND BIG DATA 
PLACEMENT IN COMPANIES WORLDWIDE: EVIDENCES FROM EMPIRICAL RESEARCH, Facta Universitatis, 
series: Economics and Organization. Vol. 13, No. 3, 2016. godine 
 
3. Nikola Njegovan, „Ograničena racionalnost u teoriji monopolističke konkurencije“ 
Kandidat je objavio rad: 
Bošković O., Njegovan N. (2012) Gender Inequality in the Labour Market in Serbia, Economic Annals, 
Faculty of Economics, University of Belgrade, pp. 113-136, ISSN:0013-3264, DOI:10.2298/EKA1292113B 
 
4. Marko Tmušić, „Uticaj kvaliteta institucija na privredni razvoj i efekte privatizacije u Srbiji“ 
Kandidat je objavio rad: 



Marko Tmušić, Institucionalne osnove novog modela privrednog razvoja Srbije", u: Srpska politička 
misao, god. 21, br. 4, Beograd, 2014., str. 287 - 304.  
 
5. Vukašin Kuč, „Analiza strukture finansiranja najvećih preduzeća u Srbiji u periodu Velike recesije: 
finansijsko restrukturiranje i poslovnu strategiju“ 
Kandidat je objavio rad: 
Kuč, V. (2015). The analysis of financial structure in the largest enterprises in Serbia. Ekonomika 
preduzeća, November-December, 399-412. 
 
6. Bojan Ristić,  
 „Primena Kurnoovog modela konkurencije na oligopolskim tržištima u uslovima ograničenih kapaciteta“ 
Kandidat je objavio rad: 
Ristić  Bojan, Dejan Trifunović (2014), “Horizontal Mergers and Weak and Strong Competition 
Commissions”, Economic Annals, Vol 59, July-September, No. 202, pp. 69-106. 
 
7. Drinka Peković, „Uticaj doznaka iz inostranstva na smanjenje siromaštva: primer Srbije“ 
Kandidat je objavio rad: 
Peković D. (2017) „Effects of Remittances on Rural and Regional Poverty in the Republic of Serbia“, 
Economic Themes, 55(1), pp. 105-120. ISSN 0353-8648, UDC 314.745.3-054.72:336.741.1(497.11). 
 
8. Željko Jović, ,,Analiza determinanti kreditnog rizika u uslovima izražene informacione asimetrije: 
primer bankarskog sektora Republike Srbije“ 
Kandidat je objavio rad: 
Jović, Ž. (2017), Determinants of Credit Risk – The Case of Serbia, Economic Annals, Volume LXII, No. 
212, pages 155-188.  
 
 

callto:336.741.1%28497.11
callto:314.745.3-054.72






Пројекти 
Министарства - 

запослени и 
ангажовани

Пројекти 
Министарства - 

запослени

Међународни 
пројекти - 
запослени

Однос наставника и сарадника 
укључених у пројекте  у односу на 
укупан број  наставника и сарадника 
на Економском факултету 
Универзитета у Београду

83.2% 81.6% 24.8%

Прилог 12. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте  у односу на 
укупан број  наставника и сарадника на Економском факултету 

Универзитета у Београду

Напомена: а) број запослених и ангажованих, односно број запослених, се односи на податак за 2017, б) број 
запослених који су били ангажовани на међународним пројектима се односи на период 2011-2017, в) у имениоцу је 

коришћен податак за сто двадесет пет наставника и сарадника са пуним радним временом, према подацима из марта 
2017. 



2015 2016

11.2% 8.0%

Однос броја SCI-индексираних радова у односу на 
укупан број наставника и сарадника на Економском 
факултету Универзитета у Београду

Прилог 13.  Однос броја SCI-индексираних радова у oдносу на укупан број 
наставника и сарадника на Економском факултету Универзитета у Београду

Напомена: у имениоцу је коришћен податак за сто двадесет пет наставника и сарадника са пуним радним 
временом, према подацима из марта 2017.



ПРИЛОГ 14. Попис информатичких ресурса 
 
Редни 
број 

Назив опреме Број 

1. Информатичке учионице / број рачунара 5/177 
2. Рачунари у кабинетима наставника и сарадника 145 
3. Рачунари у службама 75 
4. Рачунари у салама за наставу 31 
5. Пројектори у салама за наставу 31 
6. Сервери 15 
7. Интерактивне табле 1 
8. Лаптоп рачунари 15 
9. Штампачи 140 
 



Са факултета наставници и сарадници са пуним радним временом 125
Редовни професори 55
Ванредни професори 23
Доценти 21
Асистенти 23
Сарадници у настави 3
Са других факултета наставници и сарадници 20
Редовни професори 8
Ванредни професори 4
Доценти 3
Наставници страних језика 3
Научни саветници 2

ПРИЛОГ 15. Преглед броја наставника по звањима и статус 
наставника на Економском факултету Универзитета у 

Београду (радни однос са пуним и непуним радним временом, 
ангажовање по уговору) 



Број запослених наставникa у односу на  укупни број
студената 0.016254876

Прилог 16. Број запослених наставника у односу на укупни број 
студената

Напомена: а) Број студената у школској 2016/2017, б)  коришћен податак за сто 
двадесет пет наставника и сарадника са пуним радним временом, према подацима из 
марта 2017.



ПРИЛОГ 17.  
СПИСАК НАСТАВНИКА КОЈИ У 2018. ГОДИНИ ОДЛАЗЕ У ПЕНЗИЈУ 

И НАСТАВНИКА КОЈИ ИМАЈУ МОГУЋНОСТ ПРОДУЖЕЊА РАДНОГ ОДНОСА 
 

НАСТАВНИЦИ КОЈИ ОДЛАЗЕ У ПЕНЗИЈУ У 2018. ГОДИНИ ПОСЛЕ 
ПРОДУЖЕТКА РАДНОГ ОДНОСА 

 
Ред. 
Бр. Презиме и име Датум 

рођења 
Датум одласка у 

пензију 
1. Бабић др Стојан, ред. проф. 30. 08. 1950. 30.09.2018. 

 
 
НАСТАВНИЦИ КОЈИМА ЈЕ РАДНИ ОДНОС ПРОДУЖЕН, А КОЈИМА САГЛАСНО 

ЧЛАНУ 146. ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ (“СЛ. ГЛАСНИК РС” БР. 
88/2017)  РАДНИ ОДНОС ПРЕСТАЈЕ 30.09.2018. ГОДИНЕ, УЗ МОГУЋНОСТ 

ПРОДУЖЕЊА РАДНОГ ОДНОСА ДО ДВЕ ГОДИНЕ УКОЛИКО ИСПУЊАВАЈУ 
УСЛОВЕ ИЗ ЧЛАНА 93. ЗАКОНА  

 

Ред. 
бр. Презиме и име Датум 

рођења 

Датум до којег 
је продужен 

радни однос по 
претходном 

Закону о 
високом 

образовању  

Датум 
престанка 

радног 
односа по 
члану 146. 
Закона о 
високом 

образовању 

1.  Рикаловић др Гојко, ред, проф.           05.01.1951. 30.09.2019. 
30.09.2018 

2. Зарић др Синиша, ред. проф.       05.11.1951 30.09.2020. 
30.09.2018 

3. Јоксимовић др Љубинка, ред. проф.   13.01.1952     30.09.2020. 
30.09.2018 

 
 

НАСТАВНИЦИ КОЈИ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ ПУНЕ 65. ГОДИНА И 
ИМАЈУ МОГУЋНОСТ ПРОДУЖЕЊА РАДНОГ ОДНОСА 

 
Ред.бр. Презиме и име Датум рођења Продужење 

1. Ђукић др Ђорђе, ред. проф.    09.12.1952. 2018 
2. Станкић др Раде, ред. проф.                               14.01.1953. 2018 
3. Јовановић Гавриловић др Биљана, ред. проф.              26.01.1953. 2018 
4. Миловановић др Милић, ред. проф.                         31.05.1953. 2018 
5. Радивојевић др Биљана, ред.проф.        05.06.1953. 2018 
6. Дабић др Љубиша, ред.проф.                  22.07.1953. 2018 
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ПРИЛОГ 18. 
ПРЕГЛЕД СТАТУСА ВАНРЕДНИХ ПРОФЕСОРА, ДОЦЕНАТА, 

АСИСТЕНАТА И САРАДНИКА У НАСТАВИ 
(ДАТУМИ ИЗБОРА, ИСТЕКА ИЗБОРНОГ ПЕРИОДА И РАСПИСИВАЊА 

НОВОГ КОНКУРСА, ОДНОСНО ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА) 
 

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ 
 

Ред. 
бр. Име и презиме звање 

Датум 
избора у 

звање 

Датум 
истека 

изборног 
периода 

6 месеци 
до истека 
изборног 
периода 

Примедба 

1. Алексић Мирић др Ана ванр.проф. 24.10.2014. 24.10.2019. 24.04.2019.  
2. Арсић др Милојко ванр. проф. 12.06.2013. 12.06.2018. 12.12.2017. Конкурс у 

току 
3. Божовић др Милош ванр.проф. 12.01.2017. 12.01.2022. 12.07.2021.  
4. Драгутиновић др Диана ванр.проф. 11.04.2012.   Мирују права и 

обавезе 
5. Ђорђевић др Александар ванр.проф. 07.04.2017.  07.04.2022. 07.10.2021.  

6. Жарковић Ракић др 
Јелена 

ванр. проф. 27.09.2016. 27.09.2021. 27.03.2021.  

7. Зечевић др Александра ванр. проф. 01.02.2016. 01.02.2021. 01.08.2020.  
 

8. Илић др Мирјана ванр. проф. 01.03.2017 01.03.2022. 01.09.2021.  

9. Каличанин др Ђорђе ванр.проф. 01.02.2016 01.02.2021 01.08.2020.  
10. Манић др Славица ванр. проф. 11.07.2017. 11.07.2022. 11.01.2022.  
11. Манић др Емилија ванр. проф. 11.03.2014. 11.03.2019. 11.09.2018.  
12. Митић др Сања ванр. проф. 01.02.2016. 01.02.2021. 01.08.2020.  
13. Митровић Ђорђе ванр. проф. 27.09.2016. 27.09.2021. 27.03.2021.  
14. Нојковић др 

Александра 
ванр.проф 12.06.2013. 12.06.2018. 12.12.2017. Конкурс у току 

15. Поповић др Зоран ванр.проф. 11.07.2017. 11.07.2022. 11.01.2022.  
16. Прица др Ивана ванр.проф. 12.10.2017. 12.10.2022. 12.04.2022.  
17. Секерез Војислав 

 
ванр. проф. 12.01.2017. 12.01.2022. 12.07.2021.  

18. Стојковић др Драган ванр. проф. 02.06.2017. 02.06.2022. 02.12.2021.  

19. Трифуновић др Дејан ванр.проф. 20.10.2015. 20.10.2020. 20.04.2020. 
 

 

20. Филиповић др Јелена ванр.проф. 12.10.2017. 12.10.2022. 12.04.2022.  
21. Хронеос Красавац 

Биљана 
ванр. проф. 27.05.2016 27.05.2021. 27.11.2020.  

22. Џунић Дрињаковић др 
Марија 

ванр.проф. 24.12.2013. 24.12.2018. 24.06.2018.  
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ДОЦЕНТИ 
 

Ред. 
бр. Име и презиме звање 

Датум 
избора у 

звање 

Датум 
истека 

изборног 
периода 

6 месеци 
до истека 
изборног 
периода 

Примедба 

1. Аздејковић др Драган доцент 12.10.2017. 12.10.2022. 12.04.2022  
2. Бабић др Јасна доцент 11.12.2017. 11.12.2022. 11.06.2022.  
3. Васић др Владимир доцент 15.07.2014. 15.07.2019. 15.01.2019.  
4. Вуксановић Ива доцент 27.05.2016. 27.05.2021. 27.11.2020.  
5. Вучковић Милутиновић 

др Савка 
доцент 18.10.2013. 19.10.2019. 19.04.2019.  

6. Глигорић Мирјана доцент 29.06.2016. 29.06.2021. 29.12.2020.  
7. Јандрић др Маја доцент 16.12.2014. 16.12.2019. 16.06.2019.  
8. Јанковић Ирена доцент 24.10.2014. 24.10.2019. 24.04.2019.  
9. Копривица др Марија 

 
доцент 27.05.2016. 27.05.2021. 27.11.2020. Породиљско 

одсуство 
10. Кнежевић др Владан доцент 02.06.2017. 02.06.2022. 02.12.2021.  
11. Лукић др Велимир доцент 29.03.2016. 29.03.2021. 29.09.2020.  
12. Марковић др Душан доцент 11.03.2014. 11.03.2019. 11.09.2018. 

 
 

13. Мијушковић Вељко доцент 12.10.2017. 12.10.2022. 12.10.2022  
14. Молнар др Дејан доцент 24.10.2014. 24.10.2019. 24.04.2019.  
15 Пантелић др Марија доцент 29.06.2016. 29.06.2021. 29.12.2020.  
16. Поповић Петровић др 

Ивана 
доцент 11.03.2014. 11.03.2019. 11.09.2018.  

17. Поповић др Светлана доцент 24.10.2014. 24.10.2019. 24.04.2019.  
18. Ранђеловић др Саша доцент 18.10.2013. 18.10.2018. 18.04.2018.  
19. Стаменковић др Младен доцент 02.06.2017. 02.06.2022. 02.12.2021.  
20. Станојевић др Јелена доцент 13.10.2016. 13.10.2021. 13.04.2021.  
21. Тривић др Јелена доцент 08.06.2017. 08.06.2022. 08.12.2021.  
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АСИСТЕНТИ 

 
 

Име и презиме звање датум 
избора 

Истек 
изборног 
периода 

Датум 
расписивања 

конкурса 
Примедба 

1. Алексић Драган асистент 02.04.2015. 02.04.2018.  могућност 
продужења за 
још 3 године 

2. Анић Александра асистент 11.07.2016. 11.07.2019.  продужен уговор 
о раду за 3 г.  

3. Вуксановић Немања асистент 31.03.2016 31.03.2019.  могућност 
продужења за 3 г. 

4. Ђорђевић Александра асистент 24.06.2017. 24.06.2020.  продужено за 3 г. 
5. Живановић Милутин асистент 03.03.2016. 03.03.2019.  могућност 

продужења за још 
3г. 

6. Ивковић Ивана асистент 05.03.2015. 05.03.2018.  могућност 
продужења за 3 
г. 
(донета одлука 
Већа о 
продужењу) 

7. 
 
 

Јешић Милутин асистент 16.05.2017. 16.05.2020.  продужен уговор 
о раду за 3 г. 

8. Ковачевић Игор асистент 19.10.2015. 19.10.2018.  продужен уговор 
о раду за 3 
године 

9. Лутовац Милена  асистент 20.06.2016. 20.06.2019.  продужен уговор 
о раду за 3 г. 

10. Милетић Снежана асистент 11.05.2015. 11.02.2020.  прoдужен уговор 
о раду за још три 
године и због 
породиљског 
одсуства 

11. Петровић мр Марина 
 

асистент 28.03.2013 24.03.2019. 
 

 на породиљском 
одсуству. 
Продужава се 
изборни прериод   
због породиљског 
одсуства. 
Могућност 
продужења 
уговора о раду за 
3 године 

12. Рашковић Јелена асистент 13.10.2015. 13.10.2018.  продужен уговор 
о раду за 3 
године 

13. Христов Бранислава асистент 24.09.2014. 25.03.2019. 
 

 могућност 
продужења 
уговора о раду  за 
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3 године 

14. Челиковић Зорица асистент 05.03.2015. 05.03.2018.  могућност 
продужења за 3 
године 

15. Чолић Лазар асистент 24.09.2017. 24.09.2020.  Продужен уговор 
о раду за 3 г. 
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                 АСИСТЕНТИ ТРЕНУТНО  ЗАПОСЛЕНИ У ВАННАСТАВИ 
 

 

Име и презиме Радно место 

Датум 
заснивања 

радног односа 
у ваннастави 

Датум 
истека рока 
на који је 

радни однос 
заснован 

Примедба 

1. Глишић Милан ваннастава 21.05.2017. 21.05.2018. Могућност продужења за још 1 г. 

2. Драганац Драгана ваннастава 21.05.2017. 21.05.2018. Могућност продужења за још 1 г. 

3. Добриловић Милутин ваннастава 30.09.2017. 30.09.2018. Могућност продужења за још 1 г. 

4. Куч Вукашин ваннастава 25.09.2016. 25.09.2018 Конкурс за избор у звање 
доцента у току 
 

5. Његован Никола ваннастава 02.10.2017. 02.10.2018. Конкурс за избор у звање 
доцента у току 

6. Радић Синиша ваннастава 21.05.2017. 21.05.2018. Могућност продужења за још 1 г. 

7. Ристић Бојан ваннастава 11.07.2016. 11.07.2018. Продужено за 1. годину. 
 

8. Танасковић Светозар ваннастава 31.12.2016. 31.12.2018. Продужено за 1. годину 
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САРАДНИЦИ У НАСТАВИ 
 

 
 

Име и презиме звање датум 
избора 

датум 
истека 

изборног 
периода 

Датум 
расписива

ња 
конкурса 

Примедба 

 1 2 3 4 5  
1. Југовић Јована сарадник у 

настави 
04.03.2017. 04.03.2018.  Продужено 

за 1 годину 
Kонкурс за 
избор у звање 
асистента у 
току 

2.  Бојовић Вељко сарадник у 
настави 

20.09.2017. 20.09.2018.  Продужено 
за 1 годину 

3. Обрадовић Филип сарадник у 
настави 

27.10.2017. 27.10.2018.  Продужено 
за 1 годину 

   
4. 

Рибић Маја сарадник у 
настави 

19.04.2017. 18.04.2018.  Могућност 
продужења  
за још 1 
годину 

 
5. 

 
Докић Алекса 
 

сарадник у 
настави 

01.12.2017.  
 

01.12.2018. 
 

 
 

Могућност 
продужења  
за још 1 
годину 

 
 
НАПОМЕНА: Имена лица којима рокови за расписивање конкурса истичу у 2018. години, као 
и имена лица за које је конкурс у току су болдована. 
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ПРИЛОГ 19.  

Број и врста библиотечких јединица на Економском факултету Универзитета у 
Београду 

Р.бр. Библиотечке јединице Број 

1. Књиге на српском 20.415 
2. Монографије на српском 3.533 
3. Уџбеници на српском језику 11.629 
4. Часописи на српском језику (93 наслова часописа + 4 службене новине) 20.289 

 У К У П Н О  библиотечких јединица на српском језику 55.866 

1. Књиге на страним језицима 13.696 

2. Монографије на страним језицима 262 

3. Уџбеници на страним језицима 458 

4. Часописи на страним језицима  (152 наслова часописа) 4.206 

 У К У П Н О  библиотечких јединица на страним језицима 18.622 

 С В Е Г А  библиотечких јединица 74.488 

 



 
 

1 

   
  
  
 
 
 
 

PRILOG 20. SPISAK OBJAVLJENIH PUBLIKACIJA ČIJI SU AUTORI 
NASTAVNICI I  SARADNICI EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU 

 
Red. 
broj NAZIV PUBLIKACIJE 

1.  AKTUARSKA MATEMATIKA, Kočović dr Jelena, Mitrašević dr Mirela, Rajić dr Vesna 
2017, str. 302, tiraž 300 

2.  AKTUARSKE OSNOVE FORMIRANJA TARIFA U OSIGURANJU LICA, Kočović dr Jelena 
2012, str. 240, tiraž 500 

3.  AKTUELNE TEME ENGLESKOG JEZIKA NAUKE I STRUKE U SRBIJI, urednice: Silaški dr 
Nadežda, Đurović dr Tatjana 
2013, str. 302, tiraž 200 

4.  AUKCIJE, Trifunović dr Dejan 
2016, str. 233, tiraž 100 

5.  BANKARSTVO I KRIZA – Međunarodni i domaći aspekti, Đukić dr Đorđe 
2012, str. 152, tiraž 300 

6.  BANKARSKO RAČUNOVODSTVO – Primeri-Zadaci-Testovi, Lukić dr Radojko 
2015, str. 286, tiraž 200 

7.  BANKARSKO RAČUNOVODSTVO, Lukić dr Radojko 
2016, str. 683, tiraž 200 

8.  BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET, Živković dr Aleksandar, Stankić dr Rade, 
Marinković dr Srđan 
2012, str. 500, tiraž 600 

9.  BREND MENADŽMENT U SAVREMENIM TRŽIŠNIM USLOVIMA, Veljković dr Saša 
2010, str. 520, tiraž 300 

10.  CENTRALNA BANKA I FINANSIJSKI SISTEM, Đukić dr Đorđe 
2016, str. 362, tiraž 300 

11.  DINAMIČKA OPTIMIZACIJA VLASNIČKE STRUKTURE  KORPORACIJE, Urošević dr Branko 
2007, str. 160, tiraž 300 

12.  DIREKTNI MARKETING, Veljković dr Sasa, Croneos Krasavac dr Biljana. 
2015, str. 384, tiraž 100 

13.  DIVIZIONALNO RAČUNOVODSTVO, Malinić mr Dejan 
1999, str. 192, tiraž 700 

14.  EFEKTI PORESKE I SOCIJALNE POLITIKE NA EFIKASNOST I PRAVIČNOST: Teorijski 
modeli i empirijski nalazi, Žarković dr Jelena 
2016, str. 89, tiraž 50 

15.  EKONOMETRIJSKI METODI I MODELI, Jovičić dr Milena, Dragutinović Mitrović dr Radmila 
2011, str. 332, tiraž 300 

16.  EKONOMIJA, N.Gregori Mankju, Mark P. Tejlor 
2016, str. 930, tiraž 2000 

17.  EKONOMIJA SAOBRAĆAJA, Božić dr Vladan 
2017, str. 440, tiraž 200 

18.  EKONOMIKA AGRARA, Zakić dr Zorka, Stojanović dr Žaklina 

19.  EKONOMIKA ENERGETIKE, Mandal dr Šahin, Mihajlović Milanović dr Zorana, Nikolić dr Milenko 
2010, str. 504, tiraž 300 

EKONOMSKI  FAKULTET - CENTAR ZA IZDAVAČKU DELATNOST 
11000  B E O G R A D,  Kamenička  br. 6 
Telefon:     011/3021-045 
Telefaks:    011/3021-065 
URL: http://cid.ekof.bg.ac.rs 
E-mail: cid@ekof.bg.ac.rs 
Tekući račun:  840-1109666-73 
PIB:  100223295 
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20.  EKONOMIKA INDUSTRIJE, Savić dr Ljubodrag 
2017, str. 530, tiraž 250 

21.  EKONOMIKA PREDUZEĆA – Preduzeće, okruženje i ulaganja, Paunović dr Blagoje 
2017, str. 265, tiraž 700 

22.  EKONOMIKA PREDUZEĆA – Principi i ciljevi, Pokrajčić dr Dragana 
2017, str. 298, tiraž 700 

23.  EKONOMIKA TURIZMA, Unković dr Slobodan, Zečević dr Bojan 
2017, str. 468, tiraž  560 

24.  EKONOMSKA GEOGRAFIJA, Manić dr Emilija 
2013. str. 416, tiraž 500 

25.  EKONOMSKA POLITIKA Regionalni aspekti,  
Dimitrijević dr Bojan, Fabris dr Nikola, Vladušić dr Ljubiša, Radović dr Milivoje, Jandrić dr Maja  
2016, str. 596, tiraž 650 

26.  EKONOMSKA STATISTIKA, Krstić dr Gorana, Šoškić dr Dejan 
2017, str. 415, tiraž 650 

27.  EKONOMSKE KRIZE I MODELI MAKROEKONOMSKE POLITIKE, Praščević dr Aleksandra 
2012, str. 218, tiraž 200 

28.  EKONOMSKI ODNOSI SRBIJE SA INOSTRANSTVOM, Kovačević dr Radovan 
2017, str. 478, tiraž 150 

29.  EKONOMSKI REČNIK 
2010, str. 1062, tiraž 2000 

30.  EKONOMSKO MATEMATIČKI METODI I MODELI - Zbirka rešenih problema, Backović dr 
Marko, Popović dr Zoran, Stamenković Mladen 
2016, str. 384, tiraž 400   

31.  EKONOMSKO MAT. METODI I MODELI, Backović dr Marko, Vuleta dr Jovo, Popović dr Zoran  
2016, str. 613, tiraž 400    

32.  ELEKTRONSKO POSLOVANJE, Stankić dr Rade 
2014, str. 247, tiraž 200 

33.  ENGLESKI JEZIK, Silaški dr Nadežda, Đurović dr Tatjana 
2016 str. 116 (A-4), tiraž 1000 

34.  ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE, Đurović dr Tatjana, Silaški dr Nadežda, 
2017, str. 114 (A-4), tiraž 310 

35.  ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE  2,  Silaški dr Nadežda 
2012, str. 202 (A-4), tiraž 1100        

36.  ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE  3, Đurović dr Tatjana 
2013, str. 236 (A-4), tiraž 900        

37.  ENGLISH GRAMMAR FOR ECONOMISTS, Silaški dr Nadežda, Đurović dr Tatjana 
2016, str. 252 (A-4), tiraž 1200 

38.  ENGLISH PRACTICE IN ECONOMICS AND BUSINESS, Đurović dr Tatjana, Silaški dr Nadežda 
2016, str. 242(A-4), tiraž 1200 

39.  ENGLESKI JEZIK EKONOMSKE NAUKE I STRUKE U SVETLU KOGNITIVNE LINGVISTIKE, 
Đurović  drTatjana 
2017, str. 185, tiraž 50 

40.  EVALUACIJA POSLOVNIH PERFORMANSI U MALOPRODAJI, Lukić dr Radojko 
2011, str. 694, tiraž 300 

41.  FINANSIJSKA EKONOMIJA, Urošević dr Branko 
2013, str. 236, tiraž 200 

42.  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE,  
Šoškić dr Dejan, Živković dr Boško 
2011, str. 582, tiraž 700 

43.  FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO, Škarić-Jovanović dr Kata 
2017, str. 429, tiraž 750 

44.  FRANCUSKI ZA EKONOMISTE, Džunić-Drinjaković dr Marija 
2011, str. 204 (A-4), tiraž 300 
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45.  GEOGRAFSKI INFORM. SISTEMI I PROSTORNE ANALIZE U TRGOVINI, Manić dr Emilija 
2010, str. 206, tiraž 300 

46.  GLOBALNA ELEKTRONSKA TRGOVINA, Bjelić dr Predrag 
2012, str. 262, tiraž 900 

47.  HARTIJE OD VREDNOSTI – Upravljanje portfoliom i investicioni fondovi, Šoškić dr Dejan 
2013, str. 438, tiraž 300 

48.  INTERNI OBRAČUN, Jablan Stefanović dr Radmila 
2017, str. 480, tiraž 130 

49.  INTERNET MARKETING, Filipović dr Jelena 
2017, str. 210, tiraž 100 

50.  INTEGRISANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE, Ognjanov dr Galjina 
2013, str. 282, tiraž 200 

51.  ISTORIJA EKONOMIJE, Jakšić dr Miomir, Praščević dr Aleksandra 
2011, str. 548, tiraž 200 

52.  KANALI MARKETINGA + CD, Lovreta dr Stipe, Končar dr Jelena, Petković dr Goran 
2017, str. 656, tiraž 180 

53.  KOMERCIJALNO POZNAVANJE ROBE, Ušćumlić dr Dušanka, Urošević dr Slavoljub, Jovanović dr 
Lidija, Milovanović dr Ružica 
2010, str. 368, tiraž 300 

54.  KREIRANJE I ISPORUČIVANJE VRED. POTROŠAČIMA, Maričić dr Branko, Đorđević dr Aleksandar 
2012, str. 130, tiraž 400 

55.  KREIRANJE VREDNOST U TURIZMU, Đorđević dr Aleksandar, Zečević dr Bojan 
2015, str. 176, tiraž 200 

56.  KVALITET I MENADŽMENT KVALITETOM, Ušćumlić dr Dušanka, Babić dr Jasna 
2016, str. 264, tiraž 100 

57.  KVANTITATIVNE TEHNIKE U ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA, 
Soldi-ć-Aleksić dr Jasna, Chroneos Krasavac dr Biljana 
2009, str. 270, tiraž 300 

58.  KVANTITATIVNE METODE U KORPORATIVNIM FINANSIJAMA, Urošević dr Branko 
2009, str. 184, tiraž 300 

59.  LINEARNA ALGEBRA, Boričić dr Branislav 
2017, str. 184, tiraž 120 

60.  LOGIC AND PROOF, Boričić dr Branislav 
2011, str. 154, tiraž 200 

61.  MAKROEKONOMSKA ANALIZA, Jakšić dr Miomir, Praščević dr Aleksandra 
2011, str. 464, tiraž 500     

62.  MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE, Ognjanov dr Galjina 
2014, str. 376, tiraž 300  

63.  MARKETING LOGISTIKA, Božić dr Vladan, Aćimović dr Slobodan 
2017, str. 602, tiraž 210 

64.  MARKETING USLUGA, Veljković dr Saša 
2009, str. 470, tiraž 1500 

65.  MATEMATIKA, Boričić dr Branislav, Ivović dr Miodrag, Ilić dr Mirjana 
2017 str. 348, tiraž 500+200 

66.  MATEMATIČKO MODELIRANJE I OPTIMIZACIJA, Backović dr Marko, Popović dr Zoran 
2012 str. 340, tiraž 100 

67.  MEĐUNARODNI BIZNIS I MENADŽMENT, Rakita dr Branko 
2017, str. 592, tiraž 180 

68.  MEĐUNARODNI MARKETING, Rakita dr Branko, Mitić dr Sanja 
2017, str. 480, tiraž 500 

69.  MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE, Kozomara dr Jelena, Stojadinović-Jovanović dr Sandra 
2011, str. 474, tiraž 1500 

70.  MEĐUNARODNE  FINANSIJE, Kovačević dr Radovan 
2016, str. 632, tiraž 300 
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71.  MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO, Perović dr Jelena 
2017, str. 428, tiraž 150 

72.  MEĐUNARODNA TRGOVINA, Bjelić dr Predrag 
2011, str. 524, tiraž 1000 

73.  MEĐUNARODNO TRŽIŠTE KAPITALA – Savremene tendencije, Kovačević dr Radovan 
2013, str. 272, tiraž 200 

74.  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA, Bogićević Milikić dr Biljana 
2017, str. 432, tiraž 400 

75.  MENADŽMENT ODNOSA SA KUPCIMA, Lovreta dr Stipe, Berman dr Berry, Petković dr Goran,  
Veljković dr Saša, Crnković dr Jakov, Bogetić dr Zoran 
2010, str. 466, tiraž 1000 

76.  MENADŽMENT POMOĆU PROJEKATA + CD, Đuričin dr Dragan, Lončar dr Dragan 
2015, str. 757, tiraž 700 

77.  MENADŽMENT I STRATEGIJA, Đuričin dr Dragan, Janošević dr Stevo, Kaličanin dr Đorđe 
2016, str. 828, tiraž 1100 

78.  MEĐUNARODNE AKVIZICIJE – Globalni  izazovi i efekti u Srbiji, Marković dr Dušan 
2017, str. 262, tiraž 50 

79.  MIKROEKONOMSKA ANALIZA, Milovanović dr Milić 
2011, str. 392, tiraž 500 

80.  MODEL OPŠTE EKONOMSKE RAVNOTEŽE, Backović dr Marko 
2001, str. 134, tiraž 100 

81.  MONETARNA EKONOMIJA, Živković dr Aleksandar, Kožetinac dr Gradimir 
2017, str. 632, tiraž 310 

82.  NACIONALNA EKONOMIJA, Devetaković dr Stevan,Jovanović Gavrilović dr Biljana, Rikalović dr Gojko 
2017, str. 410, tiraž 540  

83.  NEMAČKI JEZIK ZA EKONOMISTE, Uzelac Sonja 
2017, str. 258 A4, tiraž 250 

84.  ODABRANE EKONOMETRIJSKE TEME: Metodologija i primena, Nojković dr Aleksandra,  
2017, str. 221, tiraž 100 

85.  OPERACIONA ISTRAŽIVANJA I KVANTITATIVNE METODE INVESTICIJA, Urošević dr 
Branko, Božović dr Miloš,  
2013, str. 346, tiraž 200 

86.  ORGANIZACIJA, Petković dr Mirjana, Janićijević dr Nebojša, Bogićević Milikić dr Biljana, Aleksić 
Mirić dr Ana 
2016, str. 659, tiraž 600 

87.  ORGANIZACIONO PONAŠANJE, Petković dr Mirjana,  
2011, str. 558, tiraž 300 

88.  ORGANIZACIONA KULTURA I MENADŽMENT,  
Janićijević dr Nebojša,  
2013, str. 704, tiraž 400 

89.  OSIGURANJE, Kočović dr Jelena, Šulejić dr Predrag, Rakonjac-Antić dr Tatjana 
2010, str. 524, tiraž 1500 

90.  OSNOVE AUSTRIJSKE TEORIJE, Stojanović dr Božo 
2009, str. 426, tiraž 300 

91.  OSNOVE MEĐUNARODNOG POSLOVANJA – Spoljnotrgovinske robne transakcije,  
Kozomara dr Jelena 
2012, str. 484, tiraž 500 

92.  OSNOVE MEĐUNARODNOG POSLOVANJA, Kozomara dr Jelena 
2017, str. 599, tiraž 320 

93.  OSNOVE MEĐUNARODNOG POSLOVANJA – Složeni oblici međunarodnog poslovanja, 
Kozomara dr Jelena 
2013, str. 156, tiraž 200 

94.  OSNOVI MAKROEKONOMIJE – Primeri, Jakšić dr Miomir, Fabris dr Nikola, Praščević dr Aleksandra 
2017, str. 328, tiraž 590 

95.  OSNOVI MAKROEKONOMIJE, Jakšić dr Miomir, Fabris dr Nikola, Praščević dr Aleksandra 
2017, str. 490, tiraž 630 
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96.  OSNOVI MARKETINGA, Milisavljević dr Momčilo, Maričić dr Branko, Gligorijević dr Mirjana 
2017, str. 720, tiraž 400 

97.  OSNOVI STATISTIČKE ANALIZE – Elementi analize vremenskih serija, Dragutinović dr 
Radmila, Bošković dr Olgica, 
2017, str. 78, tiraž 700 

98.  PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Rakonjac Antić dr Tatjana 
2012, str. 304, tiraž 200 

99.  POLITIČKA MAKROEKONOMIJA, Jakšić dr Miomir, Praščević dr Aleksandra 
2011, str. 360, tiraž 300 

100.  PONAŠANJE POTROŠAČA, Maričić dr Branko 
2011, str. 678, tiraž 1000  

101.  POSLOVNA INFORMATIKA, Stankić dr Rade 
2017, str. 400, tiraž 150                                    

102.  POSLOVNE FINANSIJE, Ivanišević dr Milorad 
2016, str. 444, tiraž 100                                    

103.  POSLOVNE FINANSIJE, Todorović dr Miroslav, Ivanišević dr Milorad 
2015, str. 447, tiraž 500                                    

104.  POSLOVNO I FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE PREDUZEĆA, Todorović dr Miroslav 
2015, str. 450, tiraž 213                 

105.  POSLOVNI CIKLUSI U MAKROEKONOMSKOJ TEORIJI I POLITICI, Praščević dr Aleksandra 
2008, str. 366, tiraž 300 

106.  POSLOVNO PRAVO, Dabić dr Ljubiša, Spirović Jovanović dr Lucija 
2017 str. 681, tiraž 170 

107.  POSLOVNO PREGOVARANJE, Gligorijević dr Mirjana, Ognjanov dr Galjina 
2011 str. 270, tiraž 300 

108.  POSLOVNI MARKETING, Gligorijević dr Mirjana 
2012, str. 380, tiraž 400 

109.  POSLOVNI PLAN – Vodič za izradu, Paunović dr Blagoje, Zipovski dr Dimitraki 
2016, str. 298, tiraž 200  

110.  PRAKTIKUM IZ PRIMENJENE ANALIZE PODATAKA, Soldić-Aleksić dr Jasna 
2016, str. 210, tiraž 100   

111.  PRAKTIKUM IZ TRGOVINSKOG RAČUNOVODSTVA, Lukić dr Radojko 
2017, str. 188, tiraž 140   

112.  PREDUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE MALIM PEREDUZEĆEM, Paunović dr Blagoje 
2017, str. 236, tiraž 200 

113.  PRIMENJENA ANALIZA PODATAKA, Soldić-Aleksić dr Jasna 
2015, str. 392, tiraž 200 

114.  PRIMENJENA ANALIZA VREMENSKIH SERIJA, Mladenović dr Zorica, Nojković dr Aleksandra 
2015, str. 426, tiraž 200 

115.  PRIVREDNI RAZVOJ SA LJUDSKIM LIKOM,  
Jovanović Gavrilović dr Biljana 
2014, str. 304, tiraž 200 

116.  PRIMENA TEHNIKA MULTIVARIJACIONE ANALIZE U MARKETINŠKIM 
ISTRAŽIVANJIMA, Prica dr Ivana, Chroneos Krasavac dr Biljana, Petrović mr Marina, Čolić Lazar 
2017, str. 346, tiraž 240 

 

117.  PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA, Stankić dr Rade  
2013, str. 318, tiraž 300 

118.  RAČUNOVODSTVO OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA, Lukić dr Radojko  
2016, str. 378, tiraž 200  

119.  RAČUNOVODSTVO PENZIJSKOG OSIGURANJA – Skripta, Lukić dr Radojko 
2013, str. 52, tiraž 400 

120.  RAČUNOVODSTVO TRGOVINSKIH PREDUZEĆA - Kroz primere, Lukić dr Radojko 
2013, str. 336, tiraž 400 

121.  RAČUNOVODSTVO TRGOVINSKIH PREDUZEĆA, Lukić dr Radojko 
2017, str. 715, tiraž 150 

122.  REGIONALNE NEJEDNAKOSTI I PRIVREDNI RAST: teorijsko-empirijska analiza, Molnar dr Dejan 
2016, str. 455, tiraž 100 
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123.  REVIZIJA, Todorović  dr Miroslav, Vučković Milutinović dr Savka 
2017, str. 406, tiraž 150 

124.  REVIZIJA U BANKAMA, Lukić dr Radojko 
2010, str. 212, tiraž 300 

125.  RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE,  Marojević mr Milena 
2009, str. 388, tiraž 300 

126.  RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE 2,  Marojević  mr Milena 
2008, str. 405, tiraž 300 

127.  RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE 3,  Marojević  mr Milena 
2011, str. 412, tiraž 300 

128.  SAVREMENI PRIVREDNI SISTEMI,  
Bajec dr Jurij, Joksimović dr Ljubinka 
2010, str. 564, tiraž 300 

129.  SERVIS POTROŠAČA, Aćimović dr Slobodan 
2003, str. 236, tiraž 200 

130.  SISTEMI OBRAČUNA TROŠKOVA, Stevanović dr Nikola 
2016, str. 514, tiraž 200  

131.  SPECIJALNI BILANSI, Škarić-Jovanović dr Kata, Spasić dr Dejan 
2017, str. 330, tiraž  100 

132.  SRPSKI JEZIK U TRANZICIJI, Silaški dr Nadežda 
2012, str. 160, tiraž 200 

133.  STANDARDNE KLAUZULE U MEĐ. PRIVREDNIM UGOVORIMA, Perović dr Jelena 
2012, str. 248, tiraž 200 

134.  STRATEGIJSKI MARKETING, Milisavljević dr Momčilo 
2010, str. 395, tiraž 300 

135.  STRATEGIJSKI MENADŽMENT, Milisavljević dr Momčilo 
2012, str. 594, tiraž 300 

136.  STRATEGIJA RAZVOJA TRGOVINE REPUBLIKE SRBIJE, Grupa autora 
2009, str. 612, tiraž 500 

137.  STRATEGIJSKO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO, Milićević dr Vlade 
2016, str. 442, tiraž 200 

138.  STRUKTURNI FISKALNI DEFICIT I DINAMIKA JAVNOG DUGA SRBIJE, Arsić dr Milojko, 
Nojković dr Aleksandra, Ranđelović mr Saša, Mićković dr Slaven 
2012, str. 144, tiraž 250 

139.  TEORIJA BILANSA, Ranković dr Jovan 
2017, str. 544, tiraž 230 

140.  TEORIJA ODLUČIVANJA, Pavličić dr Dubravka 
2016, str. 504, tiraž 100 

141.  TEORIJA PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA,  
Dragutinović dr Diana, Filipović dr Milorad, Cvetanović dr Slobodan 
2015, str. 604, tiraž 100 

142.  TEORIJA UZORAKA I PLANIRANJE EKSPERIMENATA, Petrović dr Ljiljana 
2013, str. 240, tiraž 200 

143.  TEORIJA VEROVATNOĆA, Petrović dr Ljiljana 
2016, str. 168, tiraž 300 

144.  EKONOMIJA OPOREZIVANJA – TEORIJA I POLITIKA, Arsić dr Milojko, Ranđelović dr Saša 
2017, str. 300, tiraž 100 

145.  TEORIJSKA STATISTIKA – Teorija statističkog zaključivanja, Petrović dr Ljiljana 
2015, str. 279, tiraž 200 

146.  TRANZICIJA – Zamisli i ostvarenja, Cerović dr Božidar 
2012, str. 682, tiraž 350 

147.  TRGOVINSKI MARKETING I PRODAJA, Lovreta dr Stipe, Petković dr Goran, Bogetić dr Zoran, 
Stojković dr Dragan 
2016, str. 650. tiraž 200 
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148.  TRGOVINSKI MENADŽMENT, Lovreta dr Stipe 
2017, str. 618. tiraž 150  

149.  TRŽIŠTE RADA U SRBIJI – Trendovi, institucije, politike, Arandarenko dr Mihail 
2017, str. 274. tiraž 100 

150.  UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO – Zbirka zadataka, 
Malinić dr Dejan, Milićević dr Vlade, Glišić Milan 
2017, str. 352, tiraž 350 

151.  UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO, Malinić dr Dejan, Milićević dr Vlade, Stevanović dr Nikola 
2017, str. 658, tiraž 350 

152.  UPRAVLJANJE IZVOZOM: Nematerijalni i marketinški aspekti konkurentnosti, Mitić dr Sanja 
2015, str. 321, tiraž 100 

153.  UPRAVLJANJE ORGANIZACIONIM PROMENAMA, Janićijević dr Nebojša 
2011, str. 506, tiraž 300 

154.  UPRAVLJANJE RIZICIMA I KAPITALOM U BANKAMA, Đukić dr Đorđe 
2016, str. 300, tiraž 200 

155.  UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U POLJOPRIVREDNOM PREDUZEĆU, Lukić dr Radojko 
2017, str. 162, tiraž 150 

156.  UVOD U EKONOMETRIJU, Mladenović dr Zorica, Petrović dr Pavle 
2017, str. 353, tiraž 350 

157.  UVOD U FINANSIJSKU EKONOMIJU,  Urošević dr Branko, Božović dr Miloš, 
2016, str.212, tiraž 200 

158.  UVOD U FINANSIJSKU MATEMATIKU, Kočović dr Jelena, Pavlović dr Miroslav 
2014, str. 282, tiraž 600 

159.  UVOD U GEOGRAFIJU TURIZMA SA OSNOVAMA PROSTORNOG PLANIRANJA, 
Šećibović dr Refik, Maksin-Mićić dr Marija, Komlenović dr Đurđica, Manić mr Emilija 
2006, str. 208 A-4, tiraž 700 

160.  UVOD U NEMAČKI POSLOVNI JEZIK, Vučković-Stojanović Milica 
2015, str. 272, tiraž 200 

161.  ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ EKONOMETRIJE, Mladenović dr Zorica, Nojković dr Aleksandra 
2017, str. 222, tiraž 100 

162.  ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ FINANSIJSKE I AKTUARSKE MATEMATIKE, Kočović dr 
Jelena, Rakonjac-Antić dr Tatjana 
2017, str. 146, tiraž 310 

163.  ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ TEORIJE UZORAKA I PLANIRANJA 
EKSPERIMENATA, Petrović dr Ljiljana 
2012, str. 162, tiraž 300 

164.  ZBIRKA ZADATAKA IZ FINANSIJSKOG RAČUNOVODSTVA,  
Jović mr Danica, Radić mr Siniša, Mirović Dragana, Miletić Snežana,  
2017, str. 260, tiraž 620 

165.  ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE, Ivović dr Miodrag, Boričić dr Branislav, Ilić dr Mirjana,  
Azdejković dr Dragan, Stanojević dr Jelena 
2017, str. 306, tiraž 400+200 

166.  ZBIRKA ZADATAKA IZ TEORIJE CENA, Babić dr Stojan,Milovanović dr Milić, Stojanović dr Božo, 
Trifunović dr Dejan 
2017, str. 286 A4, tiraž 540 

167.  ZBIRKA ZADATAKA IZ OSNOVA STATISTIČKE ANALIZE, Dragutinović-Mitrović dr Radmila, 
Rajić dr Vesna, Bošković dr Olgica 
2017, str. 164, tiraž 700 

 
Centar za izdavačku delatnost 

Ekonomskog fakulteta u Beogradu 
           D i r e k t o r 

 
      Dr Đorđe Mitrović 



ПРИЛОГ 21: Број ненаставних радника стално запослених на Економском факултету 
Универзитета у Београду 

 

Служба Број стално запослених радника 

Секретар факултета 1 
Центар за издавачку делатност 3 
НИЦЕФ 1 
Центар за сарадњу са привредом 1 
Служба за опште и правне послове 6 
Студентска служба 13 
Техничка служба 15 
Библиотека 5 
Финансијско-рачуноводствена служба 4 
Служба за набавку, ресторан и кантину 7 
Центар за информационе технологије 2 
УКУПНО 58 

 

  
 

 



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

Акредитација установе

Стандард 09 - Простор и опрема

Табела 9.1. Листа објеката са површином у самосталној високошколској установи - универзитету или
академији струковних студија

Р.
бр. Објекат Површина

м2 Адреса

1 Економски факултет у Београду 12480.52 Каменичка 6
Укупно: 12480.52

24.12.2013Датум: Страна 50



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

Акредитација установе

Стандард 09 - Простор и опрема

Р.
бр. Просторија Укупна површина

(м2)Број Број места

Табела 9.2. Листа просторија са површином у високошколској установи (кумулативно)

Укупна бруто површина у установи м2

1 1.285,75Амфитеатар 6 1618
2 1.402,01Слушаоница,учионица 25 1328
3 187,61Компјутерске лабораторије 4 102
4 222,05Библиотека 2 0
5 588,08Читаоница 10 0
6 193,88Сала 3 145

Укупно за извођење наставе (м2) 3.879,38
1 3.222,59Канцеларија 165 0
2 178,48Студентска служба 8 0
3 15,32Секретаријат 1 0
4 21,05Студентски парламент 1 0
5 43,85Бифе 1 0
6 24,10Књижара 1 0
7 298,19Ресторан 2 0
8 504,25Тоалет 28 0
9 4.293,31Остало 32 0

Укупно за наставно и друго особље у установи (м2) 8.601,14

Под остало спадају:серверске просторије, пролази, складишта, портирнице,разводни ормани, свечани салони, подстанице,
агрегатске просторије, хидро станице

Легенда

24.12.2013Датум: Страна 51



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

Акредитација установе

Стандард 09 - Простор и опрема

Р.
бр.

Просторија
АдресаБрој места Површина

(м2)

Табела 9.2. Листа просторија са површином у високошколској установи (аналитички)

ОзнакаНазив

Укупна бруто површина у установи м2

1 Амфитеатар
382,00482A1 Каменичка 6
135,00141A2 Каменичка 6
135,00141A3 Каменичка 6
141,94190A4 Каменичка 6
141,94190A5 Каменичка 6
349,87474A6 Каменичка 6

2 Слушаоница,учионица
92,0340HEC Каменичка 6
17,700K-15 Каменичка 6
81,82100K-315 Каменичка 6
21,000K-326 Каменичка 6
40,9850K-421 Каменичка 6
41,2820K-603 Каменичка 6
92,0350KONFS Каменичка 6
82,7388S10 Каменичка 6
41,1340S12 Каменичка 6
67,1164S13 Каменичка 6
40,8240S14 Каменичка 6
64,2964S15 Каменичка 6
41,1340S16 Каменичка 6
67,1164S17 Каменичка 6
41,1340S18 Каменичка 6
81,52100S21 Каменичка 6
81,52105S22 Каменичка 6
61,4172S23 Каменичка 6
39,7834S24 Каменичка 6
42,1832S25 Каменичка 6
38,2748S26 Каменичка 6
40,3845S27 Каменичка 6
63,0572S28 Каменичка 6
38,8840S29 Каменичка 6
82,7380S31 Каменичка 6

3 Компјутерске лабораторије
43,8520SAL-A Каменичка 6
39,2317SAL-B Каменичка 6
40,7421SAL-C Каменичка 6
63,7944SAL-D Каменичка 6

4 Библиотека
213,490BIB Каменичка 6

8,560K-406 Каменичка 6
5 Читаоница

60,930C-117 Каменичка 6
21,830C-118 Каменичка 6
42,480C-119 Каменичка 6
15,700C-120 Каменичка 6
13,320C-121 Каменичка 6
12,240C-122 Каменичка 6

4,400C-123 Каменичка 6
3,960C-124 Каменичка 6

24.12.2013Датум: Страна 52



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

Акредитација установе

Стандард 09 - Простор и опрема

Р.
бр.

Просторија
АдресаБрој места Површина

(м2)

Табела 9.2. Листа просторија са површином у високошколској установи (аналитички)

ОзнакаНазив

Укупна бруто површина у установи м2

349,870CIT1 Каменичка 6
63,350CIT2 Каменичка 6

6 Сала
45,2130K-404 Каменичка 6
20,7815K-407 Каменичка 6

127,89100PROFS Каменичка 6
Укупно за извођење наставе (м2) 3.879,38

1 Канцеларија
25,460AIES1 Каменичка 6
12,370AIES2 Каменичка 6
16,530cid1 Каменичка 6
20,240cid2 Каменичка 6
39,690dek-1 Каменичка 6
18,130dek-2 Каменичка 6
22,130dek-3 Каменичка 6
49,080FREN Каменичка 6
18,130K-135 Каменичка 6
20,240K-136 Каменичка 6
18,100K-139 Каменичка 6
18,100K-140 Каменичка 6
18,100K-141 Каменичка 6
18,100K-142 Каменичка 6
18,100K-143 Каменичка 6
18,100K-144 Каменичка 6
18,100K-145 Каменичка 6
12,640K-146 Каменичка 6
12,170K-147 Каменичка 6
17,430K-148 Каменичка 6
17,430K-149 Каменичка 6
17,430K-150 Каменичка 6
17,430K-151 Каменичка 6
17,430K-152 Каменичка 6
17,430K-153 Каменичка 6
17,430K-154 Каменичка 6

8,590K-202 Каменичка 6
15,320K-229 Каменичка 6
18,100K-230 Каменичка 6
18,100K-231 Каменичка 6
18,100K-232 Каменичка 6
18,100K-233 Каменичка 6
18,100K-234 Каменичка 6
18,100K-235 Каменичка 6
18,100K-236 Каменичка 6
12,640k-237 Каменичка 6
12,170k-238 Каменичка 6
17,430k-239 Каменичка 6
17,430K-240 Каменичка 6
17,430K-241 Каменичка 6
17,430K-242 Каменичка 6
17,430K-243 Каменичка 6

24.12.2013Датум: Страна 53



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

Акредитација установе

Стандард 09 - Простор и опрема

Р.
бр.

Просторија
АдресаБрој места Површина

(м2)

Табела 9.2. Листа просторија са површином у високошколској установи (аналитички)

ОзнакаНазив

Укупна бруто површина у установи м2

17,430K-244 Каменичка 6
17,430K-245 Каменичка 6
43,850k-301 Каменичка 6
13,240k-303 Каменичка 6
22,790k-304 Каменичка 6
20,180k-305 Каменичка 6
19,900k-306 Каменичка 6
18,730K-308 Каменичка 6
20,240K-309 Каменичка 6
20,240K-310 Каменичка 6
19,940K-311 Каменичка 6
20,240K-312 Каменичка 6
20,240K-313 Каменичка 6
19,330K-314 Каменичка 6
17,130K-327 Каменичка 6
20,240K-328 Каменичка 6
21,100K-329 Каменичка 6
20,820K-330 Каменичка 6
21,100K-331 Каменичка 6
20,240K-332 Каменичка 6
16,530K-333 Каменичка 6
19,030K-334 Каменичка 6
11,360K-402 Каменичка 6
25,250K-403 Каменичка 6
11,120K-408 Каменичка 6
18,710K-409 Каменичка 6
20,240K-410 Каменичка 6
41,280K-411 Каменичка 6
19,630K-412 Каменичка 6
18,730K-413 Каменичка 6
20,240K-414 Каменичка 6
20,240K-415 Каменичка 6
19,940K-416 Каменичка 6
20,240K-417 Каменичка 6
20,240K-418 Каменичка 6
19,330K-419 Каменичка 6
19,030K-420 Каменичка 6
20,240K-422 Каменичка 6
18,430K-428 Каменичка 6
19,030K-429 Каменичка 6
17,130K-430 Каменичка 6
20,240K-431 Каменичка 6
21,100K-432 Каменичка 6
20,820K-433 Каменичка 6
21,100K-434 Каменичка 6
20,240K-435 Каменичка 6
16,530K-436 Каменичка 6
19,030K-437 Каменичка 6
19,330K-501 Каменичка 6
20,240K-502 Каменичка 6
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20,240K-503 Каменичка 6
20,240K-504 Каменичка 6
19,630K-505 Каменичка 6
18,730K-506 Каменичка 6
20,240K-507 Каменичка 6
20,240K-508 Каменичка 6
19,940K-509 Каменичка 6
20,240K-510 Каменичка 6
20,240K-511 Каменичка 6
19,330K-512 Каменичка 6
19,030K-513 Каменичка 6
19,940K-514 Каменичка 6
20,240K-515 Каменичка 6
20,240K-516 Каменичка 6
19,330K-517 Каменичка 6
18,430K-519 Каменичка 6
19,030K-520 Каменичка 6
17,130K-521 Каменичка 6
20,240K-522 Каменичка 6
21,100K-523 Каменичка 6
20,820K-524 Каменичка 6
21,100K-525 Каменичка 6
20,240K-526 Каменичка 6
16,530K-527 Каменичка 6
19,030K-528 Каменичка 6
19,030K-529 Каменичка 6
19,330K-601 Каменичка 6
20,240K-602 Каменичка 6
19,630K-604 Каменичка 6
18,730K-605 Каменичка 6
20,240K-606 Каменичка 6
20,240K-607 Каменичка 6
19,940K-608 Каменичка 6
20,240K-609 Каменичка 6
20,240K-610 Каменичка 6
19,330K-611 Каменичка 6
19,030K-612 Каменичка 6
19,940K-613 Каменичка 6
20,240K-614 Каменичка 6
20,240K-615 Каменичка 6
19,330K-616 Каменичка 6
18,430K-619 Каменичка 6
19,030K-620 Каменичка 6
17,130K-621 Каменичка 6
20,240K-622 Каменичка 6
21,100K-623 Каменичка 6
20,820K-624 Каменичка 6
21,100K-625 Каменичка 6
20,240K-626 Каменичка 6
16,530K-627 Каменичка 6
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19,030K-628 Каменичка 6
19,210K-705 Каменичка 6
21,010K-706 Каменичка 6
20,100K-707 Каменичка 6
19,800K-708 Каменичка 6
20,100K-709 Каменичка 6
24,380K-710 Каменичка 6
36,700K-711 Каменичка 6
29,610K-712 Каменичка 6

9,220K-713 Каменичка 6
11,760K713A Каменичка 6
27,480K-714 Каменичка 6
20,730K-715 Каменичка 6
19,940K-716 Каменичка 6
19,630K-717 Каменичка 6
19,940K-718 Каменичка 6
20,840K-719 Каменичка 6
19,050K-720 Каменичка 6
15,610K-721 Каменичка 6

8,510SPROD Каменичка 6
12,180SSEF Каменичка 6
26,200SUS Каменичка 6
12,370TEHSL Каменичка 6

2 Студентска служба
18,730K-128 Каменичка 6
14,240K-129 Каменичка 6
27,510K-130 Каменичка 6
17,090K-131 Каменичка 6
20,850K-132 Каменичка 6
21,460K-133 Каменичка 6
37,580K-134 Каменичка 6
21,020STUDS Каменичка 6

3 Секретаријат
15,320K-138 Каменичка 6

4 Студентски парламент
21,050SPARL Каменичка 6

5 Бифе
43,850BIFE Каменичка 6

6 Књижара
24,100SKRIP Каменичка 6

7 Ресторан
137,980REST Каменичка 6
160,210STUDK Каменичка 6

8 Тоалет
10,570WCP11 Каменичка 6
35,370WCP21 Каменичка 6
49,560WCP22 Каменичка 6
29,720WCP23 Каменичка 6
26,560WCP24 Каменичка 6

5,660WCS11 Каменичка 6
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5,660WCS12 Каменичка 6
17,050WCS13 Каменичка 6
17,050WCS14 Каменичка 6

5,660WCS21 Каменичка 6
5,660WCS22 Каменичка 6

16,890WCS23 Каменичка 6
24,150WCS24 Каменичка 6
16,710WCS31 Каменичка 6
17,580WCS32 Каменичка 6
18,170WCS33 Каменичка 6
16,840WCS34 Каменичка 6
16,710WCS41 Каменичка 6
18,170WCS42 Каменичка 6
16,840WCS43 Каменичка 6
16,710WCS51 Каменичка 6
16,840WCS52 Каменичка 6
16,710WCS61 Каменичка 6
18,170WCS62 Каменичка 6
17,530WCS71 Каменичка 6
17,230WCS72 Каменичка 6
16,560WCS73 Каменичка 6
13,920WCS74 Каменичка 6

9 Остало
3,680SERVR Каменичка 6

1.455,300HODP1 Каменичка 6
750,390HODP2 Каменичка 6

90,170HODS1 Каменичка 6
294,500HODS2 Каменичка 6
193,570HODS3 Каменичка 6
227,020HODS4 Каменичка 6
173,600HODS5 Каменичка 6
173,600HODS6 Каменичка 6
197,040HODS7 Каменичка 6

79,360STEP1 Каменичка 6
51,170STEP2 Каменичка 6
31,410STES1 Каменичка 6
31,410STES2 Каменичка 6
31,410STES3 Каменичка 6
31,410STES4 Каменичка 6
31,410STES5 Каменичка 6
31,410STES6 Каменичка 6
26,520STES7 Каменичка 6
14,250RESTM Каменичка 6
66,600SSAD Каменичка 6

9,610PORT Каменичка 6
66,980PROSL Каменичка 6

5,670cist1 Каменичка 6
5,670cist2 Каменичка 6
5,670CIST3 Каменичка 6
5,670CIST4 Каменичка 6

24.12.2013Датум: Страна 57



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
11000 БЕОГРАД, КАМЕНИЧКА 6

Акредитација установе

Стандард 09 - Простор и опрема

Р.
бр.

Просторија
АдресаБрој места Површина

(м2)

Табела 9.2. Листа просторија са површином у високошколској установи (аналитички)

ОзнакаНазив

Укупна бруто површина у установи м2

5,670CIST5 Каменичка 6
5,670CIST6 Каменичка 6
5,670CIST7 Каменичка 6

18,730K-127 Каменичка 6
173,070RAN Каменичка 6

Укупно за наставно и друго особље у установи (м2) 8.601,14

Под остало спадају:Серверске просторије, Пролази, Складишта, Портирнице,Разводни ормани, Свечани салони, Подстанице,
Агрегатске просторије, Хидро станице

Легенда
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