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Други састанак 

Седница Комисије заказана је за 28.12.2020. са почетком у 10 часова. Седница се одржава, 

сагласно препорукама везаним за заштиту здравља, у формату онлајн састанка путем платформе 

Зум.  

Седници присуствују четири члана Комисије, проф. др Драган Лончар је оправдао одсуство. 

За седницу је предложен следећи 

 

Дневни ред 

1. Усвајање записника са претходне седнице Комисије. 

2. Разматрање приспелих примедби на Прелиминарну ранг листу. 

3. Формирање  коначне ранг листе пројектних предлога. 

4. Разно. 

 

Предложени Дневни ред је прихваћен једногласно. 

Ад.1 Поводом ове тачке дневног реда констатовано је да су на електронску адресу 

EKOF_konkurs@ekof.bg.ac.rs у прописаним року достављене три примедбе. Прва примедба се 

односи на два пројектна предлога Дебатног клуба Економског факултета (ДЕКОФ) који техничком 

грешком нису примљени преко адресе ekof_konkurs@ekof.bg.ac.rs и нису уврштени у разматрање 

при формирању Прелиминарне листе. Друге две примедбе односе се на вредновање пројектних 

предлога. Примедбе су проследили ССЕФ и Спортски клуб. У наставку је дата систематизација 

приспелих жалби. 

 Услед техничке грешке, пројекти ДЕКОФ-а нису уврштени у приспеле пројектне предлоге 

за оцену. ДЕКОФ је доставио принт скрин благовремено прослеђених мејлова са 

садржајем припремљеним у складу са правилима Интерног конкурса 2021. Пријава се 

односи на "Учешће у дебатним турнирима 2021" и "Монопол 2021". У пријави се наводи да 

је ДЕКОФ увек с поносом представљао Економски факултет и оствариовао запажене 

резултате у дебатама организованим у земљи и иностранству. Последњи успех остварен је 

на турниру у децембру о чему је дато обавештење на сајту Факултета.  

 ССЕФ је уложио примедбу на оцену Пројекта ,,Пробуди се, покрени се“.  Претходне две 

године пројекат је био подржан и успешно реализован (прошле године у фебруар, пре 
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увођења ванредног стања, у просторијама Факултета). У склопу пројекта реализована је и 

радионица за све студенте о организацији времена. Ове године је план био да се прошири 

циљна група на завршне године средњих економских школа. Намера је да се шанса да се 

презентују искуства да младим предузетницима, нашим успешним дипломцима из света 

бизниса и јавног живота. Уколико буде дозвољено окупљање, конференција би се поново 

одржала на Факултету, а ако буде било потребе због епидемиолошке ситуације, 

конференција би се реализовала преко неке од онлајн платформи. 

 Спортски клуб је проследио жалбу на вредновање пројекта под називом "Међународни 

турнир" - фалило је свега 0.04 бода како би се нашао изнад границе од петнаес поена. 

Међународни турнир представља једну од најважнијих активности наших 

спортиста. Прошле године пројекат није реализован а био је одобрен. Наши спортисти из 

године у годину остварују одличне успехе у представљању нашег факултета на 

међународној сцени. Пројекат је такође суфинансирајућег карактера, што показује 

спремност наших студената спортиста и значај који има за њих.  

Члановима Комисије је прослеђена пројектана документација на основу примедбе 1. Чланови 

Комисије су се сагласили да уврсте наведене пројекте на Коначну ранг листу јер се ради о 

пројектима који су традиционално подржани и воде афирмацији Факултета у широј јавности 

(пројекти под редним бројем 45 и 46). Чланови ДЕКОФ-а успешно представљају наш Факултет на 

такмичењима у земљи и иностранству. Пројектне активности ДЕКОФ-а ће, као и остале активности 

бити подржане у складу са мерама за заштиту здравља у земљи уз спремност да се на 

такмичењима учествује и  у онлајн формату. 

Пројекат „Пробуди се, покрени се“ је поново разматран. Имајући у виду примедбу да је 

проширена листа учесника на популацију средњошколаца и да ће највероватније догађај бити 

организован у онлајн формату, Факултет је спреман да помогне реализацију овог догађаја путем 

омогућавања приступа виртуелним учионицама са већим бројем учесника.  

Усвојена је примедба Спортског клуба. На основу остварених резултата у 2021. години биће 

омогућено такмичење у међународним оквирима уз суфинансирање у складу са могућностима 

Факултета и уколико укупна епидемиолошка ситуација буде то дозвољавала.  

Ад3. Утврђена је Коначна ранг листа на Интерном конкурсу 2021. Пројекти који су прошли прву 

фазу евалуације улазе у другу фазу преговора у којој се разматра финансијски аспект реализације 

пројектних активности. Додела средстава се врши у скалду са расположивим буџетом за 

финансирање студентских ваннаставних активности. Приоритет у финансирању имају пројекти 

према укупној пондерисаној оцени. Састанак са представницима пројектних предлога биће 

реализован у првој радној недељи у јануару 2021. год. када се очекује потписивање уговра. 

Ад4. Под овом тачком дневног реда није било расправе. 

Састанак је завршен у 10:45. 

У Београду, 28.12.2020. 


