
Комисије за евалуацију студентских пројеката / Интерни конкурс 2021 

 

Први састанак 

Седница Комисије заказана је за 20.12.2020. са почетком у 9 часова. Седница се одржава, сагласно 
препорукама везаним за заштиту здравља, у формату онлајн састанка путем платформе Зум.  

Седници присуствују сви чланови Комисије. 

За седницу је предложен следећи 

 

Дневни ред 

1. Верификација пристиглих пројектних предлога. 

2. Оцена пројектних предлога. 

3. Формирање  прелиминарне ранг листе пројектних предлога. 

4. Разно. 

 

Предложени Дневни ред је прихваћен једногласно. 

Ад.1 Поводом ове тачке дневног реда констатовано је да је укупан број приспелих пројектних 
предлога ове године 44. У обзир су узете све пријаве које су достављене путем Писарнице у 
физичком облику, као и пријаве које су до дефинисаног термина приспеле на адресу 
EKOF_konkurs@ekof.bg.ac.rs, при чему је контатовано да пријаве садрже све потребне прилоге 
који с у прописани конкурсном документацијом. 

Листа прихваћених пројектних предлога за евалуацију је: Career Days 2021, Глобална школа 
предузетништва, Национална конференција "AIESEC Србија", Промени себе, Предузетништво за 
младе, Спортске лиге и турнири, Футсал лига ФСС, Међународни турнири, Конференција студената 
економије „Април на Палићу“ 2021, Форум „ХИТ“, КОНЕКТ, Конференција студената Економије на 
Златибору, BY Conference 2021, "ФРП радионица – радионица форензичка ревизија у пракси“, 
Опремање канцеларијског простора, Семинар младих Build Yourself“ 2021, Сајам пракси и послова 
"Open CV days", "SEFA Charging Stations", "Sport Business Day", REPSUS - Case Study, Права ствар, 
Линк за будућност, Greenfild, Без страха, Куглање, Упознавање са функционисањем берзе, Упознај 
ЕКОФ, КОНСЕК, IT Space, Interviewing week, Визуелна економија, Дани размене, MonopolList, 
Belgrade Youth Business Forum, Дани Савеза, Дани спорта, Економијада, Моја земља – моја 
будућност, Пробуди се, Покрени се, Свезов медија кутак, Студентско менторство, Business theatre 
2021, Дани Маркетинг радионице 2021, Кративација. 
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Пројектна документација је достављена у електронском облику свим члановима Комисије 5 дана 
пре одржавања састанка. Писаним путем чланови Комисије су обавештени о критеријумима за 
евалуацију пројектних предлога. 

Ад2. Конкурсним правилима дефинисан је начин евалуације пројектних предлога. Користећи ова 
правила сви чланови Комисије су индивидуално оценили сваки пројектни предлог имајући у виду 
следеће критеријуме: 

• Критеријум 1 – Квалитет пројектног предлога (пондер 30%) 
• Критеријум 2 – Обухватност пројектног предлога (пондер 20%) 
• Критеријум 3 – Трошкови (пондер 20%) 
• Критеријум 4 – Циљна усмереност/очекивани ефекти (пондер 30%) 

 
Оцене су прослеђене путем електронског упитника. Констатовано је да је електронски упитник 
имао пропуст везан за неукључивање једног пројектног предлога (Промени себе), односно 
понављање два пута другог конкурсног предлога (Куглање). Ова грешка је исправљена 
искључивањем дупле оцене, односно појединачним изјашњавањем свих чланова Комисије о 
пројектном предлогу који није био укључен у електронски упитник. Финална оцена за пројектни 
предлог установљена је као просечна пондерисана оцена коју су дали чланови Комисије, што је у 
складу са дефинисаним начином евалуације из Позива за предлагање пројектних предлога у 
оквиру Интерног конкурса 2021.  

 

Ад3. На основу дискусије у којој су учествовали сви чланови Комисије предложена је 
прелиминарна ранг листа пројеката (Прилог 1). Формирана листа биће јавно постављена на сајту 
Факултета. Предлагачи пројеката ће бити у могућности да у року од 48 сати од термина 
објављивања Прелиминарне листе доставе приговоре. Приговори се достављају на адресу 
EKOF_konkurs@ekof.bg.ac.rs уз обавезно детаљно прецизирање разлога за подношење приговора. 
Приговори ће се разматрати пре усвајања Коначне ранг листе. 

Пројекти који прођу 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. 

Ад4. Најављен је наредни састанак који ће бити одржан у истом формату (путем Зум платформе) 
са тачкама дневног реда које су везане за разматрање евентуално приспелих приговора и 
усвајање коначне ранг листе прихваћених пројектних предлога на Инерном конкурсу 2021.  

 

Састанак је завршен у 9:50. 

 

У Београду, 21.12.2020. 
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