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СПИСАК ТАБЕЛА 
 
 
Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској установи од 

2011. године са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој 
и претходне две школске године 

Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у претходне три 
школске године у оквиру акредитованих студијских програма. Oви подаци се 
израчунавају тако што се укупан број студената који су дипломирали у школској години 
(до 30.09.) подели бројем студената уписаних у прву годину студија исте школске 
године. Податке показати посебно за сваки ниво студија 

Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се добија тако 
што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) израчуна 
просечно трајање студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија. 

Табела 4.4. Број уписаних студената и успешност на међународном програму „Економија и 
финансије“ у претходне 3 школске године  

Табела 5.1. Број анкетираних студената, наставника, сарадника и предмета по години студија (2016-
2019) 

Табела 6.1. Назив текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су руководиоци 
наставници стално запослени у високошколској установи 

Табела 6.1а. Назив и број текућих научноистраживачких/уметничких пројеката реализованих у 
оквиру ФРЕН-а чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској 
установи. 

Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у 
текућим домаћим и међуанродним пројектима 

Табела 6.2а. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у 
текућим међународним и домаћим пројектима у оквиру ФРЕН-а 

Табела 6.3. Збирни преглед научноситраживачких и уметничких резултата у установи у претходној 
календарској години према критеријуму Министарства и класификације уметничко-
истраживачких резултата 

Табела 6.4. Списак SCI/ССЦИ- индексираних радова по годинама за претходни трогодишнји 
период. (Навести референце са редним бројем) 

Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација и уметничких пројеката (име кандидата, име 
ментора, назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) у високошколској 
установи у претходне три школске године 

Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројекта који се тренутно реализују у установи чији су 
руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи 

Табела 6.6а. Назив и број текућих стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у 
установи у оквиру ФРЕН-а чији су руководиоци наставници стално запослени у 
високошколској установи 

Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандарадима који се односе на испуњеност 
услова за менторе у односу на укупан број наставника на високошколској установи. 

Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи 
(радни однос са пуним радним временом, ангажовање по уговору) 

Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи радни однос са 
пуним радним временом, ангажовање по уговору) 

Табела 8.1. Преглед броја студената по степенима, студијским програмима, и годинама студија на 
текућој школској години 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Tabela-4.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Tabela-4.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Tabela-4.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Tabela-4.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Tabela-4.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Tabela-4.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Tabela-4.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Tabela-4.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Tabela-4.3.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Tabela-4.3.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Tabela-4.3.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Tabela-4.4.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Tabela-4.4.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Tabela-5.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Tabela-5.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.1a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.1a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.1a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.2.a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.2.a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.6.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.6.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.6a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.6a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.6a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.7.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.7.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Tabela-7.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Tabela-7.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Tabela-7.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Tabela-7.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Tabela-8.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Tabela-8.1.PDF
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Табела 8.1а. Преглед броја студената по степенима, студијским програмима, и годинама студија на 
школским 2017/18 и 2018/2019. годинама 

Табела 8.2. Стопа успешности студената 
(овај податак се израчунава за студенте који су дипломирали у претходној школској 
години (30.09.) а завршили су студије у року предвиђеном за трајање студијског 
програма) 

Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ 
бодове (60), (37-60) и (мање од 37), за све студијске програме по годинама студија 

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи 

Табела 9.2. Попис информатичких ресурса 

Табела 10.1. Број ненаставних радника запослених са пуним или непуним радним временом у 
високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих јединица 

Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени простор) са 
површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе јединице, 
службе) 

Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном 
процесу и научноистраживачком раду 

Табела 11.3. Наставно-научне и струне базе 

Табела 15.1. Списак свих акредитованих студијских програма докторских студија 

Табела 15.2. Списак организационих јединица које се баве уједначавањем квалитета свих докторских 
студија на високошколској установи (Савет докторских студија, докторска школа,….) 

Табела 15.3. Списак чланова организационих јединица за квалитет докторских студија 
високошколске установе 

  

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Tabela-8.1a.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Tabela-8.1a.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Tabela-8.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Tabela%209.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Tabela-9.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Tabela-10.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Tabela-10.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-11/Tabela_11.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-11/Tabela_11.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-11/Tabela_11.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-11/Tabela_11.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-11/Tabela_11.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-11/Tabela-11.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Tabela-15.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Tabela-15.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Tabela-15.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Tabela-15.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Tabela-15.3.pdf
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Прилог 4.11. Основне информације о раду Алумни клуба  
Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса 
Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе 
Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних компетенција 

наставника и сарадника 
Прилог 5.4. Правилник о начину и поступку израде и одбране семинарског рада на основним и 

мастер академским студијама 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.3.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.3.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.3.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.6.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.6.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.7.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.8.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.9.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.9.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.10.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.10.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.11.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.4.pdf
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Прилог 5.5. Правилник о начину и поступку израде и одбране завршног рада на основним и мастер 
академским студијама 

Прилог 5.6. Правилник о начину и поступку израде и одбране завршног рада на мастер академским 
студијама 

Прилог 5.7. Упутство о облику и садржају докторске дисертације која се брани на Универзитету у 
Београду 

Прилог 5.8. Пример студијског програма „Економија, пословно управљање и статистика“ (240) – 
структура курикулума са аспекта пропорције различитих курсева 

Прилог 5.9. Извештаји Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету за три 
последње школске године 

Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у 
научноистраживачком и уметничко-истраживачком раду. 

Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника 
и сарадника на високошколској установи. 

Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и сарадника 
на високошколској установи.  

Прилог 6.4. Одлука о акредитацији високошколске установе за научноистраживачки рад 
Прилог 6.5. Стратегија развоја Економског факултета Универзитета у Београду за период 2020-2025. 

година 
Прилог 6.6. Програм научноистраживачког рада Универзитета у Београду - Економског факултета 

за период 2020-2025. године  
Прилог 6.7. Програм развоја научноистраживачког подмлатка Универзитета у Београду - 

Економског факултета за период 2020-2025. године 
Прилог 6.8 Примери избора у звање наставника на Универзитету у Београду – Економском 

факултету: настaвничко звање доцента, ванредног и редовног професора 
Прилог 6.9. Одлука о вредновању научноистраживачког рада на Универзитету у Београду – 

Економском факултету 
Прилог 6.10. Одлука о додели бесплатних издања ЦИД-а асистентима и сарадницима у настави 

Факултета 
Прилог 6.11. Одлука о измени висине школарине на академским студијама за школску 2020/2021. 

годину 
Прилог 6.12. Списак предавања одржаних у оквиру научних семинара катедри Економског факултета 

у Београду за период 2017-2019. година 
Прилог 6.13. Правилник о раду Научноистраживачког центра Економског факултета (НИЦЕФ) 
Прилог 6.14. Основне информације и подаци о раду НИЦЕФ-а у периоду последње три школске 

године 
Прилог 6.15. Правилник о раду Центра за издавачку делатност (ЦИД) 
Прилог 6.16. Основне информације и подаци о раду Центра за издавачку делатност (ЦИД) периоду 

последње три школске године 
Прилог 6.17. Правилник о раду Центра за сарадњу са привредом Економског факултета у Београду 
Прилог 6.18. Основне информације и подаци о раду Центра за сарадњу са привредом у периоду 

последње три школске године 
Прилог 6.19. Основне информације и подаци о раду Студентске службе-Канцеларије за међународну 

сарадњу 
Прилог 6.19а Списак високошколских установа и научноистраживачких организација са којима је 

Универзитет у Београду – Економски факултет успоставио билатералну сарадњу 
Прилог 6.20. Статут Фондације за развој економске науке 
Прилог 6.21. Основне информације о раду Фондације за развој економске науке (ФРЕН) 
Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.7.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.7.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.8.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.8.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.9.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.9.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.6.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.6.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.7.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.7.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.8.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.8.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.9.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.9.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.10.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.10.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.11.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.11.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.12.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.12.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.13.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.14.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.14.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.15.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.16.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.16.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.17.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.18.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.18.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.19.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.19.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.19a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.19a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.20.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.21.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.1.pdf
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Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са 
бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу 
установе 

Прилог 7.3. Правилник о раду Етичке комисије Факултета 
Прилог 7.4. Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 

Београду 
Прилог 7.5. Одлука о извођењу приступног предавања на Економском факултету у Београду 
Прилог 7.6. Правилник о ближим условима за избор сарадника Факултета 
Прилог 7.7 Правилник о раду Универзитета у Београду – Економског факултета 
Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената 
Прилог 8.2. Правилник о оцењивању 
Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених 

процедура оцењивања 
Прилог 8.4. Правилник о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом Универзитета у Београду 
Прилог 8.5. Правилник о правилима основих и академских студија 
Прилог 8.6. Извештај о напредовању студената по предметима и наставницима за 2016/17., 2017/18. 

и 2018/19 
Прилог 8.6а. Предлог мера за повећање успешности студирања 
Прилог 8.6б. Предлог мера за побољшање наставног процеса и положаја студената на Економском 

факултету од стране Студентског парламента за школску 2016/17., 2017/18. и 2018/19. 
годину 

Прилог 8.7. Статут Фондације Економског факултета 
Прилог 8.8 Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду 
Прилог 8.9. Информације о раду Дисциплинске комисије за утврђивање одговорности студената за 

школске 2017/18, 2018/19 и 2019/20. годину 
Прилог 8.10. Правилник о начину избора и броју чланова Студентског парламента  
Прилог 8.11. Правилник о ваннаставним активности студената Економског факултета 
Прилог 8.11а. Процедуре организовања ваннаставних активности студената Економског факултета у 

Београду 
Прилог 9.1. Општи акт о уџбеницима 
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на 

високошколској установи (са редним бројевима) 
Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на 

установи са бројем наставника на установи 
Прилог 9.4. Правилник о раду Библиотеке Економског факултета у Београду 
Прилог 9.5. Основни подаци и информације о раду Библиотеке Факултета 
Прилог 9.6. Одлука о именовању Библиотечког одбора Економског факултета Универзитета у 

Београду 
Прилог 9.7. Извештај о увиду у стручни рад Библиотеке Економског факултета 
Прилог 9.8. Основне информације и подаци о раду Службе за информационе технологије 

Економског факултета 
Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе 
Прилог 10.2. Анализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада 

стручних служби 
Прилог 10.3. Извештај о вредновању задовољства запослених на Економском факултету 

Универзитета у Београду 
Прилог 10.4. Правилник о систематизацији радних места 
Прилог 10.5. Информација о раду Службе за правне и опште послове 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.7.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.6a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.6b.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.6b.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.6b.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.7.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.8.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.9.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.9.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.10.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.11.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.11a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.11a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.7.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.8.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.8.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.1.png
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.5.PDF
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Прилог 10.6. Правилник о електронском канцеларијском и архивском пословању на Економском 
факултету у Београду 

Прилог 10.7. Информација о раду Студентске службе у периоду 2017-2020 
Прилог 10.8. Информација о раду стручних служби у надлежности Продекана за финансије и 

међународну сарадњу 
Прилог 10.9. Информација о раду Техничке службе 
Прилог 10.10. Правилник о безбедности и здрављу на раду 
Прилог 10.11. Извештаји о раду Економског факултета у школским 2017/18., 2018/19 и 2019/20. години 
Прилог 10.12. Стратегије управљања ризицима на Универзитету у Београду – Економском факултету 

за период 2019-2022. година 
Прилог 10.13. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Економском факултету у Београду 
Прилог 11.1 Споразум о пословно-техничкој сарадњи 
Прилог 11.2. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 
Прилог 12.1. Финансијски план  
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину 
Прилог 12.3. Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама 
Прилог 12.4. Правилник о стицању и располагању сопственим средствима Економског факултета 

Универзитета у Београду 
Прилог 12.5 Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине 
Прилог 12.6. Правилник о платама, додацима, накнадама и другим примањима на Универзитету у 

Београду – Економском факултету  
Прилог 13.1. Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета 
Прилог 13.2. Процедура организовања ваннаставних активности студената на Економском факултету 

у Београду 
Прилог 13.3. Списак пројеката ваннаставних активности студената који су на интерном конкурсу 

добили финансијску подршку Факултета за последње четири године 
Прилог 14.1. Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима које 

обезбеђују системско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и 
унапређења квалитета рада високошколске установе. 

Прилог 15.1. Правилник докторских студија на Универзитету у Београду 
Прилог 15.1а Правилник o докторским студијама Економског факултета 
Прилог 15.2. Извод из Статута који регулише докторске студије 
Прилог 15.3. Правилник о раду докторске школе 
Прилог 15.4. Правилник о избору ментора 
Прилог 15.5. Поступак израде и одбране докторске дисертације односно докторског уметничког 

пројекта 
Прилог 15.6. Информације и подаци о докторским академским студијама 
 

  

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.6.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.6.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.7.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.8.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.8.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.9.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.10.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.11.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.12.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.12.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.13.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-11/Prilog-11.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-11/Prilog-11.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-13/Prilog-13.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-13/Prilog-13.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-13/Prilog-13.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-13/Prilog-13.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-13/Prilog-13.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-14/Prilog-14.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-14/Prilog-14.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-14/Prilog-14.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.1a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.6.pdf
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет (у даљем тексту Факултет) успоставио је, развио и 
имплементирао све механизме система обезбеђења квалитета, а у складу са релевантним законским и 
подзаконским актима. Факултет је донео одговарајућа општа акта која регулишу ову област, као и 
„Стратегију обезбеђења квалитета“, којом је јасно дефинисао субјекте и мере обезбеђења квалитета, 
односно области обезбеђења квалитета. У процесу имплементирање система обезбеђења квалитета, 
Факултет је успоставио и тело за унутрашње осигурање квалитета, које се бави свим питањима од 
важности за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету. Важан сегмент тог процеса јесте и 
поступак самовредновања којег Факултет редовно спроводи почев од 2008. године 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. Први свеобухватни поступак 
самовредновања спроведен је 2008. године, други током 2011. године, трећи 2014. године, а четврти 
2017. године. Пети редовни поступак самовредновања спроведен је током 2020. године у складу са 
следећим актима: 

1. Законом о високом образовању (http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/); 
2. Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 

установа и студијских програма (https://www.nat.rs/samovrednovanje/); 
3. Стандардима и упутствима за самовредновање (https://www.nat.rs/samovrednovanje/) 
4. Упутствима за припрему самовредновања (https://www.nat.rs/samovrednovanje/);  
5. Табелама и Прилозима за самовредновање (https://www.nat.rs/samovrednovanje/  
6. Статутом Економског факултета у Београду (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/); 
7. Стратегијом обезбеђења квалитета Економског факултета у Београду 

(http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/); 
8. Правилником о обезбеђењу квалитета рада Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-

fakultetu/propisi/); 
9. Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета Економског факултета у 

Београду (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/). 
 
Резултати спроведеног поступка самовредновања у 2020. години обухваћени су „Петим редовним 
извештајем о самовредновању“, који је припремила Комисија за самовредновање, а коју чине 
представници наставника (шест чланова), ненаставног особља (два члана) и студената (један члан): 

1. проф. др Емилија Манић, председник 
2. проф. др Биљана Богићевић Миликић 
3. др Биљана Хронеос-Красавац 
4. др Никола Његован 
5. др Мирјана Глигорић (до 10.02.2020. године, када је именован нови члан Алекса Докић) 
6. Бранислава Христов (до 10.20.2020. године, када је именован нови члан Филип Стојановић) 
7. Оливера Јевтић, представник ненаставног особља 
8. Вера Тодић, представник ненаставног особља (до 10.10.2020. године, када је именован нови 

члан Дијана Тaрбук Кнежевић) 
9. Немања Кантар, представник студената. 

 

http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/
https://www.nat.rs/samovrednovanje/
https://www.nat.rs/samovrednovanje/
https://www.nat.rs/samovrednovanje/
https://www.nat.rs/samovrednovanje/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
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Чланове Комисије за самовредновање из реда наставника, сарадника и ненаставног особља изабрало је 
Наставно-научно веће Факултета, а члана Комисије из реда студената изабрао је Студентски 
парламент. 
 
Извештај о самовредновању има унапред утврђену структуру, дефинисану кроз документа која је донео 
Национални савет за високо образовање Републике Србије. У оквиру сваког стандарда квалитета 
посебно су обрађени следећи аспекти: Опис тренутне ситуације са освртом и на претходне дефинисане 
циљеве, захтеве и очекивања, Анализа слабости и повољних елемената са кванитфикацијом процене 
сваке од категорија (метода SWOT анализе) и Предлози за побољшање и планиране мере. За сваки, од 
укупно петнаест стандарда квалитета, дат је одговарајући низ табела и прилога, водећи рачуна о 
максималној дужини текстуалног описа којим се описује испуњеност стандарда. Поред обавезних, 
приложен је и значајан број додатних прилога који документују испуњеност одређеног стандарда. 
Приликом израде „Петог редовног извештаја о самовредновању“ коришћен је велики број података 
добијених непосредно из анкета студената, запослених и послодаваца, а које се редовно врше на 
Факултету, потом из секундарних извора (општих аката, докумената, извештаја, стратегија и програма 
и информација о раду). Такође, Комисија је обавила низ разговора са представницима студената, 
запослених у настави и ненастави, са руководиоцима факултетских центара и стручних служби, 
руководством Факултета и, на основу документованих изјава, сагледала тренутну ситуацију, односно 
проценила спровођење и контролу процеса у систему обезбеђења квалитета. Истовремено, Комисија је 
извршила и непосредан увид у одређени број, случајним узорком одабраних, примера наставне 
литературе, Планова рада на предмету, примера испитних задатака. 
 
Поступак самовредновања спроведен је у периоду 1.01.2020 – 30.10.2020 године, при чему је 
оцењивана испуњеност стандарда у периоду од последње три школске године (2017/18 – 2019/20. 
године). Комисија за самовредновање је, у поступку самовредновања, претходно утврдила план 
самовредновања, којим су дефинисани: циљеви самовредновања, субјекти самовредновања, њихове 
одговорности и задужења и временска динамика процеса самовредновања. Утврђен је процес контроле 
израде Извештаја о самовредновању и назначени рокови за усвајање Извештаја сходно очекиваној 
динамици пристизања података за последњу школску 2019/20. годину која је предмет самоевалуације. 
Потребно је напоменути да је рад Комисије за самовредновање, као и свих осталих тела и органа 
Факултета, прилагођен новонасталој ситуацији услед пандемије Ковид-19, почев од марта 2020. године 
до тренутка закључивања Извештаја. 
 
„Пети редован извештај о самовредновању Универзитета у Београду – Економског факултета“ се, у 
складу са општим актима Факултета који регулишу област обезбеђења квалитета, након уобличавања 
од стране Комисије за самовредновање, доставља Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету ради давања мишљења и усвајања. Извештај се након позитивног мишљења Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету прослеђује Наставно-научном већу Факултета ради 
разматрања и евентуалног усвајања, односно доношења одговарајућих одлука о оцени квалитета у 
областима у којима је спроведен поступак самовредновања, као и мерама за отклањање уочених 
слабости и унапређења квалитета. Извештај о самовредновању и одлуке о оцени квалитета, као и друга 
документа од значаја за анализу, проверу и праћење квалитета, обавезно се достављају Универзитету 
у Београду и Националном телу за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ). Са 
резултатима самовредновања Факултет је дужан да упозна: све наставнике и сараднике (преко катедри 
и стручних органа), студенте (преко Студентског парламента), акредитациона тела и јавност. Извештај 
о самовредновању обавезно се објављује и на званичној интернет страници Факултета. 
 
У складу са Законом и својом „Стратегијом обезбеђења квалитета“, Универзитет у Београду – 
Економски факултет је у обавези да следећи редован поступак самовредновања спроведе 2023. 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 на Факултету. 
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ПРВИ ДЕО 
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - 

ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ  

 
 
  

Назив високошколске установе: 
Универзитет у Београду - Економски факултет 

Адреса:  Каменичка 6, 11 000 Београд (Савски венац) 
  WEB адреса: www.ekof.bg.ac.rs 
  e-mail: dekanat@ekof.bg.ac.rs 
  телефон: +381 11 2628 923 069 8066 400 
   
ПИБ:  100223295  
Рачуни:  840-1109660-91 буџетски  

840-1109666-73 сопствени 
 
Oбразовно-научно поље:  Друштвено-хуманистичке науке 
 
Област науке, грана науке, научна дисциплина: 

Друштвене науке; Економске науке; Економска теорија и анализа, 
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): 
Дозволе за рад издате од стране Министарства надлежног за високо образовање: 

612-00-01173/2009-04 од 23.11.2009. године;  
612-00-01275/2012-04 од 01.07.2013. године; 
612-00-01492/2013-04 од 28.02.2014. године; 
612-00-00392/2015-06 од 09.04.2015. године; 
612-00-00920/2015-06 од 08.12.2015. године; 
612-00-02692/2016-06 од 30.09.2016. године; 
612-00-01282/2020-06 од 08.09.2020. године. 

 
Уверења о акредитацији високошколске установе 

612-001464/2008-04 од 24.04.2009. године; 
612-00-02663/2013-04 од 04.07.2014. године; 
612-00-00069/7/2020-03 од 30.07.2020. године. 

 
Декан Факултета: проф. др Бранислав Боричић  

(именован 04.04.2018. године за мандатни период 1.10.2018-
30.09.2021. - Одлука Савета Факултета у Београду бр. 1398/1) 

http://www.ekof.bg.ac.yu/
mailto:dekanat@ekof.bg.ac.rs


Пети редовни извештај о самовредновању 

13 

1. Мисија и визија Факултета 

Универзитет у Београду - Економски факултет припада породици факултета у саставу Универзитета у 
Београду, који је рангиран међу четири најбоља универзитета у Централној и Источној Европи. 
Факултет је најпрестижнија високошколска установа у региону која се бави образовањем економиста.  

Универзитет у Београду - Економски факултет остварује академске студијске програме и развија 
научноистраживачки и стручни рад у три уже научне области: економији, пословном управљању и 
статистици. То је школа у чијем средишту је студент, која пружа оптималне услове за учење, 
истраживање, праксу и ангажовање будућим лидерима, конкурентним на тржишту рада и способним 
да решавају сложене економске и пословне проблеме у реалном окружењу. 

Визија Факултета је да одржи позицију лидера у националном и да заузме значајно место у европском 
образовном простору, да постане међународно призната школа, атрактивна за талентоване и 
мотивисане студенте, инкубатор запошљавања студената, која ужива углед средине отворене за 
сарадњу и студирање, за истраживања, иновације и предузетништво, саветник привреде и државе, и 
друштвено одговоран партнер заједнице у унапређењу општег благостања. 

 

2. Историјски развој Факултета 

Универзитет у Београду - Економски факултет је високошколска и научноистраживачка 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, и то 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. 

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 коњунктуре, 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 
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магистарска теза, а 1965. године одбрањена је прва магистарска теза једног страног студента (непуних 
двадесет година касније, одбрањена је и хиљадита магистарска теза на Факултету, 1984. године).  

Економски факултет је допринео оснивању других економских факултета у земљи: основано је 
Одељење Економског факултета у Крагујевцу 1960. године, које је 1975. године престало са радом 
(оснива се Економски факултет у Крагујевцу). У оквиру Одељења је до тада дипломирало 920 
студената, а 910 је завршило први степен студија.  

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. Почетком 
седамдесетих година прошлог века покреће се и први студентских лист Факултета - «Глас економиста» 
(1971. Године), а 1972. године установљено је и звање Студент продекан. 

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) са 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 
Management 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. 

Модернизација Факултета се одвијала упркос тешким временима током последње деценије двадесетог 
века: 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.  

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. Наставно-научно 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. 

Током целокупног периода свог постојања, Економски факултет у Београду негује 
научноистраживачки рад и у том смислу организатор је великог броја научних скупова. Поводом 
седамдесет пет година постојања и рада Факултета, одржана је 2012. године велика међународна 
конференција под називом „From Global Crisis to Economic Growth – Which Way to Take?“ као и Трећа 
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регионална конференција Европске академије за маркетинг (EMAS-SEE) „Савремени изазови 
међународне теорије и праксе“ уз учешће великог броја еминентних домаћих и иностраних професора. 
Поводом 80 година од оснивања Факултета, такође је одржана велика међународна конференција под 
називом „Economic policy for smart, inclusive and sustainable growth 2017“. Факултет је 2013. године 
добио статус сталног центра за UNCTAD-ове обуке у области међународне трговинске политике, а од 
2014. године успостављен је и студијски програм основних академских студија у трогодишњем 
трајању.  

Године 2015. основан је Центар за сарадњу са привредом, као организациона јединица Факултета, а 
чије је деловање усмерено ка успостављању сарадње са најуспешнијим привредним субјектима и 
институцијама које послују у Републици Србији. Центар је посвећен праћењу и унапређењу услова 
студирања на Факултету кроз пружање могућности студентима да, кроз практичан рад током студија, 
унапреде своја знања и вештине, односно развију своје каријере. У том смислу подржано је и учешће 
тимова студената на великом броју екстерних такмичења из области економије, пословног управљања 
и статистике, на којима су студенти освојили бројне награде. Године 2106. године основан је и Алумни 
клуб Економског факултета.  

Снажна посвећеност интернационализацији наставе и научноистраживачког рада почела је да доноси 
прве резултате већ 2016. године, када је добијена међународна ACCA акредитација и потписан 
споразум о сарадњи са Универзитетом у Лондону. Од 2017. године почео је са реализацијом први 
међународни студијски програм основних академских студија на енглеском језику, „Економија и 
финансије“, у сарадњи са Универзитетом у Лондону, чији је носилац Лондонска школа економије. 
Током 2019. године припремана је акредитација установе и студијског програма у целини која је 
успешно реализована добијањем решења о акредитацији високошколске установе и свих студијских 
програма средином 2020. године (два програма основних академских студија са 12 модула и 2 
међународна програма, 14 програма мастер академских студија од којих 6 на енглеском језику и један 
програм докторских студија).  

У 2020. години почео је са реализацијом још један међународни програма основних академских студија 
на енглеском језику, „Бизнис и менаџмент“, такође у сарадњи са Универзитетом у Лондону, а 
истовремено је дипломе стекла и прва генерација студената на програму „Економија и финансије“. 
Факултет је током 2020. године припремао и ЕПАС међународну програмску акредитацију основних 
академских студија „Економија, пословно управљање и статистика (240) – модул Рачуноводство, 
ревизија и финансијско управљање“, код од једне (од две) глобално релевантне акредитационе 
институције – European Federation for Management Development (EFMD).  

 

3. Сумарни приказ актуелног стања 

Универзитет у Београду - Економски факултет је највећа и најеминентнија научно образовна установа 
у земљи у области економских наука. У складу са важећим прописима, Факултет је први пут 
акредитован у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука 2009. године, потом 2014. године, а 
последња акредитација успешно је окончана половином 2020. године. Факултет је 2014. године добио 
акредитацију за следеће студијске програме: један студијски програм на основним студијама у трајању 
од четири године – 240 ЕСПБ (900 студената у седишту) са 12 модула, један студијски програм у 
трајању од три године – 180 ЕСПБ (укупно 600 студената у седишту) са 12 модула и два студијска 
програма на енглеском језику, десет 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). Студијски програми су усклађени 
са стандардима квалитета прописаним регулативом у области акредитације високошколских установа 
и студијских програма, а који су предмет континуираног праћења и унапређења. Факултет је у оквиру 
поменутих акредитационих циклуса добио и одговарајућа решења о акредитацији 
научноистраживачког рада.  

http://www.ekof.bg.ac.rs/scientific-activities/conferences/international-conferences/economic-policy-for-smart-inclusive-and-sustainable-growth-2017/?lang=en&lang=en


Пети редовни извештај о самовредновању 

16 

Наставу на Факултету обавља сто двадесет два наставника и сарадника са пуним радним временом, као 
и осамнаест наставника ангажованих са других факултета. Структура наставног особља са пуним 
радним временом је таква да доминирају наставници у највишим звањима, док је најмање асистената 
и сарадника у настави (септембар 2020. године): шездесет редовних професора, двадесет пет ванредних 
професора, двадесет доцената, петнаест асистената и два сарадника у настави. Заједно са педесет три 
службеника, ангажована у делу ненаставне подршке, Факултет успешно обавља наставну и 
научноистраживачку делатност.  

Квалитет студената обезбеђује се јасно дефинисаном уписном политиком, односно квалитетно 
вођеним наставним процесом и адекватном провером постигнутих исхода учења, односно исхода 
знања на нивоу студијског програма. На Факултету је присутно преко 6.000 активних студената на 
основним академским студијама, преко 1.200 активних студената на мастер академским студијама, и 
преко 100 активних студената на докторским студијама. Преко 12.000 метара квадратних простора, са 
6 амфитеатара и 25 учионица (са преко 2.800 места), пет рачунарских сала са преко 170 места и добро 
опремљени кабинети и канцеларије запослених, 3 читаонице и огроман библиотечки фонд, електронске 
базе, као и перманентан процес дигитализације рада стручних служби, висока посвећеност и 
мотивисаност свих запослених, чини квалитетно окружење и адекватне услове за студирање, 
истраживање и рад. Овоме треба додати и чињеницу да се Факултет стара о редовном и адекватном 
снабдевању својих студената уџбеничком и осталом литературом, што кроз рад Центра за издавачку 
делатност (ЦИД), као једног од водећих домаћих издавача економске литературе, што кроз рада 
Библиотеке Факултета. Сви предмети студијских програма покривени су одговарајућим уџбеницима и 
другом наставном литературом, која је доступна свим студентима, а Факултет уназад неколико година 
посредством ЦИД-а увећава фонд превода реномираних страних уџбеника, настојећи да и на тај начин 
подигне квалитет наставе, односно студијског програма у целини. Организација и управљачка 
структура, заједно са стабилним и одрживим финансирањем, чине Универзитет у Београду – 
Економски факултет институцијом која је у стању да својим студентима и запосленима обезбеди 
квалитетно окружење и услове за учење и рад. 

Квалитет студијских програма, наставног процеса, наставника и сарадника, учинили су да је током 
осамдесетогодишњег постојања Факултета велики број студената дипломирао, 
магистрирао/мастерирао, и докторирао, стварајући огромну базу стручњака у области економије, 
пословног управљања и статистике. О квалитету тих кадрова говоре у прилог и подаци о брзини 
запошљавања дипломираних студената Факултета, односно задовољству послодаваца њиховим 
компетенцијама.  

Научноистраживачки рад Факултета брижљиво је негован деценијама уназад, а од 1996. године и 
институционализован кроз оснивање Научноистраживачког центра Факултета (НИЦЕФ). Данас је, 
заједно са Фондацијом за развој економске науке (ФРЕН), окосница и носилац научноистраживачких 
и стручних пројеката, на којима је ангажован велики број запослених наставника и сарадника 
Факултета. У свим претходним циклусима основних и примењених истраживања, које је финансирало 
ресорно министарство, Факултет је узимао учешће кроз више пројеката, а од 2020. године активан је и 
по питању конкурисања за пројекте при Фонду за развој науке у оквиру новог облика финансирања 
науке у Републици Србији. У овом контексту потребно је напоменути и значајно ангажовање 
Факултета на организацији научних конференција, самостално и у сарадњи са другим институцијама 
(Научно друштво економиста Србије). Радови са конференција, али и самосталних истраживања 
наставника и сарадника Факултета, објављују се у неколико часописа чији је Факултет издавач 
(Економски анали, Економске идеје и пракса) или суиздавач (Маркетинг, ESP Today), а који су 
категорисани у еминентним базама научних часописа.  

Факултет је током година развио веома плодотворну сарадњу са већим бројем домаћих и страних 
високошколских установа, коју је значајно унапредио последњих година. Користећи оквире које је 
успоставио Универзитет по питању мобилности наставника, сарадника и студената, Факултет је постао 
отворен за наставничку и студентску размену у оквиру више различитих програма сарадње (CEEPUS 
мреже, ERASMUS MUNDUS програма, CESEENET). Такође, од 2017. године, Факултет је у сарадњи 
са Универзитетом у Лондону покренуо међународни програм основних академских студија на 
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енглеском језику, „Економија и финансије“ чији је носилац Лондонска школа економије, а од 2020. 
године још један програм, такође на основним студијама, са истим институцијом – „Бизнис и 
менаџмент“ (Факултет од 2003. године већ реализује и једногодишњи међународни мастер програм из 
области квантитативних финансија (IMQF) уз учешће професора са реномираних међународних 
високошколских установа). У контексту интернационализације свог рада, Факултет је добио и ACCA 
међународну акредитацију, а тренутно је и у процесу добијања програмске ЕПАС акредитације.  

Универзитет у Београду – Економски факултет је, паралелно са процесима акредитација својих 
студијских програма, институције и научноистраживачког рада, развијао и систем обезбеђења 
квалитета, како кроз креирање одговарајуће правне регулативе и стратешких докумената, тако и кроз 
дефинисање мера и субјеката обезбеђења квалитета, односно контролних механизама и система 
праћења квалитета у свим областима. Успостављена су тела за унутрашње осигурање квалитета, а 
редовно, у трогодишњем интервалу, спроводи се и поступак самовредновања. Извештаји о 
самовредновању јавно се објављују и део су материјала за акредитацију високошколске установе. Они 
су препознати као важан сегмент механизма праћења и унапређења квалитета. Факултет је доказао да 
у свакој од области квалитета испуњава прописима дефинисане стандарде квалитета, при чему је у 
одређеним областима достигао знатно више нивое од минимално прописаних, док су у одређеним 
сферама идентификоване и слабости на којима је потребно више радити у будућности. Досадашња 
посвећеност Факултета унапређењу квалитета у свим областима које су предмет оцене, уверава да ће 
Факултет и „Пети редовни извештај о самовредновању“ озбиљно размотрити и поступити у складу са 
датим препорукама чији је коначни циљ континуирано унапређење квалитета Факултета.  
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ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА НА 
УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ЕКОНОМСКОМ 

ФАКУЛТЕТУ СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
КВАЛИТЕТА 
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СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
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а) ОПИС, АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет (у даљем тексту: Факултет) је у процесу управљања 
квалитетом спровео основне задатке планирања, контроле, обезбеђења и унапређења квалитета. У том 
смислу Факултет је донео одговарајућа стратешка документа која одражавају мисију и вредности 
Факултета и која су уско повезана са релевантним плановима и активностима Факултета.  
Универзитет у Београду – Економски факултет од свог оснивања обезбеђује политику образовања у 
складу са највишим стандардима прописаним националном законском регулативом, али и 
међународним стандардима квалитета. Током протеклих осамдесет и више година, Факултет се 
позиционирао као лидер у образовању будућих стручњака у области економије, пословног управљања 
и статистике, брижљиво негујући научне, професионалне и етичке норме. Иако политика квалитета у 
ранијим годинама постојања Факултета није била формализована кроз конкретна документа, Факултет 
је након 2000. године приступио променама у овој сфери, а у складу са општим променама у европском 
високообразовном простору. Тако је у првој деценији 21. века донео и прву регулативу у области 
политике квалитета образовања и пословања високошколске установе.  
 
Стратегија обезбеђења квалитета 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет има дефинисану „Стратегију обезбеђења квалитета“ (у 
даљем тексту: Стратегија), која представља основни документ из области обезбеђења квалитета и која 
је донета 2008. године (Прилог 1.1). Стратегија је заснована на поштовању утврђених начела и 
прописаних стандарда у области високог образовања и донета је у складу са свим правним актима који 
уређују област обезбеђења квалитета. Она има утврђене основне задатке и циљеве који опредељују 
даљи развој Факултета, процес планирања и контроле рада. Текст Стратегије је јавно доступан на 
званичном сајту Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/).  
У „Стратегији обезбеђења квалитета“ дефинисано је чврсто опредељење Факултета да, у складу са 
својом мисијом лидера у националном образовном простору у чијем средишту је студент, непрекидно 
и систематски унапређује квалитет својих студијских програма, процеса рада и ресурса. Истовремено, 
Факултет је чврсто опредељен 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, а 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. 
 
„Стратегија обезбеђења Факултета“ за циљ има, пре свега, да створи оптималне услове за рад свих 
запослених, односно за учење и истраживање студената, а у циљу њиховог оспособљавања да решавају 
сложене економске и пословне проблеме у реалном окружењу. Универзитет у Београду – Економски 
факултет ужива углед средине отворене за сарадњу и студирање, за истраживања, иновације и 
предузетништво, саветника привреде и државе, односно друштвено одговорног партнера заједнице. 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 обезбеђења квалитета“, Факултет се определио да 
перманентно прати и уважава нове идеје, принципе и трендове у развоју европског високошколског 
образовања, а са циљем да својим радом допринесе изградњи друштва знања, одрживом развоју шире 
друштвене заједнице, развоју концепта доживотног учења и промовисању универзалних вредности и 
циљева савременог универзитетског образовања. Факултет је током последње три школске године 
донео неколико докумената којима је додатно разрадио циљеве и задатке проистекле из „Стратегије 

Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, 
која је доступна јавности. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
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обезбеђења квалитета“. Оно што му, свакако, предстоји јесте обавезно ажурирање самог текста 
Стратегије и његово усклађивање са циљевима и задацима које је Факултет поставио својим 
стратешким документима. 
 
Поред општих захтева и опредељења Факултета, „Стратегија обезбеђивања квалитета“ садржи још и 
дефинисане:  

• Мере за обезбеђење квалитета - обухватају активности којима се унапређује квалитет 
(Прилог 1.2): (1) обавезу самовредновања и оцена квалитета Факултета у трогодишњим 
интервалима, а по потреби и чешће, и у складу са стандардима Националног савета за високо 
образовање дефинисаним кроз одговарајућа акта, (2) усклађивање студијских програма, по 
обиму и садржају, са студијским програмима реномираних факултета из области економије, 
пословног управљања и статистике у свету, а посебно у ЕУ, (3) континуирано улагање 
средстава у прибављање водеће научне и стручне литературе, (4) бесплатан приступ академској 
мрежи свим наставницима, сарадницима, ненаставном особљу и студентима, (5) поштовање 
свих прописа и критеријума Универзитета у Београду, односно Закона о високом образовању 
при избору наставника и сарадника, (6) продубљивање и ширење међународне сарадње, (7) 
стално усавршавање особља Факултета, (8) успостављање сарадње са послодавцима и 
Националном службом за запошљавање, (9) успостављање сталног тела за праћење и контролу 
квалитета на Факултету, (10) обезбеђивање инфраструктуре за прикупљање и обраду података 
од значаја за праћење квалитета, као и услова за промовисање културе квалитета, (11) 
обезбеђивање адекватних услова за рад представницима студената у процесу вредновања. 

• Субјекте обезбеђења квалитета - чине их сви запослени на Факултету, сви студенти, као 
факултетски центри, стручне службе и одговарајућа стручна тела: Наставно-научно веће, 
Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету заједно са свим осталим 
комисијама Наставно-научног већа и Декана, Студентски парламент и његове комисије. Права 
и обавезе свих субјеката обезбеђења квалитета у поступку унутрашњег осигурања квалитета 
регулисани су „Статутом Факултета“ (Прилог 1.4), „Правилником о обезбеђењу квалитета рада 
Факултета“ (Прилог 1.5) и „Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ 
(Прилог 2.1). У том смислу посебно је апострофиран значај и рад тела са конкретном 
одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи - Комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету (Прилог 3.1). Њен задатак је да, поред 
редовних анализа и извештаја, прати спровођење „Стратегије обезбеђење квалитета“, односно 
свих мера које су њоме предвиђене, као и спровођење задатака дефинисаних кроз активности 
у „Акционом плану за спровођење стратегије“ (Прилог 1.3). 

• Области обезбеђења квалитета – врши се у следећим областима: (1) студијски програми, (2) 
наставни процес, (3) научноистраживачки и стручни рад, (4) вредновање рада студената, (5) 
ресурси, (6) уџбеници и литература, (7) ненаставна подршка, и (8) процеси управљања 
Факултетом. 

• Повезаност образовне, научноистраживачке и стручне делатности – реализује се 
образовним, научноистраживачким и стручним радом наставника и сарадника у њиховим ужим 
научним и стручним областима, а који се међусобно преплићу и прожимају. 

 
Универзитет у Београду – Економски факултет правно је регулисао начин и поступак праћења, 
обезбеђивања и унапређења квалитета рада и функционисања Факултета, као и начин и поступак 
самовредновања Факултета доношењем „Правилника о обезбеђењу квалитета рада Факултета“ 
(Прилог 1.5). Он је усклађен са европским системом високог образовања, прописаним стандардима 
квалитета (за спољашњу проверу квалитета, самовредновање и оцену квалитета и акредитацију), као и 
са стратешким документима Универзитета („Стратегијом обезбеђења квалитета Универзитета у 
Београду“, http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php) и стратешким документима Факултета 
(Прилог 1.1 и Прилог 6.5). Такође, Факултет је донео и „Правилник о стандардима и поступцима 
обезбеђења квалитета“ који, управо, регулише процес обезбеђења и контроле квалитета на Факултету 
(Прилог 2.1). Важан сегмент у процесу осигурања квалитета јесте доношење „Акционог плана за 
спровођење стратегије“, у оквиру кога су јасно прецизирани задаци и активности за све области 
обезбеђења квалитета дефинисане „Стратегијом обезбеђења квалитета“, као и носиоци и рокови за 
спровођење тих активности (Прилог 1.3). Овим планом Факултет реализује циљеве постављене 
„Стратегијом обезбеђења квалитета“ и стара се да се, кроз рад надлежних комисија, тела и служби, 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.5.pdf
http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.3.pdf
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постављени задаци остваре у квалитету и року који је задат. Како је „Акциони план“ први пут донет у 
току школске 2019/20. године, није било основа за анализу ефеката његове имплементације, односно 
нивоа реализације предвиђених задатака. 
 
Потребно је напоменути да је, у складу са стратешким опредељењем у погледу обезбеђења и 
унапређења квалитета, Факултет током протекле три школске године интензивирао рад на јачању своје 
међународне видљивости, како успостављањем сарадње са реномираним међународним 
високошколским и научноистраживачким институцијама, тако и кроз започињање процеса 
стандардизације својих програма од стране међународних организација за акредитацију. Током 
школске 2019/2020. године Факултет је покренуо поступак за добијање међународне програмске ЕПАС 
акредитације и то за основне академске студије „Економијса, пословно управљање и статистика (240) 
- модул Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање“. У току процеса припреме ове 
акредитације спроведено је и одређено прилагођавања домаћег система праћења квалитета, пре свега 
у домену наставе и студијског програма, a кроз увођење егзактнијег система контроле одређених 
процеса, који ће се примењивати почев од школске 2020/21. године.  
 
 
б) АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПОВОЉНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
„Стратегија обезбеђења квалитета“ 
донета у складу са прописима  

+++ Нередовно ажурирање „Стратегије 
обезбеђења квалитета“ 

+++ 

Јавнa доступност „Стратегије 
обезбеђења квалитета“ и других 
релевантних докумената 

+++ Неусклађеност и неажурност општих 
аката којим се правно регулише процес 
унутрашњег осигурања квалитета 
Факултета 

++ 

Континуирани рад на обезбеђењу и 
унапређењу квалитета на Факултету 

++ Недовољна информисаност студената и 
запослених о активностима везаним за 
спровођење мера обезбеђивања 
квалитета 

+ 

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Процеси међународне акредитације и 
стандардизације програма и 
институције у целини 

+++ Недовољно усаглашеност националне 
регулативе обезбеђења и унапређења 
квалитета са европским стандардима 

++ 

Укључивање у међународне пројекте 
који се баве управљањем квалитетом  

++ Недовољна упознатост шире заједнице о 
значају успостављања система квалитета 
у области високог образовања  

+ 

Коришћење расположивих канала 
комуникације ради промоције квалитета 
на Факултету 

+   

Скала за квантификацију процене: +++ - високо значајно; ++ - средње значајно; + - мало значајно; 
0 – без значајности 

 
Оцена испуњености стандарда 1: На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације утврђено 
је да је Универзитет у Београду – Економски факултет створио и имплементирао механизме за 
планирање, обезбеђење, контролу и унапређење квалитета чиме је у испунио Стандард 1. То 
оцењујемо високо значајним (+++). 
 
 
в) ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА 1 
 
На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације по питању стратегије обезбеђења квалитета, 
идентификоване су слабости и повољни елементи у оквиру стандарда 1. У складу са тим, предложене 
су мере и активности за његово даље унапређење: 
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1. Редовно преиспитивати „Стратегију обезбеђења квалитета“ у складу са дефинисаном динамиком 
(сваке треће године, а по потреби и чешће), и усклађивати је са пројектованим циљевима Факултета 
и постигнутим резултатима.  
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, Комисија за 
развој. 

2. Редовно годишње извештавати о спровођењу „Стратегије обезбеђења квалитета“, а према 
усвојеном „Акционом плану за спровођење стратегије“, уз његово редовно ажурирање. 
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету. 

3. Континуирано пратити промене правне регулативе у области политике обезбеђивања квалитета и 
редовно усаглашавати и ажурирати факултетске прописе из дате области. 
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, Комисија за 
развој, Служба за опште и правне послове.  

4. Наставити рада на реализацији међународне програмске акредитације, као и евентуалне 
међународне институционалне акредитације. Разматрање могућности стандардизације у оквиру 
релевантних међународних професионалних удружења, али и стандардизације Факултета у оквиру 
стандард ИСО 9001:2015 - система управљања квалитетом. 
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, Комисија за 
развој, Продекан за финансије и међународну сарадњу и управа Факултета. 

5. Континуирано промовисати, развијати и јачати културу квалитета на Факултету, како би сви 
субјекти обезбеђења квалитета могли квалитетно и ефикасно да преузму своје улоге у процесу 
обезбеђења квалитета. Ово је нарочито важно у домену јачање мотивације свих запослених и 
студената за укључивање у процесе изградње културе квалитета на Факултету. У том смислу, 
требало би размотрити све опције и канале за унапређење информисаности свих субјеката 
обезбеђења квалитета о њиховим правима и обавезама. 
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, управа 
Факултета. 

 
 
г) ПОКАЗАТЕЉИ И ПРИЛОЗИ ЗА СТАНДАРД 1 
 
Прилог 1.1 Стратегија обезбеђења квалитета 
Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета 
Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама (ако их 
је било) 
Прилог 1.4. Статут Економског факултета Универзитета у Београду 
Прилог 1.5. Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета 
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СТАНДАРД 2 
 

НАЧИНИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
КВАЛИТЕТА 
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а) ОПИС, АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет је у процесу управљања квалитетом у домену 
дефинисања начина и поступака обезбеђења квалитета, спровео основне задатке планирања, контроле, 
обезбеђења и унапређења квалитета. Факултет је, у складу са „Правилником о стандардима и 
поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1), правно уредио поступање субјеката у систему 
обезбеђења квалитета Факултета.  
Универзитет у Београду – Економски факултет опредељен је за перманентно и систематско унапређење 
квалитета установе и студијских програма. У прилог томе говори и чињеница да је донета „Стратегија 
обезбеђења квалитета“, пратеће процедуре, као и комплетна правна регулатива којом се осигурава 
управљање системом квалитета (детаљније у Стандарду 1: Стратегија обезбеђења квалитета). Усвојени 
акти из домене политике квалитета доступни су наставницима и сарадницима Факултета, студентима 
и широј заинтересованој јавности на званичном сајту Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-
fakultetu/propisi/). 
 
Начини и поступци обезбеђења квалитета 
 
Факултет је у циљу обезбеђења и унапређења квалитета, јасно дефинисао начине и поступке за 
обезбеђивања квалитета кроз одговарајућа документа, а у складу са стандардима које је донело 
национално тело за високо образовање Републике Србије. Поступци за обезбеђење квалитета су 
дефинисани посебно за сваку област, а кроз „Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења 
квалитета“ (Прилог 2.1): (1) Систем обезбеђења квалитета, (2) Студијски програм, (3) Наставни процес, 
(4) План рада, (5) Научноистраживачки и стручни рад, (6) Наставници и сарадници, (7) Студенти, (8) 
Наставна литература, (9) Рад Библиотеке, (10) Информатички ресурси, (11) Управљање Факултетом и 
ненаставна подршка, (12) Простор и опрема, (13) Финансирање, (14) Улога студената у 
самовредновању и провери квалитета и (15) Системско праћење и периодична провера квалитета. Овим 
правилником су прецизно дефинисане улоге и начин поступања субјеката у систему обезбеђења 
квалитета на Факултету, односно у процесу праћења, обезбеђења и унапређења квалитета на 
Факултету. Правилник доноси Наставно-научно веће Факултета и оно је одговорно за његово праћење 
и периодично унапређење. „Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ је јавно 
доступан наставницима и сарадницима, студентима и широј јавности на званичном сајту Факултета 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/). 
 
Процес контроле квалитета сматра се једним од кључних задатака у управљању квалитетом и 
Факултет, у том смислу, врши перманентну контролу спровођење свих стандарда и процедура 
обезбеђења квалитета. Тај процес дефинисан је „Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења 
квалитета“ (Прилог 2.1). Процес контроле квалитета на Факултету је, пре свега, у надлежности 
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, која кроз усвојени план рада и 
процедуре јасно дефинише процес праћења и унапређења квалитета. Поштујући препоручене мере из 
претходног „Четвртог извештаја о самовредновању“, а настојећи да систематичније сагледа целокупан 
процес обезбеђења и унапређења квалитета, Комисија је донела документ „План рада и процедура за 
праћење и унапређење квалитета високошколске установе у оквиру стандарда квалитета“ (Прилог 2.2). 
Њиме су, у оквиру сваке од дефинисаних области квалитета, прецизирани задаци у домену контроле и 
унапређења квалитета, активности, носиоци активности и рокови за њихову реализацију. Тиме је 
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету врло прецизно трасирала структуру свог 
годишњег извештаја о раду, који је уједно и извештај о контроли и унапређењу квалитета на Факултету. 
У оквиру поменутог „Плана рада“ посебно је наглашена компонента праћења спровођења 
препоручених мера из „Извештаја о самовредновању“, што је окосница мониторинга и контроле коју 
је Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета у обавези да спроводи. У процесу контроле и 

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

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.2.pdf
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унапређења квалитета, Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета помажу друга тела надлежна 
за унутрашње осигурање квалитета: Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на 
Факултету, Комисија за самовредновање, Комисија за организовање и спровођење поступка 
студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника, као и сви други субјекти обезбеђења 
квалитета. 
У претходном трогодишњем периоду, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету 
подносила је редовне годишње „Извештаје о раду“ Наставно-научном већу Факултета, али, како није 
имала прецизно дефинисан план рада и процедура, ти извештаји нису приказали процес управљања 
квалитетом у домену процеса његове контроле и унапређења (Прилог 2.3).  
 
 
б) АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПОВОЉНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
  

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Постојање јасно дефинисаних 
стандарда и поступака обезбеђења 
квалитета студијских програма и 
квалитета установе 

+++ Неусклађеност и неажурираност 
правне регулативе на Факултету 
везане за спровођење стандарда 
квалитета  

+++ 

Трајно опредељење колектива за 
унапређење квалитета студијских 
програма и квалитета рада установе 

++ Несистематизовано праћење 
спровођења стандарда квалитета и 
извештавање по том основу 

+++ 

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Међународна акредитација програма 
и установе 

++ Недовољна примена стандарда и 
поступака унапређења квалитета на 
Универзитету и друштву у целини 

++ 

Континуирано унапређење правне 
регулативе и стратешких докумената 
по питању политике обезбеђења 
квалитета високошколских установа 

++ Недовољна развијеност културе 
квалитета у друштву и академској 
заједници 

++ 

Повезивање Факултета са другим 
високообразовним институцијама, 
научноистраживачким 
организацијама, привредом и 
друштвеним субјектима на процесу 
обезбеђења политике квалитета 

+ Страх од увођења промена у 
постојећи систем стандарда 

+ 

Скала за квантификацију процене: +++ - високо значајно; ++ - средње значајно; + - мало значајно; 
0 – без значајности 

 
Оцена испуњености стандарда 2: На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације утврђено 
је да је Универзитет у Београду – Економски факултет створио и имплементирао механизме за 
планирање, обезбеђење, контролу и унапређење начина и поступака обезбеђења квалитета, чиме је у 
испунио Стандард 2. То оцењујемо високо значајним (+++). 
 
 
в) ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА 2 
 
На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације по питању квалитета начина и поступака 
обезбеђења квалитета, идентификоване су слабости и повољни елементи у оквиру стандарда 2. У 
складу са тим, предложене су мере и активности за његово даље унапређење: 
1. Континуирано усклађивати и ажурирати правну регулативу која се односи на стандарде и поступке 

обезбеђења и унапређења квалитета Факултета.  
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, Комисија за 
развој, Служба за опште и правне послове. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.3.PDF
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2. Континуирано пратити спровођења плана рада и процедура обезбеђења квалитета, као и 
препоручених мера у редовним извештајима о самовредновању и, у вези са тим, редовно годишње 
извештавати Наставно-научно веће Факултета. 
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета. 

 
 
г) ПОКАЗАТЕЉИ И ПРИЛОЗИ ЗА СТАНДАРД 2 
 
Прилог 2.1. Усвојени документ – Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета 
високошколске установе 
Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске 
установе у оквиру стандарда квалитета 
Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора, центара) за 
унутрашње осигурање квалитета високошколске установе 
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СТАНДАРД 3 
 

СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
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а) ОПИС, АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет је у процесу управљања квалитетом у области система 
обезбеђења квалитета спровео основне задатке планирања, контроле, обезбеђења и унапређења 
квалитета. Факултет је „Статутом Економског факултета Универзитета у Београду“ јасно дефинисао 
послове и задатке наставника, сарадника, студената, стручних органа, катедри и комисија за 
обезбеђење квалитета у доношењу и спровођењу стратегије, начина и поступака обезбеђења квалитета 
(Прилог 1.4). У том контексту, Факултет је посебним мерама обезбедио учешће студената у процесу 
обезбеђења система квалитета.  
 
Организациона структура за обезбеђење квалитета 
 
Систем обезбеђења квалитета на Универзитету у Београду - Економском факултету, као целовит и 
јединствен систем, уређен је низом правних аката и докумената: „Статутом Факултета“ (Прилог 1.4), 
„Стратегијом обезбеђења квалитета“ (Прилог 1.1), „Правилником о обезбеђењу квалитета рада 
Факултета“ (Прилог 1.5) и „Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 
2.1). Успостављање целовитог система управљања квалитетом је израз намере Факултета да створи 
потребне претпоставке за спољашњу и унутрашњу проверу квалитета, односно да перманентно развија 
културу квалитета, као и свести о важности квалитета, личног доприноса и одговорности за његово 
унапређење. Увођењем система обезбеђења квалитета дефинисани су политика и начин управљања 
квалитетом, јасни стандарди и мерљиви индикатори квалитета, као и стандардне процедуре, а са циљем 
да се унапреди и стандардизује квалитет рада сваког појединца, органа и службе. Факултет, кроз 
унутрашњу контролу и процес самовредновања, обезбеђује критички осврт на усвојене стратешке 
циљеве, отвара могућности за унапређење процеса и активности везаних за квалитет и омогућава 
транспарентан процес одлучивања.  
Док „Статут Факултета“ дефинише надлежности и задатке органа управљања, руковођења, 
пословођења, извршилаца, наставника, сарадника и студената, дотле се „Правилником о стандардима 
и поступцима обезбеђења квалитета“ наглашавају и ближе дефинишу улоге, задаци и послови свих 
субјеката обезбеђења квалитета у процесу обезбеђења и контроле квалитета на Факултету (детаљније 
у стандарду 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке). У 
том смислу су посебно важна тела која се баве унутрашњим осигурањем квалитета на Факултету: (1) 
Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, (2) Комисија за праћење и унапређење 
квалитета наставе на Факултету, (3) Комисија за самовредновање, (4), Комисија за организовање и 
спровођење поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника, (5) Наставна 
комисија, (6) Комисија за мастер академске студије, (6) Комисија за докторске студије и (7) Комисија 
за развој Факултета. Наставно-научно веће Факултета и Декан су, у складу са „Правилником о 
обезбеђењу 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. 64 
и 70 „Статута Факултета“, именује Наставно-научно веће Факултета и представља најодговорније тело 
у процесу унутрашњег осигурања квалитета на Факултету (Прилог 3.1). Величина и структура 
Комисије утврђени су одлуком Наставно-научног већа Факултета, тако да су у њеном саставу 
заступљени наставници и сарадници, ненаставна подршка и студенти које бира Студентски парламент. 
Делокруг рада и надлежност Комисије утврђени су чл. 70 „Статута Факултета“ и „Правилником о 
обезбеђењу квалитета рада Факултета“ и укључују: промовисање културе квалитета на Факултету, 
планирање и анализу поступка вредновања целокупног система високог образовања и 
научноистраживачког рада на Факултету, предлагање „Стратегије обезбеђења квалитета“, праћење 
остваривања „Стратегије обезбеђења квалитета“ са предлагањем мера и активности у циљу 
побољшања квалитета, предлагање стандарда за обезбеђење квалитета (минимални ниво квалитета 

Високошколска установа изграђује организациону структуру за 
обезбеђење квалитета. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.1.pdf
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рада Факултета), као и низа других послова у вези са обезбеђивањем квалитета у складу са прописима 
(предлагање поступака за обезбеђење квалитета за сваку област, разматрање извештаја о 
самовредновању Факултета, предлагање ванредног самовредновања, утврђивање инструмената и 
индикатора за процену степена испуњености утврђених стандарда, итд.). Комисија је дужна да, 
најмање једном годишње, извештава Наставно-научно веће о стању у области обезбеђења и 
побољшања квалитета, што је Комисија и редовно чинила у протеклом трогодишњем периоду (Прилог 
2.3). Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету је, такође, задужена за 
организацију, спровођење и анализу поступка студентског вредновања наставног процеса, ненаставне 
подршке и студијског програма у целини (дипломирани студенти), поступка студентског вредновања 
ненаставне подршке (текући студенти) и поступка вредновања задовољства запослених. Комисија је у 
протеклом трогодишњем периоду спровела ове поступке вредновања о чему је сачинила одговарајуће 
извештаје и проследила их органу руковођења (Прилог 4.1, Прилог 4.2 и Прилог 10.2). Међутим, у тим 
извештајима о студентском вредновању недостају препоручене мере за унапређење квалитета, односно 
анализа ефеката спровођења тих мера, па се не може дати процена у којој мери су поменути извештаји 
Комисије утицали на процесе унапређења квалитета на Факултету.  
Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету је комисија коју формира 
Наставно-научно веће Факултета. Величина и структура Комисије утврђени су одлуком Наставно-
научног већа Факултета, тако да су заступљени наставници и сарадници, ненаставна подршка и 
студенти које бира Студентски парламент. Делокруг рада и надлежност Комисије утврђени су 
„Статутом Факултета“: праћење и анализа студијских програма и квалитета наставе на Факултету, 
анализа ефикасности студирања и евалуација стицања ЕСПБ бодова, предлагање мере и активности за 
унапређење квалитета наставе и реформе студијских програма, као и други послови утврђени актима 
Факултета, а по захтеву Наставно-научног већа и Декана. Комисија је у обавези да једном годишње 
извештава Наставно-научно веће Факултета о стању у области обезбеђења и побољшања квалитета 
наставе на Факултету. У посматраном трогодишњем периоду, Комисија је редовно извештавала 
Наставно-научно веће Факултета о свом раду из кога се види да је Комисија, заједно са Наставном 
комисијом, активно учествовала у анализи извештаја стручних служби о успешности студирања на 
основним академским студијама, као и у анализи препорука Наставне комисије, катедара и 
Студентског парламента о унапређењу наставе на Факултету. Међутим, како у поменутим извештајима 
Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету не постоји анализа ефеката 
препоручених мера за побољшање успешности студирања из претходних периода, тешко је проценити 
у којој меру су дате препоруке допринеле квалитету наставе. Осим тога, из извештаја Комисије се не 
види да ли Комисија разматра студентско вредновање наставног процеса и квалитета студијског 
програма са посебним освртом на студентску евалуацију усклађености оптерећења студената и 
додељених ЕСПБ бодова, као ни да ли се анализира вредновање задовољства послодаваца квалитетом 
компетенција дипломираних студената. 
Комисија за самовредновање је комисија коју формира Наставно-научно веће Факултета. Величина 
и структура Комисије утврђени су одлуком Наставно-научног већа Факултета, тако да су заступљени 
наставници и сарадници, ненаставна подршка и студенти које бира Студентски парламент (Прилог 3.4). 
Делокруг и надлежности Комисије утврђени су „Правилником о обезбеђењу квалитета рада 
Факултета“ (Прилог 1.5), а њен рад, који обухвата припрему и спровођење поступка самовредновања 
и креирање „Извештаја о самовредновању“, дефинисан је стандардима и упутством за самовредновање 
које доноси Национални савет за високо образовање Републике Србије (Прилог 3.5). Процена 
испуњености утврђених стандарда врши се на основу информација и показатеља који се прикупљају 
из примарних извора (анкете, интервјуи) и секундарних извора (извештаји, документи, базе података). 
Комисија „Извештај о самовредновању“ подноси на усвајање Комисији за обезбеђење и унапређење 
квалитета на Факултету, која га, након усвајања, прослеђује Наставно-научном већу Факултета на 
разматрање и усвајање. Након тога „Извештај“ се објављује на званичном сајту Факултета 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/). Поступак самовредновања спроводи се у редовним 
интервалима од три године, или чешће а према захтеву Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета 
на Факултету и/или Комисије за развој. Факултет је дужан да са „Извештајем“ упозна све чланове 
колектива, прослеђујући га катедрама и стручним органима, Студентском парламенту, али и екстерној 
јавности (Универзитету у Београду и националном акредитационом телу). У поступку самовредновања 
Факултет обезбеђује све потребне услове и подршку за тај процес, укључујући и прибављање 
мишљења од послодаваца, бивших студената, и других релевантних организација о компетенцијама 
својих студената. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.3.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.3.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
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Комисија за организовање и спровођење поступка студентског вредновања педагошког рада 
наставника и сарадника је комисија коју формира Наставно-научно веће Факултета. Величина и 
структура Комисије утврђени су одлуком Наставно-научног већа Факултета, тако да су заступљени 
наставници и сарадници, ненаставна подршка и студенти које бира Студентски парламент. Делокруг и 
надлежности Комисије утврђени су „Статутом Факултета“, при чему је, као главни задатак Комисије, 
истакнуто спровођење поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника 
Факултета. Комисија студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника спроводи сваке 
године, у редовном термину наставе, у семестру у коме се окончава настава из датог предмета, а на 
начин утврђен „Правилником o студентском вредновању педагошког рада наставника“ 
(http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php). Овај поступак се, за сада, спроводи само на нивоу 
основних академских студија. Након спроведеног поступка студентског вредновања Комисија израђује 
„Извештај о резултатима студентског вредновања о педагошком раду наставника и сарадника 
Факултета“ који се доставља на разматрање Наставној комисији и катедрама, а потом и Наставно-
научном већу. Дати извештај је предмет анализе надлежних комисија и Наставно-научног већа и 
представља само збирне оцене педагошког рада наставника и сарадника због примене законске 
регулативе у домену заштите података о личности. Појединачни подаци, који се односе на оцене сваког 
наставника и сарадника, достављају се руководиоцу Наставне комисије, шефовима катедара за 
предмете из њихове надлежности и сваком наставнику и сараднику. Органи пословођења дужни су да 
поступе у складу са прописаном процедуром у случају да су код неког од наставника или сарадника 
уочене оцене које су ниже од постављених минималних стандарда. О томе се извештава надлежна 
комисија и Наставно-научно веће, уз обавезну препоруку мера које би требало спровести у циљу 
побољшања стања. Такође, потребно је напоменути да у оквиру овог „Извештаја“ нису дате препоруке 
за унапређење квалитета педагошког рада наставника и сарадника, због чега је немогуће проценити у 
којој мери су резултати анкета инкорпорирани у активности које се предузимају у циљу јачања 
педагошких компетенција наставника и сарадника Факултета. 
Наставна комисија је комисија коју именује Наставно-научно веће Факултета и њен задатак је да 
прати и разматра питања из области функционисања основних академских студија, заузимајући 
одговарајуће ставове, припремајући материјале и дајући предлоге Већу и Декану по питању 
функционисања наставе на овом нивоу студија (члан 65. „Статута Факултета“). Чланови Наставне 
комисије су, по функцији, Продекан за наставу, шефови катедара, Руководилац Студентске службе и 
Студент продекан, а остале чланове именује Наставно-научно веће својом одлуком. Наставна комисија 
је одговорна за: припрему и предлагање студијских програма основних академских студија, припрему 
и предлагање критеријума за упис студената на основне академске студије, припрему и предлагање 
садржаја и организације пријемног испита на основим академским студијама, припрему предлога у 
области режима основих академских студија, разматрање и усвајање рецензија уџбеника, скрипти и 
других публикација за основне студије, евалуацију квалитета наставе на предметима, статистички 
преглед оцена педагошког рада наставника и сарадника (које дају студенти) и предлагање мера за 
побољшање квалитета основних академских студија.  
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 66. 
„Статута Факултета“). Величина и структура Комисије утврђени су одлуком Наставно-научног већа 
Факултета, а њен председник је по функцији Продекан за научноистраживачки рад. У делокругу рада 
Комисије су: предлагање студијских програма дипломских академских студија, предлагање критеријума 
за упис студената на дипломске академске студија, припрема и предлагање садржаја и организације 
пријемног испита на мастер академским студијама, разматрање и усвајање рецензија уџбеника, скрипти и 
других публикација намењених наставном процесу на дипломским академским студијама, предлагање 
одговарајућих комисија и разматрање њихових извештаја, предлагање и реализација програм сталног и 
стручног усавршавања, као и друга питања од значаја за рад и развој дипломских академских студија 
утврђених „Статутом Факултета“ и по захтеву Наставно-научног већа и Декана.  
Комисија за докторске студије има кључну улогу у обезбеђењу, праћењу и унапређењу квалитета 
студијских програма докторских 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 у вези са докторским студијама 
(члан 67. „Статута Факултета“). Величина и структура Комисије утврђени су одлуком Наставно-научног 
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већа Факултета. У делокругу рада Комисије су: предлагање студијских програма докторских студија, 
предлагање услова и критеријума за упис студената докторских студија, предлагање састава комисија за 
оцену и одбрану докторских теза и разматрање извештаја у поступку за добијање доктората, и остали 
послови утврђени Статутом Факултета и по захтеву Наставно-научног већа и Декана. Председника 
Комисије именује Наставно-научно веће, на предлог Декана.  
Комисија за развој Факултета има важну улогу у систему обезбеђења квалитета на Факултету, 
будући да је у њеном делокругу рада да: разматра и предлаже мере за стално унапређење развоја 
Факултета, припрема и предлаже стратегију развоја међународне сарадње Факултета, предлаже мере за 
стално унапређење квалитета наставе и усавршавања научноистраживачког рада, припрема и предлаже 
начин и поступак самовредновања Факултета (чл. 68 „Статута Факултета“). Величина и структура 
Комисије су утврђени одлуком Наставно-научног већа Факултета, а стални чланови су Декан и 
Председник Савета Факултета. 
У организационој структури за обезбеђење квалитета, Факултет је обезбедио и активно учешће 
студената у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, поступка и културе квалитета, како путем 
рада Студентског парламента, тако и преко активног учешћа студената у раду Наставно-научног већа 
и сталних комисија Већа које су надлежне за систем обезбеђења квалитета на Факултету. Осим тога, 
студенти учествују у редовној оцени квалитета рада Факултета, нарочито у погледу квалитета 
студијског програма, квалитета наставног процеса, квалитета наставника и сарадника, квалитета рада 
стручних служби и подршке студирању (Прилог 3.2). У поступку доношења и спровођења стратегије, 
стандарда и поступака за обезбеђење квалитета, а у складу са „Правилником о стандардима и 
поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1), обавезно се разматрају предлози и примедбе 
Студентског парламента. У том смислу јасно је дефинисано да, при расправљању и одлучивању о 
питањима која се односе на обезбеђење квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу 
ефикасности студирања и утврђивања броја EСПБ бодова, у раду Наставно-научног већа факултета 
учествује 20% представника студената од укупног броја чланова Већа, а које бира Студентски 
парламент (чл. 64. „Статута Факултета“). Представници сарадника у настави чине најмање једну 
половину представника студената. Број представника студената утврђује Веће, до 15. априла текуће 
године, а мандат чланова Већа – представника студената, почиње да тече од 01.10. текуће године и 
траје једну школску годину. 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет спроводи редовно прикупљање и евалуирање података 
о квалитету свих области дефинисаних стратегијом обезбеђења квалитета. То представља један од 
најзначајнијих елемената у контроли квалитета рада високошколске установе и укључен је у процесе 
праћења квалитета и поступак самовредновања. У протеклом трогодишњем периоду Факултет је 
спровео три редовне годишње анкете студената којима су оцењени квалитет студијског програма, 
кавалитет наставе и ненаставе, као и једну анкету запослених о задовољству управљањем и једну 
анкету послодаваца о компетенцијама дипломираних студената Факултета (Прилог 3.2). Међутим, 
правна регулатива Факултета, која претпоставља спровођење оваквог поступка прикупљања података, 
није до краја дефинисала надлежност субјеката обезбеђења квалитета по питању организације и 
спровођења свих анкета, процеса разматрања и усвајања извештаја о резултатима анкета, нити јасне 
структуре тих извештаја. Због тога постоји извесна неуједначеност по питању употребљивости 
резултата анкета (код свих поднетих извештаја о резултатима анкета недостају препоруке за 
превазилажење уочених неправилности или слабости, односно унапређење квалитета, а у појединим 
извештајима недостаје и компарација са резултатима из претходног периода) (Прилог 3.3). Факултет је 
у процесу спровођења анкета међу студентима уложио напор како би тај процес аутоматизовао, па су 
све анкете преведене у он-лајн режим, при чему је максимално обезбеђена анонимност учесника анкете 
кроз посебан систем шифрирања приликом приступа испитаника анкети. Међутим, оно што је 
потребно додатно унапредити јесте начин обавештавања студената о могућности да попуне одређене 
анкете у року који је за то предвиђен (на пример, дипломирани студенти попуњавају анкете приликом 
преузимања диплома како би могли да одговоре и на питања која се тичу запошљавања с обзиром да 
је уобичајено да од тренутка завршетка студија до преузимања диплома прође више месеци; текући 
студенти анкету попуњавају у току школске године, итд). Уколико се студенти не обавештавају 
благовремено о могућности да учествују у анкетама, долази до појаве великих осцилација у величини 
узорка који је обухваћен анкетним испитивањем. Ово је нарочито изражено код другог и трећег нивоа 
студија, при чему на докторским студијама, због малог броја студената, узорци су, такође, мали, што 
озбиљно доводи у питање валидност добијених резултата.  

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.3.PDF
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б) АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПОВОЉНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
  

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Формално конституисано тело са 
конкретном одговорношћу за 
унутрашње осигурање квалитета 

+++ Нејасно дефинисани процеси усвајања једног 
броја извештаја о резултатима спроведених 
анкета 

+++ 

Организациона структура за 
обезбеђење квалитета на факултету 

+++ Недовољно јасно дефинисана структура 
извештаја о резултатима спроведених анкета 

+++ 

Дефинисане надлежности органа 
управљања, пословођења, стручних 
органа, наставника и сарадника и 
студената 

++ Механизам реализације студентских анкета 
није довољно развијен у делу континуираног 
обезбеђења адекватних узорака испитиване 
популације 

++ 

Заступљеност студената у 
организационој структури обезбеђења 
квалитета 

++ Недовољна упознатост свих субјеката 
обезбеђења квалитета са задацима и 
одговорностима у процесу управљања 
квалитетом 

++ 

  Недовољна мотивисаност запослених да 
активно учествују у телима која се баве 
унутрашњим осигурањем квалитета 

+ 

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Процес самовредновања као шанса да 
се уоче недостаци у систему 
обезбеђењу квалитета и у одређеном 
временском оквиру изврше корекције 

++ Недовољно промовисање културе квалитета 
од стране надлежних институција 

++ 

  Преобимна документација која се односи на 
политику квалитета и у којој су честа 
преклапања или нејасно дефинисани захтеви 
у погледу документовања процеса који се 
описују 

++ 

Скала за квантификацију процене: +++ - високо значајно; ++ - средње значајно; + - мало значајно;  
0 – без значајности 

 
Оцена испуњености стандарда 3: На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације утврђено 
је да је Универзитет у Београду – Економски факултет створио и имплементирао механизме за 
планирање, обезбеђење, контролу и континуирано унапређење система обезбеђења квалитета, чиме је 
испунио Стандард 3. То оцењујемо високо значајним (+++). 
 
 
в) ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА 3 
 
На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације по питању квалитета система обезбеђења 
квалитета идентификоване су слабости и повољни елементи у оквиру стандарда 3. У складу са тим, 
предложене су мере и активности за његово даље унапређење: 
1. Унапредити правну регулативу у домену реализације анкетирања студената и извештавања о 

резултатима тих анкета. Неопходно је кроз постојећу правну регулативу јасно описати процесе који 
се односе на припрему и реализацију процеса вредновања, структуру извештаја о резултатима тог 
вредновања, као и усвајања тих извештаја.  
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, Комисија за 
организовање и спровођење поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и 
сарадника, Служба за опште и правне послове. 

2. Унапредити механизам за спровођење постојећих студентских анкета с циљем обезбеђења 
довољно великог узорка испитиване популације чиме се осигурава валидност добијених резултата. 
У вези са тим неопходно је да Студентска служба, која директно комуницира са студентима, 
правовремено и ефикасно обавештава студенте о начинима попуњавања анкета. 
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Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, Студентска 
служба, Служба за информационе технологије. 

3. Континуирано информисати све субјекте обезбеђења квалитета о њиховима надлежностима и 
задацима у процесу управљања квалитетом како би се механизми обезбеђења и контроле квалитета 
ефикасно користили у циљу унапређења квалитета.  
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, управа 
Факултета. 

4. Наставити рад на јачању мотивације запослених да се активно укључе у процесе обезбеђења 
квалитета, односно буду мотивисани за активан рад у телима која се баве унутрашњим осигурањем 
квалитета, имајући у виду значај система обезбеђења квалитета за успешан развој институције, 
очување националне и стицање међународне репутације Факултета.  
Носилац активности: Управа Факултета, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету. 
 
 

г) ПОКАЗАТЕЉИ И ПРИЛОЗИ ЗА СТАНДАРД 3 
 
Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор) са конкретном одговорношћу за 
унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из Статута) и опис рада (до 100 
речи) 
Прилог 3.2. Списак свих анкета 
Прилог 3.3. Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера 
Прилог 3.4. Одлука о образовању Комисије за самовредновање 
Прилог 3.5. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 
установа и студијских програма 
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СТАНДАРД 4 
 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
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а) ОПИС, АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет је у процесу управљања квалитетом студијског 
програма спровео основне задатке планирања, контроле, обезбеђења и унапређења квалитета. 
Факултет је, у складу са „Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 
2.1), утврдио стандарде квалитета и поступке за обезбеђење квалитета студијског програма и донео 
одговарајућа правна акта, развио механизме за њихову имплементацију, као и системе контроле 
обезбеђења квалитета.  
Универзитет у Београду – Економски факултет је током протекле 83 године постао лидер у образовању 
стручњака у области економије, пословног управљања и статистике. Од 1937. до 2019. године, на 
Факултету је дипломирало 50.122 студената, одбрањено је 4.190 магистарских теза и мастер радова, 
као и 840 докторских дисертација. Факултет је до данас задржао тростепени систем студија, који 
обухвата: основне академске студије у трајању од четири, односно три године (ОАС), дипломске 
(мастер) академске студије у трајању од једне године (МАС) и докторске студије у трајању од три 
године (ДС). Наставни планови сва три нивоа студија константно су усклађивани током времена, како 
са законским актима, тако и са циљевима и задацима Факултета, односно захтевима тржишта рада.  
 
Обезбеђивање квалитета студијског програма 
 
Према важећој правној регулативи у Републици Србији, све високошколске установе су дужне да своје 
студијске програме акредитују у складу са прописаним стандардима акредитације. Акредитациони 
циклус траје 7 година, тј. у седмој години од претходне акредитације, високошколска установа је дужна 
да спроведе поновни поступак акредитације. У току једног акредитационог циклуса високошколска 
установа спроводи редовне поступке периодичне провере квалитета (процес самовредновања сваке три 
године, односно у четвртој години од акредитације), као и поступке континуираног праћења и 
обезбеђења квалитета студијског програма.  
Универзитет у Београду – Економски факултет је, одмах након успостављања новог правног оквира за 
високо образовање од стране државе, 2008. године успешно реализовао прву акредитацију својих 
студијских програма. Пет година касније, подносећи захтев за нову акредитацију, делимично је 
модификовао предлог студијских програма свих нивоа студија (извршено је унапређење процеса 
студирања и завршетак студија). Добијањем решења за акредитацију студијских програма на сва три 
нивоа студија 2014. године, потврђена је усаглашеност свих студијских програма Факултета са 
тадашњим правилима и прописима из области управљања квалитетом.  
Основне академске студије (ОАС) Универзитета у Београду – Економског факултета имају два 
акредитована студијска програма (Прилог 4.3):  

o Студијски програм основних академских студија „Економија, пословно управљање и 
статистика“ у трајању од четири године (240 ЕСПБ) са дванаест 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, (9) Међународна економија и спољна трговина, (10) Пословна информатика, 
(11) Пословна анализа и консалтинг и (12) Економија и финансије. Укупан број студената 
који се може уписати на прву годину овог студијског програма је 900;  

o Студијски програм основних академских студија „Економија, пословно управљање и 
статистика“ у трајању од три године (180 ЕСПБ) са дванаест модула: (1) Економска анализа 

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 

друштвених институција. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.3.pdf
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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, 
(9) Међународна економија и спољна трговина, (10) Пословна информатика, (11) Пословна 
анализа и консалтинг и (12) Економија и финансије. Укупан број студената који се може 
уписати на прву годину овог студијског програма је 600; 

Мастер академске студије (МАС) имају десет студијских програма, на којима се укупно може 
уписати 550 студената (Прилог 4.4):  

o Студијски програм мастер академских студија „Економска анализа и политика“ у трајању 
од једне године (60 ЕСПБ) – 25 студената;  

o Студијски програм мастер академских студија „Рачуноводство, ревизија и пословне 
финансије“ у трајању од једне године (60 ЕСПБ) – 75 студената;  

o Студијски програм мастер академских студија „Банкарски и финансијски менаџмент“ у 
трајању од једне године (60 ЕСПБ) – 100 студената;  

o Студијски програм мастер академских студија „Економска политика и развој“ у трајању од 
једне године (60 ЕСПБ) – 25 студената;  

o Студијски програм мастер академских студија „Међународни економски односи“ у 
трајању од једне године (60 ЕСПБ) – 25 студената;  

o 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;  

o 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;  

o Студијски програм мастер академских студија „Макроекономија привреда у транзицији“ у 
трајању од једне године (60 ЕСПБ бодова) – 25 студената;  

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

o Студијски програм мастер академских студија „Економија и менаџмент енергетике“ у 
трајању од једне године (60 ЕСПБ бодова) – 25 студената;  

Докторске студије (ДС) имају три студијска програма на којима се укупно може уписати 50 студената 
(Прилог 4.5):  

o Студијски програм докторских академских студија под називом „Економија“ у трајању од 
три године (180 ЕСПБ) – 20 студената;  

o Студијски програм докторских академских студија под називом „Пословно управљање“ у 
трајању од три године (180 ЕСПБ) – 20 студената;  

o Студијски програм докторских академских студија под називом „Статистика“ трајању од 
три године (180 ЕСПБ) – 10 студената. 

 
Посебан сегмент у оквиру структуре студијских програма на Универзитету у Београду – Економском 
факултету представљају међународни студијски програми који се реализују на као резултат сарадње 
Факултета са реномираним светским универзитетима. На основним академским студијама тренутно 
постоје два таква програма који студентима омогућавају стицање две дипломе: програм „Економија и 
финансије (“„BSc Economics and Finance“) и програм „Бизнис и менаџмент“ („BSc Business and 
Management“). Реч је о програмима основних студија Универзитета у Лондону, који се на 
Универзитету у Београду – Економском факултету изводе на енглеском језику, и које академски води 
Лондонска школа економије и политичких наука Универзитета у Лондону. Настава се реализује у 
просторијама Факултета, према наставној литератури коју препоручује Универзитет у Лондону, од 
стране наставника и сарадника Факултета, а начин оцењивања је писменим путем и реализује се под 
прописаним условима од стране страног партнера. Тестови се шаљу у Лондон и њихово оцењивање 
обавља Лондонска школа економије, након чега резултати стижу крајем школске године у Београд. 
Успешним похађањем ових програма стичу се две дипломе – диплома Универзитета у Лондону и 
диплома Универзитета у Београду (Економски факултет). Настава на програму „Економија и 
финансије“ почела је школске 2017/18. године, када је на програм уписана прва генерација студената, 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.5.pdf


Пети редовни извештај о самовредновању 

38 

и досадашњи показатељи успешности студирања су изузетни (Табела 4.4). За најбоље студенте 
обезбеђене су стипендије у сарадњи са партнерским компанијама. Прва генерација студената на 
програму „Бизнис и менаџмент“ уписује се у школској 2020/21. години.  
На мастер академским студијама тренутно се реализују два међународна програма: „Квантитативне 
финансије“ („International Master in Quantitative Finance“) и „Макроекономија привреда у транзицији“, 
који се гаси закључно са школском 2019/20. годином. Кроз нови акредитациони циклус, који је 
успешно окончан половином 2020. године, Факултет је добио решење којим је акредитовано укупно 
шест међународних програма на енглеском језику, а по којима ће се уписивати студенти почев од 
школске 2020/21. године: „International Master in Applied Economics – 60 ЕСПБ“ и „International Master 
in Business Informatics – 60 ЕСПБ“ у сарадњи са Слободним универзитетом из Берлина, „International 
Master in Business Informatics – 120 ЕСПБ“ у сарадњи са Универзитетом у Љубљани, „International 
Master in Taxation – 60 ЕСПБ“ и „International Master in Taxation – 120 ЕСПБ“ у сарадњи са Правним 
факултетом Универзитета у Београду, и „International Master in Quantitative Finance – 60 ЕСПБ“. 
 
Студијски програми на Универзитету у Београду – Економском факултету, који су предмет поступка 
самовредновања у овом извештају, акредитовани су 2014. године. Креирани су уз пуно поштовање 
стандарда Националног савета за високо образовање Републике Србије и резултат су стручне процене 
о образовним профилима који су потребни тржишту рада у Србији. Сваки студијски програм 
представља скуп 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, обезбеђујући студентима најновија научна и стручна знања из одговарајуће 
области. Он подразумева обавезне елементе којим се обезбеђује висок ниво квалитета: циљ, структуру, 
курикулум, радно оптерећење студената, дефинисане исходе учења, стручност и звања која се стичу 
његовим завршетком. Поштујући захтеве акредитације, за сваки студијски програм Факултета показана 
је упоредивост са студијским програмима респектабилних високошколских установа у овој области у 
Европи и у свету (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/Студијски програми и акредитација). 
Управо у циљу осавремењивања садржаја курикулума и усклађивања исхода знања са исходима 
занимања, односно променама на тржишту рада, Факултет је 2018. године извршио мање измене 
постојећег курикулума и креирао још три модула на основним академским студијама: „Економија и 
финансије“, „Пословна анализа и консалтинг“ и „Пословна информатика“ (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-
fakultetu/propisi/Студијски програми и акредитација)(Прилог 4.6).  
Током школске 2019/20. године Универзитет у Београду – Економски факултет интензивно је радио на 
припреми и подношењу документације за нову акредитацију у оквиру редовног, законом прописаног, 
поступка и у складу са дефинисаним стандардима акредитације (Прилог 4.7 и Прилог 4.8). Половином 
2020. године Факултет је добио решење којим су акредитовани студијски програми на сва три нивоа 
студија. Кроз овај поступак Факултет је наново редефинисао циљеве студијског програма на свим 
нивоима студија, усклађујући их са циљевима установе, а према стандардима акредитације. Дата је 
јасна структура и садржај студијских програма, како у погледу односна општеобразовних, научних, 
стручно-апликативних и теоријско-методолошких дисциплина, тако и у погледу радног оптерећења 
студената, односно исхода учења и стручности које студенти добијају када заврше студије. Факултет 
је, одговарајући на све захтеве стандарда акредитације, значајно унапредио квалитет студијских 
програма водећи рачуна о заснованости исхода образовања на исходима учења, базираности исхода 
учења на дескрипторима квалификација одређеног циклуса образовања, усклађености наставних 
метода, исхода учења и критеријума оцењивања, као и активности учења потребним за достизање 
очекиваних исхода учења и у вези са тим оптерећења студената неопходног за постизање задатих 
исхода учења. Напомињемо, да су у великој мери уважене и препоруке претходног „Четвртог извештаја 
о самовредновању“, а које се тичу студијског програма, како у сегменту осавремењавања постојећег 
студијског програма, тако и измена студијског програма у редовном поступку акредитације. 
 
Факултет има утврђене поступке за одобравање, праћење и контролу програма студија, регулисане 
јасно дефинисаном правном регулативом: „Статутом Факултета“ (Прилог 1.4), „Правилником о 
стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1) и „Правилником о обезбеђењу 
квалитета рада Факултета“ (Прилог 1.5). Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз дефинисане 
механизме праћења квалитета студијског програма: формално-правну процедуру за одобравање 
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студијског програма, процедуре за праћење успешности програма и утврђену одговорности за његово 
унапређење, односно редовну и периодичну евалуацију програма.  
Процедура за одобравање студијских програма на Факултету јасно је дефинисана и правно 
регулисана. Предлоге за измене постојећих или увођење нових студијских програма Наставно-научном 
већу Факултета достављају релевантне комисије – Наставна комисија за студијске програме основних 
академских студија, Комисија за мастер академске студије за студијске програме мастер студија и 
Комисија за докторске студије за студијске програме докторских студија, уз координацију са 
Комисијом за акредитацију. Наставно-научно веће Факултета, у складу са „Статутом Факултета“, 
усваја предлоге за измене у постојећим или за увођење нових студијских програма. Потом се дати 
предлози, уобличени у формат који је прописан стандардима за акредитацију, прослеђују Универзитету 
на сагласност, а након добијене сагласности, Факултет материјал шаље Националном телу за 
акредитацију и проверу квалитета у високом образовању.  
Процедуре за праћење успешности студијског програма и утврђивање одговорност за његово 
унапређење Факултет спроводи у складу са правном регулативом донетом на нивоу Универзитета у 
Београду (http://www.bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikPolaganjeIspitaiOcenjivanje_Izmene 
Dopune14.pdf). У том смислу, упис на свим нивоима студија је први ниво на коме се може анализирати 
препознатљивост студијског програма на тржишту. Уписна политика Факултета јасно је дефинисана 
одговарајућом правном регулативом и процедурама које је Факултет усвојио (детаљније у Стандарду 
5: Квалитет наставног процеса и Стандарду 8: Квалитет студената). Целокупну активност у вези уписа 
студената на свим нивоима студија, али и праћење њиховог студирања и постигнућа која остварују, 
надгледа и спроводи Студентска служба Факултета, односно ресорне комисије за сва три нивоа студија. 
Ове комисије извештавају Наставно-научно веће Факултета о броју и структури уписаних студената, а 
Наставна комисија и о успешности студирања на основним академским студијама. 
Извештаји Студентске службе Факултета о упису за последње три школске године указују на благо 
опадајући тренд укупног броја уписаних студената на свим годинама основних и мастер академских 
студија, односно благи тренд раста укупно уписаних студената на свим годинама докторских студијама 
(Табела 4.1). Требало би напоменути да показатељ „укупно уписани студенти на свим годинама 
студија“ обухватају и студенте који су реуписали одређену годину студија, због чега је приметно да су 
бројеви по школским годинама знатно већи од оних који су акредитацијом опредељени. Такође, број 
уписаних студената на прву годину студија на свим нивоима студија је у порасту, чиме је прекинут 
негативан раст, пре свега на основним академским студијама (Табела 4.2).  
На основним академским студијама (ОАС) постоје два студијска програма – трогодишњи и 
четворогодишњи, и у погледу укупног броја уписаних студената током последње три школске године 
приметно је да дошло до раста броја укупно уписаних студената на студијском програму у трајању од 
три године. Структура мастер академских студија је знатно више диверсификована јер ове студије 
обухватају 10 студијских програма. Посматрано по појединачним студијским програмима, опадајући 
тренд укупно уписаних студената присутан је код свих, осим код једног студијског програма 
(„Економска политика и развој“). Према подацима из последње школске године, програм „Пословно 
управљање“ и даље је најатрактивнији у укупној понуди мастер студијских програма (457 студената), 
иза кога следе програми „Рачуноводство, ревизија и пословне финансије“ (205), „Банкарски и 
финансијски менаџмент“ (165) и „Квантитативна анализа“ (133). На докторским студијама, на сва три 
акредитована студијска програма, приметан је тренд благог раста укупно уписаних студената (Табела 
4.1). 
Успешност програма Факултета се континуирано прати, мерећи то кроз различите показатеље. 
Посматрано у контексту процента дипломираних студената, током последње три школске године 
позитивни трендови присутни су на основним и докторским студијама, док се јасно очитава опадајући 
тренд на мастер академским студијама (Табела 4.2). Истовремено, када је реч о просечном трајању 
студија у току последње три школске године, постоје назнаке благо позитивног тренда у смислу 
смањивања просечног трајања студија: на докторским студијама просечно трајање студија се благо 
смањује (са 7,9 на 7,3 године), на мастер студијама то смањење је изразитије (са 3,9 на 2,8 година), док 
је на основним студијама дошло до пораста просечног трајања студија у школској 2018/19. години, 
када је дипломирао велики број студената уписаних пре 2005. године због најављених законских 
ограничења, да би се у последњој години тај број вратио на пређашњи ниво и задржао на 6,7 година 
(Табела 4.3). Сагледавајући све ове анализе, неопходно је да Факултет настави са напорима да се 
просечно трајање студија и даље скраћује, односно да се унапређују сви показатељи који говоре о 
успешности студирања и студената. 
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Успешност студената на међународним студијским програмима прати се на други начин јер су и услови 
студирања на овим студијама другачији (предмети су двосеместрални, постоји само један испитни рок, 
начин испитивање је другачији). Према подацима за последње три школске године, на програму 
„Економија и финансије“ пролазност на испитима је изузетно висока (преко 90%) (Табела 4.4). 
Редовна и периодична евалуацију студијског програма свих нивоа студија на Факултету је саставни 
део система праћења и обезбеђења квалитета студијског програма у целини. То се постиже на неколико 
начина: (1) прикупљањем релевантних информација о квалитету студијског програма, а преко унапред 
дефинисаних показатеља успешности студирања и студената (извештаји надлежних комисија које 
прате квалитет), (2) упоредивошћу студијског програма са студијским програмима одговарајућих 
страних високошколских институција, (3) сталним праћењем и унапређењем студијских програма 
(редовни извештаји стручних служби Факултета, студентско вредновање студијских програма, 
повратне информације од послодаваца). 
Проверу квалитета студијског програма на Факултету врше три комисије: Комисија за обезбеђење и 
унапређење квалитета на Факултету, Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на 
Факултету и Комисија за самовредновање (детаљније у стандарду 3: Систем обезбеђења квалитета). 
Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету и Комисија за праћење и унапређење 
квалитета наставе на Факултету редовно, једном годишње извештавају о поступку контроле квалитета 
коју спроводе. У протеклом трогодишњем периоду обе комисије су редовно подносиле своје годишње 
извештаје. „Извештај о раду“ Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету највећим 
делом се осврће на активности које се тичу организације и спровођења анкета, док нема информација 
о спроведеном поступку контроле квалитета студијског програма у целини, нити контроле других 
области квалитета дефинисаних „Стратегијом обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.3). Комисија за 
праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету се у својим извештајима највише осврће на 
анализу предложених мера за повећање успешности студирања на Факултету које су предложила 
различита тела Факултета (Проширени декански колегијум, Студентски парламент, катедре), док се не 
види анализа квалитета студијског програма спроведена на основу поднетих извештаја ресорних 
комисија и стручних служби, односно студентског вредновања квалитета студијског програма и 
вредновања задовољства послодаваца исходима знања дипломираних студената (Прилог 5.9). Свакако 
да се мишљења свих субјеката обезбеђења квалитета на Факултету морају уважавати, али то би требало 
да буде само један од извора информација на основу којих поменуте комисије доносе своје предлоге 
мера за унапређење квалитета студијског програма.  
Комисија за самовредновање редовно спроводи поступак самоевалуације квалитета студијског 
програма, а према унапред задатим показатељима дефинисаним кроз јасно упутство дато од стране 
Националног тела за високо образовање Републике Србије. Истовремено, Комисија даје предлоге мера 
за унапређење квалитета студијског програма и евалуира ефекте спровођења изнетих мера у 
претходном поступку. 
У поступку самовредновања, оцена квалитета студијског програма базирана је на мерењу показатеља 
којима се утврђују односи између исхода учења и исхода образовања на једној страни, односно исхода 
учења и наставних метода, активности студената и начина оцењивања, на другој страни. Кроз читав 
низ показатеља проверавају се циљеви и структура студијског програма, радно оптерећење студената, 
као и усклађеност са исходима занимања: 

(1) Исходи образовања у оквиру акредитованих студијских програма на свим нивоима студија на 
Факултету засновани су на исходима учења - исходи учења на студијским програмима на 
Факултету, односно модулима, дефинишу садржај наставног програма и његову организацију. 
Они, између осталог, опредељују и структуру компетенција које студент стиче завршетком 
одређеног нивоа студија на Факултету, због чега је важно да буду усклађени са исходима 
занимања. Реч је о знањима и вештинама савременог истраживања, креирања, планирања, 
остваривања, праћења и контроле економских и пословних феномена и проблема, како на 
бихевиористичкој, тако и на јакој и поузданој квантитативно – статистичкој основи, као и 
аналитичким вештинама за ефикасно и одговорно доношење одлука, на макро и микро нивоу 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/Studijski). Руководећи се сталним променама на 
тржишту рада, али и препорукама претходног извештаја о самовредновању, ови принципи су 
знатно више наглашени и јасније дефинисани у новим модулима на основним академским 
студијама (Прилог 4.6), као и у акредитацији студијског програма по коме ће се студирати на 
Факултету почев од школске 2021/22. године. Значајна пажња посвећена је и развоју вештина, 
тако да су студенти оспособљени за креативни индивидуални и тимски рад и компетентни су 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Tabela-4.4.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.3.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.9.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/Studijski
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.6.PDF


Пети редовни извештај о самовредновању 

41 

по питању коришћења компјутерских и мултимедијалних презентационих вештина, вештина 
усмене и писане комуникације, пословног преговарања, истраживачког и аналитичког 
сналажења. Завршавањем првог циклуса студија на Факултету, студенти се могу определити за 
наставак свог образовања кроз додатно разрађене и фокусиране студијске програме другог, 
односно трећег циклуса, или се одмах усмерити ка тржишту рада; 

(2) Исходи учења базирани су на дескрипторима квалификација одређеног циклуса образовања у 
датој научној области и на одговарајућем Европском оквиру квалификација, укључујући и 
захтеве међународних и националних професионалних удружења - у процесу акредитације 
студијских програма на свим нивоима студија у 2014. години, Факултет је испунио све 
стандарде акредитације који су се тицали заснованости исхода учења и њихове базираности на 
тадашњим новинама у области образовања у Европи и свету, а у циљу пружања квалитетног, 
флексибилног и ефикасног образовног процеса. Дескриптори квалификација су дефинисани по 
модулима (на пример, „Студент који заврши студијски модул Маркетинг - биће оспособљен 
за следеће послове: истраживач тржишта и маркетинга, референт продаје, тржишни 
заступник, комерцијалиста, аналитичар и планер маркетинга, аналитичар продајних цена, 
руководилац производа или бренд менаџер, руководилац тржишта, промотер и тржишни 
представник у иностранству, медија планер, пропагандиста, ПР менаџер и сл.“). У току 
припрема за нови циклус акредитације, а сходно захтевима и критеријумима који су у 
међувремену усвојени, Факултет је пружио доказе да су исходи учења базирани на 
дескрипторима квалификација одређеног циклуса образовања у датој научној области и на 
одговарајућем Европском оквиру квалификација, укључујући и захтеве међународних и 
националних професионалних удружења; 

(3) Факултет је успоставио склад између наставних метода, исхода учења и критеријума 
оцењивања – наставни процес на Факултету је у целини постављен на разноврсним наставним 
методама оријентисаним ка учењу студената, а систем оцењивања на мерењу исхода учења. 
Исходи учења су јасно определили садржај наставног програма и његову организацију, односно 
наставне методе и стратегије учења, док су, са друге стране, начини оцењивања усклађени са 
исходима учења (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/Studijski program). Сваки предмет 
има припадајући „План рада на предмету“ (Информациони пакет) у коме су, између осталог, 
описане наставне методе које наставници и сарадници користе у наставном процесу и начини 
оцењивања студената. Такође, ту су наведени и садржаји програма и његова организација 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/predmeti/). Надлежне катедре су организационе јединце Факултета које 
се старају управо о садржини Информационих пакета, односно о њиховој редовној контроли и 
унапређењу. Приметно је да „Планови рада на предмету“ на основним и мастер академским 
студијама нису у потпуности стандардизовани, што може да отежа праћење склада између 
наведених елемената. Tакође, на страници званичног сајта Факултета која је опредељена за 
докторске студије, Информациони пакети за предмете који се реализују према усвојеном 
курикулуму нису истакнути, тако да је било немогуће дати било какву анализу усклађености 
наставних метода, начина оцењивања и исхида учења на овом нивоу студија. Кроз табелу 
мапирања предмета лако се стиче увид у то како су програмски исходи учења покривени у 
оквиру предмета, дефинисаних студијским програмом (Прилог 4.9).  
Факултет још увек није развио јасно дефинисану процедуру процењивања постигнућа студената 
у постизању намераваних исхода учења, већ се процене изводе на основу информација из више 
извора: ставови студената, мишљења послодаваца, компетенције свршених студената које се 
потврђују кроз способности да се квалификују за упис и наставе студирање на вишим нивоима 
студија престижних универзитета у свету. На основу задовољавајућег мишљења студената о 
квалитету студијског програма (Прилог 4.1), доминантно позитивног мишљења послодаваца 
(Прилог 4.2), али и чињенице да дипломирани студенти Факултета успевају да се упишу на 
мастер и докторске студије реномираних светских универзитета, односно да се запосле убрзо 
након дипломирања, закључује се да је квалитет студијског програма на Факултету 
задовољавајући. На основу повратних информација о квалитету стечених знања дипломираних 
студената, као и потреби за усаглашавањем студијског програма са савременим захтевима 
тржишта рада, Факултет је предузео одређене корективне акције, а у циљу унапређења 
квалитета постојећих студијских програма (проширивање капацитета рачунарских сала 
намењених наставном процесу, организација курсева везаних за имплементацију одређених 
апликација за потребе пословног одлучивања и управљања које студенти похађају у завршној 
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години студија, успостављање Савета послодаваца који активно учествује у дефинисању 
студијских програма, итд.). Истовремено, Факултет је настајао да кроз адекватно и реално 
оптерећење студената исказано кроз број ЕСПБ бодова, који се додељује појединачним 
предметима, креира окружење у коме ће постављене циљеве бити реално достићи. Тако су 
излистане активности учења, потребне за достизање очекиваних исхода учења, обрачунате у 
укупној вредности ЕСПБ бода за одређени предмет (Прилог 4.10). Тамо где је у редовном 
извештавању стручних служби Факултета идентификована висока стопа неуспешности на 
испитима, ресорне комисије су дале предлог сета мера за побољшање успешности студирања 
које су, између осталог, укључиле и усаглашавање радног оптерећења студената са вредностима 
ЕСПБ бода (Прилог 8.6). Процес усклађивања наставних метода, исхода учења и начина 
оцењивања настављен је и кроз акредитацију коју је Факултет окончао добијањем решења за све 
студијске програме у 2020. години; 

(4) Процена оптерећења студената неопходног за постизање задатих исхода учења (ЕСПБ) је 
предмет редовне провере, путем праћења и прикупљања повратних информација од студената 
– овај показатељ се до сада посредно пратио преко броја часова наставе и самосталног рада 
студената, као и на основу прикупљања повратних информација од студената увођењем 
додатног питања у редовно годишње вредновање квалитета студијског програма и исхода о 
равномерном радном оптерећењу студената (Прилог 4.1). Током последње три школске године 
студенти основних студија су, на скали од 1 до 5, овом показатељу додели вредности у 
интервалу од 3,28 у школској 2018/19. години до 3,37 у школској 2019/20. години, а студенти 
мастер студија вредности у интервалу од 3,84 у школској 2017/18. години до 3,40 у школској 
2018/19. години. Резултати вредновања код студената докторских студија су се кретала у 
интервалима од 2,5 у 2017/18. години до 4,00 у 2019/20. години, али напомињемо да су узорци 
у овом вредновању били веома мали. Јасно је да је став студената по овом питању такав да 
оставља значајан простор за даље унапређење. На Факултету и Универзитету је било покренуто 
у протеклом периоду и неколико студентских пројеката који су се бавили овим питањима, али 
како никада нису стигли резултати тих пројеката претпоставља се да они нису реализовани до 
краја.  

(5) Унапређивање и континуирано осавремењивање постојећих студијских програма на 
Факултету заснива се на развоју науке и новим захтевима који се постављају пред дати 
образовни профил – Факултет подстиче наставнике и сараднике да интензивно развијају своје 
научноистраживачке и стручне компетенције, те да кроз инкорпорирање резултата тих 
истраживања у наставне програме, директно утичу на осавремењивање предмета, односно 
студијског програма у целини (детаљније у Стандарду 6: Квалитет научноистраживачког, 
уметничког и стручног рада). Ова врста интегрисања научноистраживачке делатности и 
наставног процеса је присутнија на вишим нивоима студија, али је осавремењивање студијских 
програма и курикулума у правцу подстицања студената на стваралачки начин размишљања, 
дедуктивни начин истраживања и примену знања и вештина у практичне сврхе, присутна и 
негована на свим нивоима студија. Факултет је у том смислу учинио напор у креирању новина 
кроз формирање нових модула у постојећем курикулуму 2018. године (Прилог 4.6). Ипак, те 
промене није било могуће идентификовати на појединачним предметима поменутих модула јер 
у постојећим „Плановима рада на предмету“ (Информациони пакети) није било могуће 
измерити испуњености поменутих захтева (на пример, веома је тешко утврдити у којој мери су 
на вежбама појединачних предмета присутни примери из праксе и практични садржаји, односно 
у којој мери су савремена научноистраживачка сазнања присутна у садржајима, ако то није 
експлицитно наведено у Информационим пакетима и сл.).  

(6) Наставници и студенти Факултета упознати су са дефинисаним захтевима које дипломски 
рад (теза) треба да испуни, посебно у погледу академске методологије, формалних аспеката, 
практичне оријентације и критеријума оцењивања - услови и поступци који су неопходни за 
завршавање студија и добијање дипломе одређеног нивоа образовања дефинисани су и доступни 
на увид јавности. Они су усклађени са циљевима, садржајима и обимом акредитованих 
студијских програма (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/Studijski program). Правна 
регулатива јасно дефинише формалне аспекте дипломског рада (тезе), што се доследно 
спроводи од стране свих наставника и сарадника Факултета. Радови се предају у електронској 
форми и обавезно пролазе кроз софтверску проверу плагијатства (за дипломске и мастер радове 
софтверску проверу спроводи Факултет путем програма „Турнитин“, а за докторске дисертације 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.10.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.6.PDF
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тај процес спроводи Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“). Наставници су 
упознати и са бројем ЕСПБ бодова које завршни радови носе, а који су додељени на основу 
оптерећења студената приликом њихове израде (детаљније у Стандарду 5: Квалитет наставног 
процеса);  

(7) Факултет остаје у вези са својим дипломцима –оснивањем Алумни клуба Економског 
факултета у Београду 2016. године, Факултет је и формално креирао канал комуникације са 
својим бившим студентима, садашњим алумнистима (Прилог 4.11). Тренутно је у Алумни клуб 
учлањено преко 3.000 бивших студената Факултета, од чега се највећи део учланио прве године 
оснивања клуба. На челу Алумни клуба је седмочлани Управни одбор са Председником клуба, 
а чланови су и бројни познати и признати привредници и научни радници. Преко платформе 
Алумни клуба у форми сајта, врши се учлањене, а сам сајт алумнистима пружа значајне 
могућности за међусобно повезивање и праћење свих догађаја везаних за Факултет, односно 
развој економске науке и пословања. Факултет пружа финансијску и логистичку подршку 
Алумни клубу, чије активности обухватају: генерацијска окупљања, доделе Златне дипломе и 
Златног индекса алумнистима који прослављају 50 година од уписа, односно дипломирања, 
предавања од стране успешних алуммниста („Вече са алумнистима“), проглашење „Екоф 
амбасадора“, итд. Факултет још увек није развио системско прикупљање информација од 
алумниста по питању квалитета студијског програма, што би било од великог значаја за 
оццењивање квлаитета студијског програма уцелини.  

 
Студентско вредновање квалитета студијског програма на Универзитету у Београду – Економском 
факултету спроводи се редовно годишње кроз анкету дипломираних студената свих нивоа студија. За 
потребе „Петог редовног извештаја о самовредновању“ анализирани су резултати студентског 
вредновања за последње три школске године (Прилог 4.1): 
• Основне академске студије - У процесу студентског вредновања студијског програма у целини 

током последње три године обухваћен је различит број дипломираних студената: у школској 
2017/18. години анкетирано је укупно 505 дипломираних студента, у 2018/19. години 118 
дипломираних студената, а у 2019/20. години 75 дипломираних студената. Током посматраног 
трогодишњег периода приметне су осцилације у погледу трендова раста по показатељима који су 
оцењивани: у школској 2017/18. години остварен је напредак по свим показатељима у односу на 
претходну годину, при чему је највећи раст забележен код показатеља „Исходи студијског 
програма су усаглашени са могућностима запошљавања„ (повећање са 2,75 на 3,03). Незнатан пад 
приметан је у оценама за школску 2018/19. годину (разлике се крећу у интервалу од 0,03 до 0,26), 
осим за ставку „Постоје тачно дефинисани услови за прелазак са једног на други студијски 
програм на различитим нивоима студирања“ (просечна оцена остала је непромењена). Највећи 
пораст је забележен код ставке која се односи на примену праксе на вежбама. Просечна оцена 
студијског програма у целини варирала је од 3,61 у школској 2017/18. години преко 3,54 у 2018/19. 
години до 3,65 у 2019/20. години. Слично је и са оценама по појединачним питањима: високо се 
оцењује усаглашеност исхода студијских програма са могућностима наставка школовања, као и 
дефинисаност услова преласка са једног модула на други, односно услова преласка са једног на 
други студијски програм, док су студенти најмање задовољни усаглашеношћу исхода студијског 
програма са могућностима запошљавања (3,03 у школским 2017/18. и 2018/19. години), односно 
обликованошћу предавања тако да подстичу студенте на размишљање и креативност, 
самосталност у раду и примену стечених знања (3,04 у 2019/20. години). Мали број анкетираних 
студената искористио је могућност да изнесе неке сугестије (19%) и оне су се доминантно 
односиле на три подручја: (1) увођење више праксе (кроз рад на часу са практичним примерима), 
(2) интензивирање коришћења софтверских програма као део наставних програма, (3) редукција 
теорије у наставним програмима и стављање акцента на практичне примере.  
У току последње три школске године, приметан је константан тренд раста запошљивости 
студената Факултета и то: у школској 2017/18. години са 60,25% на 75,4%, при чему је проценат 
студената који су нашли посао у струци (ужој области специјализације) остао на сличном нивоу 
као у претходном периоду. У школској 2018/19. години, у односу на претходну годину, проценат 
студената који је нашао запослење незнатно је порастао (са 75,4% на 78,81%), док је у школској 
2019/20. години поново дошло до значајнијег раста (са 78,81% на 88%), али је пао проценат 
студената који су нашли посао у струци (остварен је пад са 66,67% на 56,06%).  
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• Мастер академске студије - У процесу студентског вредновања студијског програма у целини 
током последње три године обухваћен је различит број дипломираних студената мастер 
академских студија: у школској 2017/18. години анкетирано је укупно 75 мастер дипломираних 
студента, у школској 2018/19. години 9 мастер дипломираних студената, док у школској 2019/20. 
години није било анкетираних студената. Овакав узорак од свега девет студената у једној школској 
години, имајући на уму број студената на овом нивоу студија, у великој мери баца сенку на 
валидност добијених резултата, тако да се заправо резултати анкете за школску 2017/18. годину 
једино могу сматрати довољно валидним. Просечна оцена студијског програма у целини за 
школску 2017/18. годину износила је 3,84. Доступност студентима свих релевантних информација 
о студијским програмима и усаглашеност исхода студијских програма са могућностима наставка 
школовања била су појединачна питања са најбољим оценама у тој школској години, док су 
студенти били најмање задовољни усаглашеношћу исхода студијског програма са могућностима 
запошљавања (3,48). Дипломирани студенти мастер академских студија су се у 2017/18. годину 
доминантно определили да коментаришу неопходност већег учешћа примера из праксе и стручне 
праксе, када је реч о квалитету студијског програма. Када је реч о запошљивости студената 
Факултета након завршених мастер студија, приметан је раст у школској 2017/2018. години и то 
са 84,42% на 87,10%. 

• Докторске студије - У процесу студентског вредновања студијског програма у целини током 
последње три године обухваћен је различит број дипломираних студената докторских студија, 
мада треба имати на уму чињеницу да је броја студената на овом нивоу студија мали: у школској 
2017/18. години анкетирано је укупно 6 дипломираних студента докторских студија, у школској 
2018/19. години 4, а у школској 2019/20. години 7 студената. Оцена студијског програма у целини 
у школској 2017/18. години опала је са 3,57 на 3,00, да би у школској 2018/19. години имала раст 
до 4,00, односно до 4,14 у школској 2019/20. години. Уочене су осцилације оцена готово по свим 
појединачним питањима у посматраном трогодишњем периоду.  

 
Овакви резултати студентског вредновања квалитета студијског програма говоре да су промене, које 
су раније спроведене, већ дале одређене резултате, али и да и даље има значајног простора за 
унапређење квалитета. 
Вредновање квалитета студијског програма од стране послодаваца посматра се кроз њихову оцену 
квалификација дипломираних студената Факултета, што је анализирано у „Извештају о задовољству 
послодаваца стеченим квалификацијама дипломаца Економског факултета у Београду“ (Прилог 4.2). 
Анкету је у току школске 2019/20. године спровео Центар за сарадњу са привредом, прикупивши 
податке од стране 40 компанија. Представници компанија су оцењивали квалификације, вештине, 
знања и способности студената, које се сматрају пресудним за успех у њиховој будућој каријери. 
Индикативно је да су послодавци вештине и способности дипломаца Факултета највећим делом 
оценили врло високим оценама (на скали од 1 до 5, преко 75% испитаника дало је оцене 4 и 5). Када је 
реч о оцени знања, одговори осцилирају и највише их је у распону од 3-4.  
 
Факултет је у току последњег трогодишњег периода припремао редовни процес акредитације 
студијских програм свих нивоа студија, којим је у значајној мери унапредио студијске програме, 
инкорпорирајући у њих највећи део предложених мера из последњег „Извештаја о самовредновању“: 
настављен је тренд учвршћивања сарадње са привредом и обезбеђивања студентских пракси и по први 
пут су у укупно оптерећење студената изражено кроз ЕСПБ бодове уврштени и сати које ће студенти 
проводити на пракси, студентима је дата прилика да чују различита искуства људи из привреде на 
гостујућим предавањима и радионицама у организацији Центра за сарадњу са привредом, извршено је 
даље унапређење студијских програма у сегменту усклађености исхода учења са исходима образовања, 
односно са наставним методама и начинима оцењивања постигнутих исхода учења, као и у смислу 
боље прерасподеле ЕСПБ бодова по основу активности студената, на докторским студијама 
акредитован је само један студијски програм како би се квалитет овог нивоа студија додатно 
унапредио, настављен је развој Алумни клуба Факултета, а реализовано је и неколико радионица 
усмерених на унапређење педагошких вештина наставника.  
 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.2.PDF
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Контрола квалитета студијског програма 
 
Процес контроле квалитета сматра се једним од кључних задатака у управљању квалитетом и спроводи 
се према унапред утврђеним правилима и преко јасно дефинисаних механизама. На Универзитету у 
Београду – Економском факултету контрола квалитета студијског програма врши се путем више 
паралелних процеса:  

• Самовредновање високошколске установе и студијског програма у целини - поступак 
спроводи Комисија за самовредновање, а када је реч о квалитету студијског програм, посебно 
се оцењују: циљеви сваког студијског програма и њихова усклађеност са основним задацима и 
циљевима Факултета, структура 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 (једном ЕСПБ требало би да одговара између 25 и 30 сати рада кроз различите облике 
наставе и индивидуалног рада); 

• Праћење на годишњем нивоу спровођења дефинисаних циљева стратегије квалитета и 
свих активности везаних за квалитет студијског програма, предвиђених акционим 
плановима и плановима рада које спроводи Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету; 

• Праћење и контрола спровођења свих задатака који су дефинисани кроз планове рада од 
стране надлежних комисија: Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе на 
Факултету, Наставне комисије за студијске програме основних академских студија, Комисије 
за мастер академске студије и Комисије за докторске студије; 

• Упоредивост студијског програма са студијским програмима одговарајућих страних 
високошколских институција кроз услове уписа, трајања студија, услова преласка у наредну 
годину, стицања дипломе и начина студирања (најмање три акредитована програма у страним 
високошколским установама, од којих су најмање два из високошколских установа европског 
образовног простора). Ниво упоредивости се посебно подиже увођењем међународних 
студијских програма у са радњи са реномираним светским високошколским установама, 
стицањем међународних академских и професионалних акредитација или међународном 
акредитацијом; 

• Вредновање квалитета студијских програма од стране студената, бивших студената и 
послодаваца, које подразумева извештавање надлежних комисија о резултатима тих 
вредновања и давање препорука у циљу унапређења квалитета студијског програма.  

 
Факултет, такође, перманентно развија, унапређује и преиспитује садржаје својих студијских програма 
у складу са највишим актима, преко својих редовних активности, а у чему одлучујућу улогу имају 
наставно особље и студенти (преко Студентског парламента). Студенти су укључени и у рад посебних 
тела и комисија које се баве обезбеђењем и унапређењем квалитета на Факултету, чиме се обезбеђује 
утицај студентских ставова на процес доношење одлука (Прилог 13.1). При расправљању, односно 
одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, измену студијских програма, 
анализу ефикасности студирања и утврђивања броја EСПБ бодова, састав Наставно-научног већа 
Факултета проширује се за 20% представника студената које бира Студентски парламент Факултета, 
укључујући и представнике сарадника у настави (чл. 60 „Статута Факултета“). 
 
 
  

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-13/Prilog-13.1.pdf
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б) АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПОВОЉНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Усклађеност циљева студијског 
програма са исходима учења 

+++ Недовољно развијени сегменти усклађености 
исхода учења са наставним методама и 
начинима оцењивања, односно са 
очекиваним компетенцијама 

+++ 

Унапређење наставних метода 
оријентисаних ка исходима учења 

+++ Отежано праћење и мерење укључености 
примера из праксе на предавањима и 
вежбама, односно интегрисаности 
савремених научноистраживачких сазнања у 
предметне садржаје 

+++ 

Дефинисани механизми за праћење 
квалитета студијских програма 

++ Недостатак континуираног праћења 
оптерећености студената и усаглашености 
ЕСПБ оптерећења са активностима учења 

+++ 

Доступност свих информација 
релевантних за студијски програм 

+ Непотпуно спровођење контроле квалитета 
студијских програма од стране тела која 
контролишу квалитет на Факултету 

++ 

  Непостојање вредновања квалитета 
студијског програма од стране бивших 
студената 

++ 

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Међународни студијски програми на 
Факултету 

+++ Брзе технолошке промене и промене стања 
на тржишту рада 

+++ 

Међународне акредитације студијских 
програма и Факултета у целини 

+++ Слабијe знање и вештине средњошколаца 
који уписују Факултет 

++ 

Екстерне едукације у циљу унапређења 
педагошких компетенција наставника 
и сарадника  

++   

Потреба да се трансформише наставни 
процес на студента и процес учења 

++   

Међународна сарадња Факултета са 
реномираним високошколским 
установама 

++   

Скала за квантификацију процене: +++ - високо значајно; ++ - средње значајно; + - мало значајно;  
0 – без значајности 

 
Оцена испуњености Стандарда 4: На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације утврђено 
је да је Универзитет у Београду – Економски факултет створио и имплементирао механизме за 
планирање, обезбеђење, контролу и унапређење квалитета студијског програма, чиме је испунио 
Стандард 4. То оцењујемо високо значајним (+++). 
 
 
в) ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА 4 
 
На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације по питању квалитета студијских програма 
идентификоване су слабости и повољни елементи у оквиру стандарда 4. У складу са тим, предложене 
су мере и активности за његово даље унапређење: 

1. Унапредити механизам за проверу и контролу усклађености исхода учења са наставним 
методама, односно са начином оцењивања и очекиваним компентенцијама. Нарочито обратити 
пажњу на спровођење контроле ових процеса и редовног извештавања о истим. Циљ овог 
контролног механизма требало би да буде јачање квалитета студијског програма који ће за 
последицу имати унапређење компетенција дипломираних студената и њихово ефикасније 
усклађивање са исходима занимања.  
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Носилац активности: Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, 
катедре (шефови катедара), ресорне комисије за све нивое студија (руководиоци комисија). 

2. Јасније структуирати садржаје предавање и вежби појединачног предмета на основу чега би се 
могли пратити и мерити укљученост примера из праксе, резултата научноистраживачког рада 
наставника и сарадника, као и савремених научних сазнања у наставне садржаје. То омогућава 
подизање квалитета програма појединачног предмета, односно студијског програма и 
последично лакшег досезања очекиваних исхода учења, при чему се студент подстиче на 
стваралачки и критички начин размишљања и примену стечених знања.  
Носилац активности: Катедре (шефови катедара), Комисија за праћење и унапређење 
квалитета наставе на Факултету, ресорне комисије за све нивое студија (руководиоци 
комисија). 

3. Унапредити праћење радног оптерећења студената и усаглашености ЕСПБ оптерећења са 
активностима учења потребним за достизање очекиваних исхода учења. На овај начин се 
успоставља равнотежа између захтева тржишта рада које би дипломирани студенти требало да 
задовоље и студијског програма. 
Носилац активности: Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, 
ресорне комисије за све нивое студија (руководиоци комисија). 

4. Наставити рад на унапређењу квалитета студијског програма кроз редовну анализу показатеља 
успешности студирања на сва три нивоа студија. С тим у вези обратити пажњу, како на високе 
стопе неуспешности на испитима по појединачним предметима, тако и на просечну дужину 
студирања на сва три нивоа, нарочито код оних студија/студијских програма где је приметан 
опадајући тренд процента дипломираних студената и продужења просечног трајања студија. 
Потребно је анализирати и стопу напуштања студија и подробније истражити ту појаву тамо 
где су присутни растући трендови. 
Носилац активности: Ресорне комисије за све нивое студија (руководиоци комисија), катедре 
(шефови катедара), Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету. 

5. Применити у потпуности механизам контроле квалитета студијског програма од стране 
комисија које су задужене за праћење квалитета наставе на Факултету, односно укупног 
квалитета. То подразумева да се, сходно надлежностима тих комисија и захтевима националног 
акредитационог тела, употпуне активности ових комисија и да о томе редовно извештавају 
Наставно-научно веће Факуктета. У том смислу потребно је да предмет њихове анализе 
обавезно буду сва вредновања квалитета студијског програма (студенти, послодавци, бивши 
студенти), као и извештаји ресорних комисија и стручних служби Факултета. Ове комисије 
дужне су да, у складу са добијеним резултатима контроле квалитета студијског програма, 
препоруче мере за његово унапређење.  
Носилац активности: Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, 
Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету.  

6. Преиспитати и унапредити структуру студијског програма у смислу увођења обавезне праксе 
у циљу усклађивања компетенција студената са потребама тржишта рада и континуираног 
јачања веза са пословном заједницом, а која ће бити исказана кроз укупно оптерећење студената 
изражено у ЕСПБ бодовима. 
Носилац активности: Ресорне комисије за основне и мастер академске студије (руководиоци 
комисија), катедре (шефови катедара), Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на 
Факултету. 

7. Унапредити анкету послодаваца о задовољству квалификацијама дипломаца Факултета, 
имајући на уму диверсификованост занимања које дипломирани студенти Факултета могу 
обављати, као и потребе различитих корисника резултата те анкете на Факултету.  
Носилац активности: Центар за сарадњу са привредом, Комисија за праћење и унапређење 
квалитета наставе на Факултету, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 
Факултету. 

8. Анализирати и унапредити постојећи систем студентског вредновања наставног процеса, 
ненаставне подршке и студијског програма у целини од стране дипломираних студената, који 
се редовно спроводи једном годишње. Имајући на уму све објективне околности, нарочито 
мали број студената на појединим нивоима студија/студијским програмима, потребно је 
осмислити најсврсисходнији начин спровођења анкете с циљем повећања броја анкетираних 
студената, а самим тим и валидности добијених резултата. У оквиру овог процеса потребно је 
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размотрити и евентуалне промене форме „Извештаја о студентском вредновању наставног 
процеса, ненаставне подршке и студијског програма у целини“, имајући на уму стандарде 
квалитета (обавезно писање препоручених мера, раздвајање сегмената који се оцењују 
(студијски програм, наставни процес и ненаставна подршка) у посебне извештаје, и сл.).  
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, Комисија 
за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, ресорне комисије (руководиоци 
комисија), Студентска служба, Служба за информационе технологије. 

9. Наставити са даљим радом на развоју АЛУМНИ организације студената Факултета, њеној 
промоцији, као и промоцији активности везаних за њен рад. Развијати Алумни платформу, 
првенствено у погледу подизања заинтересованости младих алумниста да исту користе као 
комуникациони алат и свести о припадности Алумни клубу Факултета (на пример, развој он-
лајн алумни беџа и сл.), као заинтересованости да редовно ажурирају своје податке о каријери 
(на пример, синхронизација са професионалним мрежама, и сл.).  
Носилац активности: Алумни клуб (Председник), Центар за сарадњу са привредом. 

 
 
г) ПОКАЗАТЕЉИ И ПРИЛОЗИ ЗА СТАНДАРД 4 
 
Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској установи од 
2011. године са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и претходне 
две школске године 
Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у претходне три 
школске године у оквиру акредитованих студијских програма. Ови подаци се израчунавају тако што 
се укупан број студената који су дипломирали у школској години (до 30.09.) подели бројем студената 
уписаних у прву годину студија исте школске године. Податке показати посебно за сваки ниво студија 
Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се добија тако што 
се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) израчуна просечно трајање 
студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија. 
Табела 4.4. Број уписаних студената и успешност на међународном програму „Економија и финансије“ 
у претходне 3 школске године  
Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету студијског 
програма и постигнутим исходима учења. 
Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама 
дипломаца 
Прилог 4.3. Решење Комисије за акредитацију и проверу квалитета за основне академске студије 
Прилог 4.4. Решење Комисије за акредитацију и проверу квалитета за мастер академске студије 
Прилог 4.5. Решење Комисије за акредитацију и проверу квалитета за докторске студије 
Прилог 4.6. Одлука о изменама и допунама студијског програма основних академских студија 
„Економија, пословно управљање и статистика, 240 ЕСПБ“ 
Прилог 4.7. Правилник о стандардима за акредитацију студијских програма 
Прилог 4.8. Стандарди за акредитацију докторских студија 
Прилог 4.9. Табела мапирања предмета студијског програма „Економија, пословно управљање и 
статистика (240) – модул: Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање“ 
Прилог 4.10. Удео активности учења за достизање исхода учења на примеру по једног предмета из 
студијских програма основних, мастер и докторских студија 
Прилог 4.11. Основне информације о раду Алумни клуба  
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а) ОПИС, АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет је кроз управљања квалитетом наставног процеса 
спровео и обезбедио интерактивност наставе, професионални рад наставника и сарадника, као и 
доношење одговарајуће документације која прати и контролише наставни процес. Спровођењем 
стандарда и поступака обезбеђења квалитета у области наставног процеса јасно дефинисаних 
„Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1), Факултет 
континуирано ради на остваривању постављених образовних циљева. Постојећи стандарди квалитета 
наставног процеса подразумевају дефинисање облика рада (предавања, вежбе, семинари, практична 
настава, консултације, колоквијуми, семинарски радови, испити), њиховог садржаја, циљева, метода и 
динамике извођења, али и свих других елемената који директно или индиректно утичу на његов 
квалитет. Развијени механизми преко којих се остварују задати планови, односно преко којих се врши 
ефикасна контрола квалитета наставе, обезбеђују такве исходе образовања захваљујући којима велики 
део дипломираних студената Факултета проналази посао у првој години након завршених студија. 
 
Обезбеђење квалитета наставног процеса 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет пажљиво је креирао курикулуме студијских програма 
на свим нивоима студија, усклађујући њихове садржаје и наставне методе са циљевима студијских 
програма, односно исходима учења и образовања. Иновирање студијских програма врши се 
перманентно, али и кроз редовни поступак акредитације (детаљније у Стандарду 4: Квалитет 
студијског програма). Факултет, у циљу постизања циљева и исхода образовања, организује и спроводи 
наставни процес, континуирано га прати, контролише и унапређује, а кроз јасно дефинисана правила 
и процедуре.  
Имајући на уму да је наставни процес један од примарних задатака високошколске установе, поред 
квалитетног научноистраживачког и стручног рада, развијена је јасна и прецизна одговарајућа правна 
регулатива. Сва акта Факултета усклађују се са актима које доноси Универзитет, односно са законским 
оквиром на националном нивоу. Стандарди припреме и реализације наставног процеса регулисани су 
„Правилником о правилима основних и дипломских академских студија“ (Прилог 8.5) и „Правилником 
о докторским студијама“ (Прилог 15.1), а аспекти наставног процеса који се тичу евалуације 
предиспитних обавеза, евалуације и провере остваривања предвиђених исхода учења, као и завршних 
радова регулисани су „Правилником о начину и поступку израде и одбране семинарског рада на 
основним и мастер академским студијама“ (Прилог 5.4), „Правилником о полагању испита на 
основним и мастер академским студијама Економског факултета у Београду“ (Прилог 8.2), 
„Правилником о начину и поступку израде и одбране завршног рада на основним и мастер академским 
студијама“ (Прилог 5.5), „Правилником о начину и поступку израде и одбране завршног рада на мастер 
академским студијама“ (Прилог 5.6), „Правилником о оцени и одбрани докторске дисертације“ 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/) и „Упутством о облику и садржају докторске дисертације 
која се брани на Универзитету у Београду“ (Прилог 5.7). Факултет спроводи процедуре и поступке који 
обезбеђују поштовање плана рада и распоред наставе (Прилог 5.2) и континуирано и систематски врши 
контролу квалитета наставе. Уколико дође до одступања или појаве неправилности, Факултет 
предузима одређене корективне мере кроз јасно дефинисан механизам контроле наставног процеса.  
 

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. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.7.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.2.pdf
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Пре почетка сваке школске године Факултет спроводи поступак припреме наставе на свим нивоима 
студија, а кроз усвајање неопходних докумената: 

• Календар наставе и испита – У складу са циљевима и потребама свих студијских програма, 
дефинише се календар наставе и испита, који доноси Наставно-научно веће Факултета и он 
обухвата: датум почетка и завршетка наставе за дати семестар за све нивое студија, број радних 
недеља, нерадне дане (државне празнике) када се настава не одржава, датуме испитних рокова, 
евентуално број и датум радних субота са назначеним распоредом који се надокнађује, термини 
теренске наставе (ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/kalendar-ispita/). Сви елементи везани за 
полагање испита, од начина полагања испита, времена и распореда њиховог одржавања, 
одлагања испита, одустајања од испита, обезбеђивања јавности, вођења евиденције, па до свих 
осталих питања везаних за оцењивање на испиту, регулисани су интернима правним актима и 
усклађени са прописима Универзитета. При креирању календара испита нарочито се води 
рачуна о међусобном временском размаку између испита за одређене модуле и у вези са тим се 
разматра оптерећеност студената у току испитног рока, као и организације више испита 
истовремено у циљу бољег искоришћавања времена и простора. Представници студената у том 
процесу имају веома важну улогу јер пружају драгоцене информације у вези са детаљима на 
појединим испитима. Студенти испите пријављују и одјављују електронски, а најкасније до три 
дана пред термин испита; 

• План извођења наставе – Настава се на Факултету изводи према „Плану извођења наставе“, 
који доноси Наставно-научно веће Факултета, у складу са општим актом Универзитета у 
Београду и то најкасније седам дана пре почетка семестралне наставе. „План извођења наставе“ 
објављује се, пре почетка наставе, на званичној интернет страници Факултета (за основне 
академске студије „План извођења наставе“ је јасно истакнут - 
http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/plan-rada/, док за друга два нивоа студија, иако 
усвојени, ови планови нису тренутно постављени на сајту Факултета). „Планом извођења 
наставе“ утврђују се најважнији елементи наставног процеса, а који су јасно дефинисани 
„Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1): (1) 
наставници и сарадници који ће изводити наставу према 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 др.), (5) начин полагања испита, испитни рокови и мерила испитивања, (6) попис литературе 
за студије и полагање испита, (7) начин извођења наставе на страном језику, (8) начин извођења 
наставе на даљину, и (9) остале важне чињенице за уредно извођење наставе. Када је у питању 
извођење наставе на међународним студијским програмима, „План извођења наставе“ 
дефинише Факултет, а настава на овим програмима почиње када и на осталим програмима 
Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/osnovne/studije-na-engleskom-jeziku/); 

• Распоред наставе – Место и време извођења наставе на Факултету дефинише Студентска 
служба Факултета на основу расположивог капацитета сала и пријављеног броја студената по 
предметима. Распоред наставе се прелиминарно прави и шаље свим наставницима, 
сарадницима и представницима студената, а након добијања евентуалних сугестија, креира се 
коначни распоред наставе који се објављује на интернет страници Факултета 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/raspored-nastave/). Распоред у коришћењу 
рачунарских учионица креира се према потребама студијских програма, односно предмета, и 
то обавља Служба за информационе технологије, која уједно води и евиденцију коришћења 
компјутерских учионица; 

• План рада на предмету (Информациони пакет) – Сваки предмет има јасно дефинисане 
елементе у Књизи предмета: назив предмета, број ЕСПБ бодова који носи студијски програм 
на коме се изводи, наставници и сарадници који изводе наставу на предмету, број часова 
активне наставе, циљ, исходе, садржај и наставне методе, начин оцењивања и литература 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/). Пре почетка наставе за сваки предмет, а на основу 
акредитованог студијског програма, доноси се „План рада на предмету“ (Информациони 
пакет), који је усклађен са одредбама „Правилника о стандардима и поступцима обезбеђења 
квалитета“ (Прилог 2.1). Информациони пакет је студентима доступан у електронском облику 
на интернет страници Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/predmeti/), а уколико постоји потреба 
може се дистрибуирати и у писаном облику на првом часу. „План рада на предмету“ 
(Информациони пакет) је документ који студентима пружа информације од значаја за рад на 

http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/plan-rada/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/osnovne/studije-na-engleskom-jeziku/
http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/raspored-nastave/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/predmeti/
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предмету и успешно савладавање градива. Он 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. Обавезни елементи Плана рада на предмету су:  

• основни подаци о предмету (назив, година, односно семестар у коме се изводи 
настав, број ЕСПБ бодова, групу којој предмет припада (академско-
општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни или стручно-
апликативни), статус предмета (обавезан или изборни), услове за упис појединих 
предмета, односно модула);  

• циљеви премета; 
• садржај и структура предмета;  
• план и распоред извођења наставе (предавања и вежбе), при чему се води рачуна да 

су предавања усмерена на теоријске концепте и принципе науке и струке са 
једноставним примерима, а вежбе на анализу примера из праксе и подстицање на 
самосталан рад и примену стечених знања;  

• начин оцењивања на предмету;  
• обавезна и допунска литература;  
• подаци о наставницима и сарадницима. 

У овом тренутку на Факултету не постоји дефинисан јединствени образац Информационог 
пакета којим би се додатно осигурало да сви наведени елементи, дефинисани према важећим 
стандардима квалитета, буду у њега и укључени. Због тога постоји одређена разноврсност у 
погледу структуре, односно садржаја Информационих пакета, али и степена њихове 
ажурираности. Према „Правилнику о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ 
(Прилог 2.1) катедра је организациона јединица Факултета која је одговорна за усвајање 
Информационог пакета предмета за који је надлежна, односно за његово редовно ажурирање. 
Анализом тренутне ситуације утврђено је да постоји висок степен покривености предмета 
основних и мастер академских студија Информационим пакетима, док се за докторске студије 
то није могло констатовати обзиром да информациони пакети за предете тог нивоа студија нису 
постављени на сајту Факултета. Уочено је да постоји извесна неажурираност података и 
информација у информационим пакетима, као и слаба заступљеност описа плана рада на 
предавањима и вежбама из кога би било могуће закључити колико су заступљени примери из 
праксе, подстицање на креативно и критичко размишљање, односно примену стечених знања. 
Факултет је обезбедио могућност да сваки наставник може отворити и посебну интернет 
страницу предмета, на којој поред Информационог пакета предмета, постоји и простор за 
постављање материјала за студенте, као и могућност објављивања резултата активности у 
којима студенти учествују (http://www.ekof.bg.ac.rs/predmeti/). Осим тога, од 2015. године 
омогућено је коришћење платформе за електронску наставу Мудл (енгл. Moodle) 
(http://student.ekof.bg.ac.rs/moodle/), преко које наставници и сарадници студентима постављају 
разноврсне материјале, домаће задатке, тестове за проверу, али воде и интерактивну 
комуникацију са њима. Ово је постало нарочито важно током ванредног стања насталог услед 
проглашене пандемије Ковид-19 у току пролећног семестра школске 2019/2020. године. 
Заинтересованост наставника и студената за овакав вид наставе била је велика, а у процесу 
припреме нове школске године у измењеним околностима, највећи број предмета отворио је 
налоге на овој платформи. У међувремену Факултет је омогућио наставницима коришћење 
платформе Зум (енгл. Zoom), која је заједно са свим осталим дигиталним облицима 
комуникације, олакшала увођење хибридног модела наставе у случајевима ванредних 
ситуација у будућности.  

 
Квалитет наставног процеса обезбеђује се и кроз усклађености курикулума и наставних метода, са 
једне стране, са циљевима одговарајућих студијских програма, односно исходима учења, са друге. С 
тим у вези посебна пажња се обраћа на пропорцију различитих типова курсева (предавања, семинари, 
пракса, пројекти и др) које изводе наставници и сарадници ангажовани на студијском програму, што 
би требало да допринесе ефикаснијем остваривању исхода учења (Прилог 5.8). Већа измена 
курикулума у овом смислу била је могућа тек у оквиру нове акредитације, која је и спроведена у 
школској 2019/20. години, када је у курикулум, поред постојећих семинара, укључена и обавезна 
пракса.  

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/predmeti/
http://student.ekof.bg.ac.rs/moodle/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.8.pdf
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Квалитет наставног процеса се, осим интерних контрола кроз јасно утврђене процедуре, спроводи и 
путем студентског вредновања, а кроз редовну годишњу анкету коју попуњавају дипломирани 
студенти. У оквиру ове анкете, поред оцењивања квалитета студијског програма и ненаставне подршке, 
оцењује се и девет индикатора квалитета наставе: (1) Сваки предмет из студијског програма има јасан 
и објављен начин стицања поена, (2) Успешност студената у савладавању свих предмета са студијског 
програма континуално се прати током наставе и изражава се поенима, (3) На предавањима се врши 
сагледавање новог градива, (4) На предавањима се користе примери, илустрације, задаци и други 
облици примене теоријског знања, (5) Предавања су обликована тако да подстичу студенте на 
размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања, (6) Вежбе су усмерене на 
појашњавање материје из уџбеника и са предавања, (7) Вежбе су усмерене на примену знања - примери 
и задаци, (8) Вежбе су усмерене на проверу знања - пропитивање, тестирање, дискусија, (9) Вежбе су 
обликоване тако да подстичу студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену 
стечених знања. Анкетни лист садржи и једно отворено питање (последње по реду) везано за сугестије 
студената у смислу побољшања квалитета студијског програма у целини. У претходном трогодишњем 
периоду спроведено је студентско вредновање на сва три нивоа студија (Прилог 4.1)  
Дипломирани студенти основних академских студија Универзитета у Београду – Економског 
факултета, којима су дипломе о стеченом звању додељене у току три последње школске године: 
2017/2018. године (505 студената), 2018/2019. године (118 студената) и 2019/2020. године (75), оценили 
су наставни процес на следећи начин:  

• 2017/18. година - Укупне просечне оцене квалитета наставног процеса по свих девет 
критеријума су порасле у поређењу са претходном школском годином. Студенти су 
најзадовољнији јасноћом начина оцењивања (3,97), предавањима у погледу сагледавања новог 
градива (3,96) и радом на вежбама у делу који се тиче појашњавања материја из уџбеника и са 
предавања (4,04). Студенти су, као и у претходној школској години, најмање задовољни 
подстицањем студената на размишљање на предавањима (2,87). Истовремено, највећи скок је 
забележен код ставки: “Вежбе су ослоњене на примену знања“ (скок са 3,60 на 3,85) и “Вежбе 
су обликоване тако да подстичу студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду 
и примену стечених знања” (скок са 3,10 на 3,35). Сугестије студената су се доминантно 
односиле на увођење више праксе (кроз рад на часу са практичним примерима, увођење праксе 
као део студирања); 

• 2018/19. година - Укупне просечне оцене квалитета наставног процеса по свих девет 
критеријума су незнатно ниже у односу на претходну школску годину (разлике се крећу у 
интервалу од 0,05 до 0,25). Сугестије студената углавном су се тицале увођења више праксе у 
настави (кроз рад на часу са практичним примерима, увођење праксе као део студирања); 

• 2019/2020. година – Укупне просечне оцене свих показатеља су више у односу на претходну 
школску годину (просечан пораст се креће у интервалу од 0,08 до 0,34). Највећи пораст је код 
ставке која се тиче примене знања у пракси. Сугестије студената су у свим анкетама углавном 
усмерене на потребу унапређивања наставе кроз повећавање садржаја који се тичу практичних 
примера, као и организовања праксе ван Факултета.  

Дипломирани студенти мастер академских студија Универзитета у Београду - Економског факултета, 
оценили су квалитет наставног процеса у школској 2017/2018. години (31 студент анкетиран од 187 
дипломираних) и у школској 2018/19. години (9 студената од 167 дипломираних), док у 2019/20. години 
анкета није спроведена:  

• 2017/18. година – Квалитет наставног процеса оцењен је са незнатно вишим просечним оценама 
у поређењу са претходном школском годином (повећање оцена у интервалу од 0,01 до 0,30), 
осим показатеља „Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања 
поена“ у коме је просечна оцена остала непромењена. Од укупног броја анкетираних, око 
трећине је дало неку сугестију и оне се доминантно односе на литературу за испит, повећање 
примера из праксе, могућности обављања стручне праксе и више рада на рачунарима током 
наставе;  

• 2018/19. година - Квалитет наставног процеса је добио незнатно више просечне оцене и то, пре 
свега, у показатељима: „На предавањима се врши сагледавање новог градива“, „На 
предавањима се користе примери, илустрације, задаци и други облици примене теоријског 
знања“ и „Предавања су обликована тако да подстичу студенте на размишљање и креативност, 
самосталност у раду и примену стечених знања“, а за показатељ „Вежбе су ослоњене (усмерене) 
на проверу знања (пропитивање, тестирање, дискусија)“ просечна оцена остала је непромењена. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.1.pdf
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У осталим показатељима су забележене незнатно ниже просечне оцене у односу на претходну 
школску годину (разлике су се кретале у интервалу од 0,01 до 0,16). Највеће снижење просечне 
оцене (за 0,66) догодило се у евалуацији показатеља „Успешност студената у савладавању свих 
предмета са студијског програма континуално се прати током наставе и изражава се поенима“. 
Сугестије студената су се доминантно односиле на литературу за испит, примере из праксе, 
информатичку подршку и отвореност и љубазност професора и запослених у службама.  

Дипломирани студенти докторских студија Универзитета у Београду - Економског факултета 
учествовали су у анкети у малом узорку обзиром и на релативно мали број дипломираних по години: 
2017/2018. години 6 студената анкетирано од 14 дипломираних, у 2018/2019. години 3 студента од 9 
дипломираних, а у 2019/2020. години 7 студената од 11 дипломираних. Оцене квалитета наставног 
процеса по школским годинама осцилирају, али је током последње две школске године ипак приметан 
известан позитиван тренд:  

• 2017/18. година - Квалитет наставног процеса оцењен је нешто нижим просечним оценама у 
свим сегментима у односу на претходну школску годину. Највећа промене уочене су у оцени 
показатеља „Предавања су обликована тако да подстичу студенте на размишљање и 
креативност, самосталност у раду и примену стечених знања“ (пад оцене са 3,43 на 2,17). 
Половина анкетираних студената изнело је неку сугестију по питању квалитета наставног 
процеса и оне су се односиле на увођење више практичног рада у настави; 

• 2018/19. година - Квалитет наставног процеса оцењен је у већини одговора вишим просечним 
оценама у односу на претходну школску годину. Највећи раст уочен је код оцене показатеља 
„Успешност студената у савладавању свих предмета са студијског програма континуално се 
прати током наставе и изражава се поенима“ (повећање оцене са 3,00 на 4,50), док је остала 
непромењена оцена код показатеља „Вежбе су усмерене на појашњавање материје из уџбеника 
и са предавања“ (3,50). Пад оцене уочен је код показатеља „Вежбе су усмерене на примену 
знања (примери и задаци)“ (са 3,67 на 3,00), као и код показатеља „Вежбе су усмерене на 
проверу знања (пропитивање, тестирање, дискусија)“ (за 0,17). Од 3 анкетирана студента, 2 
студента изнела су сугестију и то по питању стицања практичних и унапређења квантитативних 
знања;  

• 2019/2020. година – Већина одговора (пет од укупно седам) указала је на позитиван тренд по 
питању квалитета наставног процеса. Изузетак су два одговора, где је код једног резултат 
непромењен („На предавањима се врши сагледавање новог градива“), а код другог одговора је 
дошло до пада оцене (са 4,5 на 3,57, „Успешност студената у савладавању свих предмета са 
студијског програма континуално се прати током наставе и изражава поенима“). Сугестије 
студената углавном су се односиле на потребу више индивидуалног рада са докторантима и 
ранији почетак избора и пријаве теме докторске дисертације (пре почетка четвртог семестра). 

 
Свакако да је један од најзначајнијих фактора у обезбеђењу квалитета наставног процеса, квалитет 
наставника и сарадника (детаљније у стандарду 7: Квалитет наставника и сарадника). Поред редовних 
процедура провере квалитета, које наставници и сарадници пролазе у процесу свог напредовања кроз 
наставничка звања, Факултет додатно подстиче активно стицање педагошких, односно 
научноистраживачких и стручних компетенција својих наставника и сарадника (Прилог 5.3). У том 
смислу Факултет је у претходне две године, узимајући у обзир и препоруке претходног „Извештаја о 
самовредновању“, предузео организовање укупно 10 интерактивних радионица за унапређење 
педагошких компетенција у сарадњи са Институтом за педагошка истраживања (два циклуса од по 
четири радионице и још две појединачне радионице организова за потребе продубљивања знања о 
исходима учења и методици он-лајн наставе). Један број наставника и сарадника је, такође, био учесник 
радионица које су се одигравале под окриљем Универзитета, а у оквиру програма „Треин“ (енгл. 
TRAIN). 
Квалитет педагошких компетенција наставника и сарадника Факултета предмет је и студентског 
вредновања кроз редовну годишњу анкету коју спроводи Комисија за организовање и спровођење 
поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника. За период од последње три 
школске године анализирана су и усвојена два „Извештаја о резултатима студентског вредновања 
педагошког рада наставника на Факултету“ - за школске 2017/18. и 2018/19. године (Прилог 5.1), док 
ће Извештај за школску 2019/2020. годину бити предмет разматрања на неком од Наставно-научних 
већа у школској 2020/21. години. Због те околности он не улази у оцену стања за „Пети редовни 
извештај о самовредновању“. Међутим, како у претходном „Четвртом извештају о самовредновању“ 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.3.pdf
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нису укључени резултати студентског вредновања за школску 2016/17. годину, да би се осигурао 
континуитет праћења квалитета рада наставника и сарадника, ти резултати су сада укључени у анализу.  
Број анкетираних студената основних академских студија, који су оцењивали педагошки рад 
наставника и сарадника Факултета, варирао је у периоду 2016-2019. година, док се број наставника, 
сарадника и предмета по годинама нису значајније мењали (Табела 5.1). У поређењу са претходним 
извештајним периодом, просечне вредности и медијалне вредности су за свако питање углавном веће, 
док је дошло до благог пада најнижих вредности (Прилог 5.1). Анализирањем средњих вредности, 
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. Уколико се посматрају просечне оцене за сваког наставника и сарадника чији је 
педагошки рад вреднован, уочава се да је удео просечних оцена изнад задовољавајућег нивоа достигао 
99% (изнад 3,5). Резултати студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника узимају 
се у обзир приликом конципирања предлога мера за унапређење успешности студирања на основним 
академским студијама, а које Наставна комисија редовно предлаже Наставно-научном већу Факултета 
на усвајање (Прилог 8.6б). Напомињемо да се вредновање педагошког рада наставника не врши на 
другом и трећем нивоу студија. 
 
Контрола квалитета наставног процеса 
 
Контрола квалитета наставе на Универзитету у Београду - Економском факултету обезбеђује се кроз 
два паралелна процеса: интерне контроле квалитета наставе од стране надлежних тела и контроле од 
стране студената, а кроз систем студентског вредновања наставног процеса, односно информација од 
стране Студентског парламента. Целокупна контрола наставног процеса посматра се кроз три базична 
сегмента: контролу одржавања наставе, контролу квалитета садржаја и метода наставе и контролу 
резултата наставе кроз контролу начина оцењивања на предмету.  
Поред ресорних комисија које прате наставни процес за сваки ниво студија појединачно (Наставна 
комисија, Комисија за мастер академске студије и Комисија за докторске студије), додатну контролу 
наставног процеса, а тиме и обезбеђење квалитета, спроводи и Комисија за праћење и унапређење 
квалитета наставе на Факултету. Њен основни задатак јесте да спроводи надзор над квалитетом 
целокупног наставног процеса и студијског програма, да врши анализу и предлаже мере и активности 
за унапређење квалитета наставе и реформе студијског програма (детаљније у стандарду 3: Систем 
обезбеђења квалитета). Она блиско сарађује са Наставном комисијом у праћењу наставног процеса 
основних академских студија, нарочито у домену ефикасности студирања, али та врста сарадње 
изостаје када су у питању друга два нивоа студија, односно надлежне комисије (мастер и докторске 
студије). Комисија подноси редовне годишње извештаје о свом раду Наставно-научном већу 
Факултета, из којих се јасно види да је највећи део својих активности усмерила на анализу мера за 
побољшање успешности студирања на основним академским студијама, а које су предложила 
различита тела Факултета. Не види се да ли је Комисија у претходном периоду спровела анализу 
резултата студентског вредновања квалитета наставног процеса у целини, односно анализу редовних 
извештаја стручних служби Факултета, као ни да ли је пратила рад катедри по питању контроле 
одржавања наставе, контроле квалитета садржаја и метода наставе и контроле резултата наставе, 
односно начина оцењивања на предмету. У делу предлога мера за побољшање успешности студирања, 
Комисија је заједно са Наставном комисијом, редовно предлагала мере, али без анализе ефеката тих 
мера (Прилог 8.6а).  
Додатни вид контроле наставног процеса, кроз механизме које је успоставио Факултет, јесте контрола 
квалитета наставе од стране студената (не само кроз редовно студентско вредновање, већ и преко рада 
Студентског парламента и представника студената у ресорним комисијама). Студенти на овај начин 
учествују у анализама редовности наставе, квалитета садржаја и наставних метода, односно резултата 
наставе. О предлозима мера за побољшање успешности студирања на основним академским студијама, 
датим од стране Студентског парламента, дискутује се на ресорним комисијама и оне постају саставни 
део анализа успешности студирања, односно квалитета наставног процеса (Прилог 8.6б). Оно што је 
приметно да овакве анализе Студентског парламента изостају када су у питању мастер академске и 
докторске студије. 
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Контрола одржавања наставе врши се према усвојеном „Плану рада на предмету“ (Информациони 
пакет), а на основу „Дневника рада“ и информација од Студентског парламента. Наставник или 
сарадник обавезан је да после сваког одржаног часа у „Дневник рада“ упише датум и време одржаних 
часова, врсту наставе (предавања или вежбе), тему која је реализована, број одржаних часова и 
евентуалне напомене. Студентска служба током семестра, једном месечно, прати уписивање часова о 
чему извештава шефове катедри („Извештај о одржаној настави“), а који врше контролу и потврђују 
поднете извештаје. „Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ предвиђена је 
јасна процедура контроле наставног процеса од стране катедре (Прилог 2.1): катедра утврђује 
одступања у односу на усвојени „План рада на предмету“ и предузима одговарајуће мере, о чему 
извештава и упозорава наставника или сарадника на његову обавезу, а по потреби укључује ресорног 
продекана, односно председника ресорне комисије. Од јануара 2015. године, тј. од почетка пролећног 
семестра школске 2014/2015. године, у Студентској служби за основне академске студије, а од школске 
2018/19. године и у Студентској служби за мастер академске студије, води се „Електронски дневник“ 
чиме је у великој мери процес контроле одржавања наставе постао ефикаснији. Овакав вид вођења 
дневника није идентификован у случају докторских студија. Почев од школске 2019/20. године, на 
Факултету се спроводи и електронска евиденција присуства настави (https://prijava.ekof.bg.ac.rs).  
Контрола квалитета садржаја и метода наставе предвиђена је да се врши кроз два независна система 
контроле: кроз контролу квалитета спровођења „Плана рада на предмету“ (Информационог пакета) од 
стране Факултета, односно његових организационих јединица и тела (катедре, ресорне комисије за све 
нивое студија, Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету), и кроз контролу 
од стране студената (студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника, односно 
студентско вредновање квалитета наставног процеса, ненаставне подршке и студијског програма у 
целини).  
Контрола квалитета садржаја и метода наставе од стране Факултета спроводи се кроз процес 
контроле спровођења „Плана рада на предмету“ (Информациони пакет) и врши се у складу са 
„Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1). Цео процес одвија се 
унутар катедре која је надлежна за одређен скуп предмета. Јасно дефинисаним процедурама у 
поменутом правилнику утврђује се да ли се на предмету наставни процес одвија у складу са прописима 
Факултета, да ли су исходи учења усклађени са исходима образовања и са наставним методама, 
односно са активностима студената које се изводе на предмету и да ли је начин оцењивања на предмету 
усклађен са исходима учења. Предвиђено је да свака катедра, за предмете за које је надлежна, оцени 
„План рада на предмету“ са аспекта квалитета његовог садржаја и усклађености са наставним 
програмом предмета, односно исходима учења. Катедра Информациони пакет усваја или налаже 
измене. Наставник на предмету на коме Информациони пакет није одговарајућег квалитета дужан је 
да, у року од седам дана, катедри достави усаглашени Информациони пакет на поновно разматрање и 
усвајање. Катедра усвојене „Планове рада на предметима“ упућује надлежној комисији, која их 
одобрава и налаже њихово објављивање на званичној страници Факултета 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/predmeti/). „Планови рада на предмету“ су објављени за основне и мастер 
академске студије, али не и за докторске студије. Међутим, на основу редовних извештаја ресорних 
комисија, односно Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету није било 
могуће утврдити у којој мери надлежне катедре спроводе описани процес контроле квалитета садржаја 
и метода наставе. 
О реализацији наставе и испита, у складу са „Планом рада на предмету“ стара се предметни наставник 
– предлагач. Према утврђеним механизмима, Декан на основу извештаја надлежне комисије, у писаној 
форми са образложењем, упозорава наставнике који се не придржавају „Плана рада на предмету“ или 
не постижу одговарајући ниво квалитета наставе. Такође, Декан у оквиру свог годишњег извештаја, 
обавештава Наставно-научно веће Факултета и Савет Факултета о спровођењу „Планова рада на 
преметима“.  
Контрола квалитета садржаја и метода наставе од стране студената врши се кроз анкете које 
се редовно годишње спроводе међу студентима: вредновање педагошког рада наставника и сарадника 
и вредновање квалитета наставног процеса, ненаставне подршке и студијског програма у целини.  
У оквиру студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника добијају се информације о 
начину рада (наставним методама), као и квалитету садржаја наставе одређеног предмета за основне 
академске студије. Анкета је анонимна и спроводи се електронским путем и то од стране комисије коју 
образује Наставно-научно веће - Комисија за организовање и спровођење поступка студентског 
вредновања педагошког рада наставника и сарадника, а према „Правилнику о студентском 
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вредновању педагошког рада наставника и сарадника Универзитета у Београду“ 
(http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php) (детаљније у стандарду 3: Систем обезбеђења 
квалитета). Студент приликом уписа у нову школску годину оцењује квалитет предмета и педагошке 
компетенције наставника и сарадника из оба семестра претходне школске године. Студенти одговарају 
на 11 питања из „Упитника за вредновање педагошког рада наставника Универзитета у Београду“. 
Приликом попуњавања анкете студенти се изјашњавају о редовности похађања наставе, квалитету 
наставе, полагању испита, као и квалитету уџбеничке литературе на предмету за који дају оцену. 
Комисија сачињава и усваја „Извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада 
наставника на Факултету“ и доставља га надлежној комисији на разматрање и усвајање. Извештај се 
потом прослеђује Наставно-научном већу Факултета на разматрање и усвајање (уобичајено је да се ови 
извештаји за претходну школску годину усвајају на седници Наставно-научног већа Факултета у 
децембру месецу). Наставно-научно веће Факултета потом разматра дати извештај и усваја га заједно 
са предложеним корективним мерама. „Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења 
квалитета“ предвиђено је да катедре, у складу са закључцима Наставно-научног већа, организују 
дискусију о резултатима студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника за предмете 
из своје надлежности, утврде мере за побољшање квалитета предавања и вежби за предмете из свог 
састава, о чему извештавају надлежне органе. На основу закључака Наставно-научног већа и матичне 
катедре, шеф катедре и ресорни продекан се брину о спровођењу утврђених мера и, у складу са тим, 
могу обавити разговор са наставником/сарадником који не постиже одговарајући квалитет наставе. 
Тренутно се на Факултету ова врста студентског вредновања обавља само за ниво основних академских 
студија. 
Студентско вредновање наставног процеса, ненаставне подршке и студијског програма у целини 
спроводи се редовно годишње од стране дипломираних студента за сва три нивоа студија. Анкету 
спроводи Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, након чега саставља и усваја 
„Извештај о резултатима студентског вредновања наставног процеса, ненаставне подршке и студијског 
програма у целини“ и прослеђује га Декану.  
Контрола резултата наставе обавља се анализом напредовања студената. Напредовање студената 
наставник директно прати кроз евалуацију и оцењивање студената, односно кроз вредновање нивоа 
достигнутих исхода учења. Полагање испита на Универзитету у Београду – Економском факултету 
регулисано је „Правилником о полагању испита Универзитета у Београду“ 
(http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php), односно „Правилником о полагању испита на 
основним и мастер академским студијама Економског факултета у Београду“ (Прилог 8.2) и 
„Правилником о докторским студијама“ (Прилог 15.1). Овим актима регулисани су место и време 
одржавања испита (испитни термини), право на полагање испита, пријављивање испита, јавност 
испита, садржај испита, начин полагања испита, организација 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, стандарде 
понашања студената на испиту и слично. Календар испита се објављује на почетку календарске године 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/kalendar-ispita/), а дневни распоред испита се редовно 
ажурира и студенти му приступају електронски, путем студентског портала 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/rasporedispita2.php). Важно је истаћи да се испити на Факултету полажу 
усмено, писмено и комбиновано (писмено и усмено). Усмени испит организује и спроводи наставник, 
док за све испите који се полажу писмено, поред наставника и сарадника са одређеног предмета, 
Студентска служба одређује дежурне чији је задатак да се старају о регуларности испита. Дежурни је 
у обавези да удаљи студента који на било који начин угрожава спровођење испита или се служи 
недозвољеним средствима при полагању испита. Приликом удаљавања студента са испита, дежурни је 
у обавези да о томе обавести предметног наставника који попуњава „Записник о одржаном испиту“ и 
подноси пријаву Дисциплинској комисији Факултета (детаљније у Стандарду 8: Квалитет студената). 
За дежурства на испитима ангажују се асистенти и сарадници у настави, при чему се води рачуна о 
подједнакој оптерећености. Дежурни се јављају предметним наставницима и сарадницима 15 минута 
пре почетка писменог испита и у обавези су да у салама у којима се писмени испит одвија помогну у 
распоређивању студената, подели задатака, идентификацији студената (важећа лична карта/пасош и 
индекс) и прикупљању задатака након завршеног испита. 
Према „Статуту Факултета“ (члан 158, Прилог 1.4) и „Правилнику о стандардима и поступцима 
обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1), успешност студента континуирано се прати и оцењује током 
наставе и изражава се поенима, а оцена се утврђује на завршном испиту којег је студент у обавези да 

http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php
http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/kalendar-ispita/
http://www.ekof.bg.ac.rs/rasporedispita2.php
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
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полаже. Коначна позитивна оцена формира се на основу збира поена са активности остварених током 
семестра помножених најмање коефицијентом 0,3, односно 0,4 за трећу и четврту годину студија и 
поена које студент стекне на испиту помножених коефицијентом највише 0,7, односно 0,6 за трећу и 
четврту годину студија, при чему збир коефицијената износи 1. Карактер и садржину испита одређује 
предметни наставник и обавезан је 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 (Информациони пакет). Права студената 
у процесу оцењивања заштићена су и чланом 161. „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 после три неуспела 
покушаја омогућено да полажу испит пред Комисијом, уколико сматрају да их је предметни наставник 
оштетио. 
„Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1) предвиђено је да на 
крају школске године Студентска служба припреми „Извештај о напредовању студената по 
предметима и наставницима“ који садржи: укупан број студената уписаних на предмет, број студената 
који су положили предмет по роковима, њихово учешће у укупном броју студената, дистрибуцију 
оцена и просечну оцену студента на сваком предмету. Студентска служба врши анализу према 
показатељима које дефинише Универзитет, а резултате анализе доставља у виду јединственог 
извештаја ресорној комисији за одређени ниво студија и Комисији за праћење и унапређење квалитета 
наставе на Факултету, док скраћену форму извештаја доставља шефовима катедара (резултати везани 
за предмете из састава катедре). Надлежне комисије разматрају Извештај и доносе одговарајуће 
закључке у циљу превазилажења уочених неправилности, а катедре у складу са закључцима ресорне 
комисије организују дискусију о предметима из своје надлежности, утврђујући одговарајуће мере о 
чему извештавају надлежну комисију. Тренутно се на Факултету о напредовању студената по 
предметима редовно извештава само за ниво основних академских студија (Наставна комисија за 
основне академске студије), односно Наставно-научно веће Факултета (Прилог 8.6). Наставна комисија 
доноси одређене мере у циљу повећања пролазности студената на предметима где је идентификована 
ниска пролазност (Прилог 8.6а). Катедре, у складу са закључцима Наставне комисије, организују 
дискусију о резултатима оцењивања на предметима из своје надлежности и утврђују одговарајуће мере 
за предмете на којима је пролазност студената мања од 35%, док су предмет екстерног извештавања ка 
Универзитету сви предмети чија је успешност студирања испод 30%. Евидентно је да се успешност 
студирања значајно разликује када се у обзир, осим текућих студената, узму и студенти који су предмет 
раније слушали, али га нису и положили (категорија: сви студенти). Такође, приметно је да, посматрано 
по школским годинама, успешност студирања осцилира, при чему постоје одређени позитивни 
трендови код предмета који су раније били идентификовани у зонама ниске успешности, што наводи 
на закључак да предложене мера за повећање успешности студирања дају одређене резултате. 
Међутим, у поменутом „Извештају о напредовању студената по предметима и наставницима“ нема 
компарације са претходним периодом, односно нема анализе ефеката мера које су донете у претходном 
периоду. Такође, Студентска служба, односно ресорне комисије не извештавају о успешности 
студирања на мастер и докторским студијама, због чега није могуће дати оцену стања по овим 
показатељима у поступку самовредновања за ова два нивоа студија за последњи трогодишњи период. 
  

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.6a.pdf
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б) АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПОВОЉНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Постојање правне регулативе и 
механизама контроле квалитета наставног 
процеса 

+++ Неажурираност правне регулативе у 
домену наставног процеса 

+++ 

Праћење квалитета наставе и корективне 
мере  

+++ Неуједначеност праћења и контроле 
квалитета наставног процеса на свим 
нивоима студија  

+++ 

Компетентност наставника и сарадника 
Факултета за извођење наставе 

+++ Непотпун степен обухвата студентског 
вредновања педагошког рада наставника 
и сарадника (нивои студија) 

+++ 

Учествовање представника студената у 
процесу организације и евалуације наставе  

++ Непостојање стандардизоване форме 
„Планова рада на предмету“ и њихова 
неажурираност 

++ 

Доступност информација о свим 
релевантним сегментима наставе 

++   

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Екстерне едукације наставника и 
сарадника у области унапређења 
педагошких компетенција 

+++ Неадекватно вредновање педагошких 
компетенција наставника и сарадника у 
процесу њихових избора у звања 

+++ 

Међународна сарадња Факултета и 
могућности које пружају програми 
међународне мобилности наставника и 
сарадника 

++ Стално проширивање обухвата података 
од стране Универзитета које испоручују 
факултети 

++ 

Брзе промене на тржишту рада и 
неопходност праћења тих промена кроз 
наставни процес  

++   

Скала за квантификацију процене: +++ - високо значајно; ++ - средње значајно; + - мало значајно;  
0 – без значајности 

 
Оцена испуњености Стандарда 5: На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације утврђено 
је да је Универзитет у Београду – Економски факултет обезбедио интерактивност наставе, 
професионални рад наставника и сарадника, као и одговарајуће процедура које регулишу наставни 
процес и перманентну контролу квалитета наставе, чиме је испунио Стандард 5. То оцењујемо високо 
значајним (+++). 
 
 
в) ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА 5 
 
На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације по питању квалитета наставног процеса 
идентификоване су слабости и повољни елементи у оквиру стандарда 5. У складу са тим, предложене 
су мере и активности за његово даље унапређење: 
1. Унапредити праћење и контролу квалитета наставног процеса на Факултету и уједначити систем 

контроле на свим нивоима студија. Ово је нарочито важно на оним нивоима студија и студијским 
програмима где се уоче осцилације или опадајући трендови у погледу квалитета наставе. У том 
смислу неопходно је успоставити координацију рада ресорних комисија који прате реализацију 
студијских програма и наставе, нарочито на другом и трећем нивоу студија, са телима која су 
одговорна за обезбеђење и унапређење квалитета наставе на Факултету, односно квалитета 
високошколске установе и студијског програма у целини. 
Носилац активности: Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, ресорне 
комисије на свим нивоима студија (руководиоци комисија), Комисија за обезбеђење и унапређење 
квалитета. 
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2. Редовно ажурирати правну регулативу која се тиче наставног процеса са вишим правни актима, али 
и стандардима и поступцима обезбеђења квалитета у овој области. 
Носилац активности: Ресорне комисије за сва три нивоа студија (руководиоци комисија), 
Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, Служба за опште и правне 
послове. 

3. Наставити рад на унапређењу начина оцењивања на свим нивоима студија, тако да се исходи учења 
континуирано тестирају током семестра кроз дијагностичко - формативно и сумативно оцењивање, 
са јачањем улоге формативног оцењивања. Ресорне комисије за све нивое студија требало би 
константо да прате успешност студирања, односно резултате континуираног тестирања 
постигнутих нивоа исхода учења током семестра, као и на финалном испиту. У том смислу, 
Факултет може да организује и додатне обуке за јачање компетенција наставника, управо, у домену 
усклађивања исхода учења и начина оцењивања. 
Носилац активности: Ресорне комисије за сва три нивоа студија (руководиоци комисија), 
Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету. 

4. Проширити студентско вредновање педагошког рада наставника и сарадника на други и трећи ниво 
студија, развијајући механизме који ће омогућити реализацију овог вредновања, односно што већи 
обухват студентске популације, а с циљем осигуравања валидности добијених резултата. На овај 
начин уједначиће се контрола квалитета наставног процеса и квалитета наставника на свим 
нивоима студија. Потребно је размотрити евентуалну промену форме „Извештаја о студентском 
вредновању педагошког рада наставника и сарадника“, у коју би биле укључене и препоруке за 
унапређење квалитета елемената које извештај третира. 
Носилац активности: Комисија за организовање и спровођење поступка студентског вредновања 
педагошког рада наставника и сарадника, Служба за информационе технологије. 

5. Наставити рад на унапређењу квалитета педагошких компетенција наставника и сарадника, као и 
свести унутар колектива о потреби сталног рада на квалитету ове врсте компетенција. Наставити 
са добром праксом сарадње са компетентним институцијама које се баве питањима методике 
наставе, педагогије и психологије, и усмерити будуће обуке ка оним сегментима који су у складу 
са идентификованим слабостима наставног процеса, различитим потребама наставе који се одвија 
на три нивоа студија, карактеристикама нових генерација у контексту процеса учења, 
перманентног унапређења наставних метода оријентисаних на учење, унапређења начина 
оцењивања и њиховог усклађивања са исходима учења, као и у складу са намерама Факултета у 
процесу интернационализације образовања. 
Носилац активности: Ресорне комисије за све нивое студија (руководиоци комисија). 

6. Спровести потпуну стандардизацију „Планова рада на предмету“ (Информационих пакета) и 
извршити њихово усклађивање са циљевима и исходима учења. Информациони пакети су један од 
кључних елемената у систему обезбеђења квалитета наставног процеса и студијских програма, али 
и директан канал комуникације са студентима кроз који се пружа свеобухватна и јасна 
информација о исходима учења, садржају, плану рада, наставним методама, начину оцењивања и 
наставној литератури на предмету. 
Носилац активности: Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, ресорне 
комисије за све нивое студија (руководиоци комисија) 

7. Редовно ажурирати и пратити квалитет Информационих пакета на свим нивоима студија, у складу 
са стандардима квалитета и прописаним правилима и процедурама и учинити их јавно доступним 
за све нивое студија.  
Носилац активности: Катедре (шефови катедара), ресорне комисије за све нивое студија 
(руководиоци комисија), Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету.  

8. Проширити систем контроле одржавања наставе на све нивое студија увођењем Електронског 
дневника наставе (докторске студије). С тим у вези, наставити рад на системском праћењу 
оптерећености наставника и сарадника у настави на свим нивоима студија, како би се, на основу 
благовремених информација, адекватно могло реаговати у планирању кадровских капацитета у 
складу са прописаним стандардима квалитета и настојањима Факултета да континуирано ради на 
подизању квалитета наставног процеса, а кроз стварања услова за рад у мањим групама.  
Носилац активности: Председник Комисије за докторске студије, Студентска служба за докторске 
студије, Служба за информационе технологије. 

9. Ускладити називе ресорних комисија, који прате организацију, реализацију и квалитет студијских 
програма и наставе на свим нивоима студија, са њиховим надлежностима. Ово се наглашава због 
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отклањања могућих нејасноћа у погледу обавеза ресорних комисија по питању праћења квалитета 
наставе, а према унапред задатим показатељима прописаним од стране надлежних институција (на 
пример, Наставна комисија је комисија која је надлежна само за ниво основних академских студија 
иако се то из њеног назива не види, док за друга два нивоа студија постоје ресорне комисије; 
руководилац Наставне комисије је Продекан за наставу, који је надлежан само за ниво основних 
академских студија, што је потребно јасно истаћи). 
Носилац активности: Декан и Управа Факултета 

10. Анализирати ефекте он-лајн наставе и размотрити евентуалног увођења оваквог облика наставе у 
поједине сегменте наставног процеса у будућности, независно од појаве ванредних околности. Ово 
би морало бити праћено адекватном обуком наставника и сарадника везаном за коришћење 
одговарајућих платформи, методике он-лајн наставе, али и веома добро организованом 
информационом подршком. 
Носилац активности: Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, ресорне 
комисије (руководиоци комисија). 

11. Наставити дигитализацију процеса везаних за наставу на свим нивоима студија, на начин да се 
омогући наставницима и сарадницима, за предмете за које су надлежни, једноставан приступ за 
уношење података и информација везаних за наставни процес у целини, чиме би се омогућило 
ефикасније праћење целокупне статистике у домену наставе (наставнички сервис). 
Носилац активности: Ресорне комисије за све нивое студија (руководиоци комисија), Студентска 
служба, Служба за информационе технологије. 
 
 

г) ПОКАЗАТЕЉИ И ПРИЛОЗИ ЗА СТАНДАРД 5 
 
Табела 5.1. Број анкетираних студената, наставника, сарадника и предмета по години студија (2016-
2019) 
Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса 
Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе 
Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних компетенција 
наставника и сарадника 
Прилог 5.4. Правилник о начину и поступку израде и одбране семинарског рада на основним и 
мастер академским студијама 
Прилог 5.5. Правилник о начину и поступку израде и одбране завршног рада на основним и мастер 
академским студијама 
Правилник 5.6. Правилник о начину и поступку израде и одбране завршног рада на мастер 
академским студијама 
Прилог 5.7. Упутство о облику и садржају докторске дисертације која се брани на Универзитету у 
Београду 
Прилог 5.8. Пример студијског програма „Економија, пословно управљање и статистика“ (240) – 
структура курикулума са аспекта пропорције различитих курсева 
Прилог 5.9. Извештаји Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету за три 
последње школске године 
Прилог 5.10. Предлог мера за унапређење успешности студирања од стране Студентског парламента 
Економског факултета 
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СТАНДАРД 6 
 

КВАЛИТЕТ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, 
УМЕТНИЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА 
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а) ОПИС, АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет је у процесу управљања квалитетом у области 
научноистраживачког и стручног рада спровео основне задатке планирања, контроле, обезбеђења и 
унапређења квалитета. Факултет је, у складу са „Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења 
квалитета“ (Прилог 2.1), утврдио стандарде квалитета и поступке за обезбеђење квалитета 
научноистраживачког и стручног рада. У том смислу Факултет је донео одговарајућа правна акта, 
развио механизме за њихову имплементацију, као и системе контроле квалитета у датој области.  
Универзитет у Београду – Економски факултет од свог 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 једна од најзначајнијих научних установа из области економије 
и бизниса у региону. Развој економске науке у свим њеним доменима, а нарочито њена примена у 
решавању конкретних проблема 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, а на 
основу „Закона о научноистраживачкој делатности“ (http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-
propisi/zakonski-okvir/), Универзитет у Београду – Економски факултет акредитован 12. 01. 2016. 
године за бављење научноистраживачким радом (Прилог 6.4).  
Научноистраживачки рад представља један од основних задатака Факултета, дефинисан дугорочним 
циљевима и задацима Факултета донетим у оквиру „Стратегије развоја Економског факултета 
Универзитета у Београду за период 2020-2025. година“ (Прилог 6.5), а која је утемељена на стратешким 
документима Универзитета, односно националним стратешким документима у домену развоја науке. 
Из тих докумената произашли су „Програм научноистраживачког рада Универзитета у Београду - 
Економског факултета за период 2020-2025. године“ (Прилог 6.6) и „Програм развоја 
научноистраживачког подмлатка Универзитета у Београду - Економског факултета за период 2020-
2025. године“ (Прилог 6.7).  
Данас се научноистраживачки рад на Факултету реализује кроз: програме основних, примењених, 
развојних и интердисциплинарних истраживања, потом примењених истраживања за потребе привреде 
и друштва, научних и примењених истраживања у сарадњи са иностраним партнерима, сталним 
усавршавањем научних области за које је Факултет матичан, организовањем научних скупова и 
конференција, организовањем предавања по позиву еминентних стручњака из земље и иностранства, 
издавањем и суиздавањем научних часописа и публикација, проширењем научно-информативне 
документације и библиотечко-информационог центра, обављањем трансфера знања и подстицањем 
развоја научноистраживачког подмлатка за научне области за које је Факултет матичан. 
Научноистраживачки рад Универзитета у Београду – Економског факултета спроводи се у пољу 
друштвено-хуманистичких наука, у областима економије, пословне економије и статистике. 
Факултет у научноистраживачком и стручном раду негује начела слободе и аутономије, начела 
јавности научноистраживачког рада и резултата тог рада, начела научне и стручне критике, поштовања 
стандарда науке и струке и правила академске честитости, начела примене међународних стандарда и 
критеријума у вредновању квалитета научноистраживачког рада, начела конкурентности и изврсности 
научних пројеката у оквиру Факултета, начела етике научноистраживачког рада у складу са 
принципима добре праксе, начела родне равноправности, начела отворености за међународну научну 
и технолошку сарадњу, као и за сарадњу са привредом у научностручним пројектима, начела отворене 
науке, начела бриге за развој и заштиту животне средине и начела оригиналности и аутентичности.  

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

уметничког и стручног рада и на њиховом укључивању у наставни 
процес. 

 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/
http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.6.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.7.PDF


Пети редовни извештај о самовредновању 

64 

Универзитет у Београду – Економски факултет располаже адекватним ресурсима за реализацију 
научноистраживачке и стручне делатности, чиме се постиже висок ниво квалитета 
научноистраживачког и стручног рада:  

• кадровски капацитет у домену научноистраживачког и стручног рада,  
• опрема и простор за обављање научноистраживачког и стручног рада, и  
• адекватна организација научноистраживачког и стручног рада.  

 
Људски ресурси 
 
Сви наставници и сарадници Факултета укључени су у обављање научноистраживачке и стручне 
делатности на Факултету и у том домену постижу значајне резултате који се огледају, како у 
испуњавању критеријума научноистраживачког рада приликом њихових избора у звања, тако и кроз 
учешће у бројним научним и стручним пројектима (Прилог 6.1). Факултет подржава сталан и 
професионалан развој у домену научноистраживачког рада и системски прати и оцењује обим и 
квалитет научноистраживачког рада наставника и сарадника. Ово је ,превасходно, обезбеђено кроз 
законски дефинисан и транспарентан поступак избора и именовања наставника, у оквиру кога су 
доследно примењени сви критеријуми везани за научноистраживачки и стручни рад (детаљније 
Стандард 7: Квалитет наставника). Факултет доследно примењује целокупну правну регулативу у 
процесу избора наставника за сва наставничка звања (доцент, ванредни професор, редовни професор), 
инсистирајући да наставници својим укупним, а нарочито научноистраживачким и стручним радом, 
превазиђу законски минимум критеријума потребних за избор у више звање (Прилог 6.8). Квалитет, 
не само научноистраживачког и стручног рада, већ и целокупног наставног процеса, директно зависи 
од квалитета наставника који тај процес изводе. Научна изврсност, нарочито, долази до изражаја на 
трећем нивоу студија, докторским студијама, где постоје јасно дефинисани стандарди у оквиру 
образовно-научног поља, а према којима се врше и избори за ментора докторских истраживања. Како 
би обезбедио висок ниво квалитета докторских студија, Факултет поред испуњавања тренутно 
важећих стандарда акредитације за избор ментора (Табела 6.7), прати и референтне високошколске 
установе у Европи и свету, анализирајући и упоређујући своје критеријуме који дефинишу избор 
наставника и избор ментора на докторским студијама, са условима других високошколских установа 
из одговарајућег научног поља (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/). Овде би свакако морало да 
се нагласи и то да је, у процесу дефинисања критеријума за избор наставника и сарадника на 
Факултету, односно критеријум за избор ментора докторских истраживања студената, надлежност на 
Универзитету, а да факултети могу да поставе само више критеријуме од оних које је Универзитет 
прописао. 
Научноистраживачки и стручни рад наставника и сарадника Факултета очитава се, пре свега, у 
њиховом учешћу у домаћим и међународним пројектима, чије резултате наставници и сарадници 
објављују у различитим публикацијама (радови у реномираним домаћим и иностраним часописима, 
домаће и међународне научне монографије, радови и излагања на међународним и домаћим научним 
скуповима). Посматрано у протеклом трогодишњем периоду, на Факултету се реализовао укупно 21 
научноистраживачки пројекат, чији су руководиоци били наставници стално запослени на Факултету 
(Табела 6.1 и Табела 6.1а). На текућим међународним и домаћим пројектима укупно је ангажовано 96 
наставника и сарадника Факултета (Табела 6.2 и Табела 6.2а). Када се ови подаци упреде са укупним 
бројем наставника и сарадника на Факултету, може се закључити да је ангажованост запослених у 
научноистраживачком и стручном раду значајна, али да постоји простор за њено увећање. Према 
критеријуму ресорног Министарства и класификације истраживачких резултата у претходној 
календарској години (2019), наставници и сарадници Факултета остварили су вредне резултате 
публикујући резултате својих истраживања и учествујући на научним скуповима: 31 рад у 
монографским студијама истакнутог међународног или међународног значаја, 1 монографија 
истакнутог међународног значаја, 18 радова у часописима који су индексирани на СЦИ/ССЦИ 
листама, 41 рад у водећим националним часописима, 46 радова у истакнутим монографијама или 
тематским зборницима водећег међународног значаја, 9 монографија националног значаја, 44 рада у 
часописима националног значаја, а учествовали су и на 55 међународних и 20 националних научних 
скупова (Табела 6.3). Да је реч о значајном научноистраживачком и стручном раду, говори у прилог и 
чињеница да је у претходном трогодишњем периоду, објављен 41 рад у часописима који су 
индексирани на СЦИ/ССЦИ листама (Табела 6.4). Ово су значајни помаци у односу на претходни 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.8.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.7.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.1a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.2.a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.4.pdf
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извештајни период, како у квантитету, тако и у квалитету научних истраживања. Због тога је важно да 
Факултет настави да улаже напоре у унапређењу квалитета те области.  
Факултет је у претходном периоду развио системски приступ по питању подстицаја наставника и 
сарадника да постојећа истраживања учине видљивијим. Подстицаји за научни и стручни рад су 
дефинисани за читав низ појединачних, јасно прецизираних, активности: одлазак на међународне 
конференције, усавршавање у иностранству кроз студијске боравке на престижним универзитетима, 
похађање летњих школа и различитих обука, побољшање доступности научноистраживачке опреме и 
информација, финансијска подршка за слање радова у угледне међународне часописе (котизација, 
сервис за језичко уређење радова), награђивање за објављене радове у часописима реферисаним унутар 
Web of Science листи (Social Science Citation, Social Science Citation Expanded, M21a-M23), а у оквиру 
уже научне области за коју су наставници и сарадници бирани, а са потписом афилијације Универзитет 
у Београду – Економски факултет (Прилог 6.9). Ефекти примене ових подстицаја видљиви су већ током 
последњег трогодишњег периода, у коме је побољшања структура научноистраживачких резултата 
(Табела 6.3 и Табела 6.4), али и по освојеним наградама и признањима које су наставници, сарадници 
и студенти Факултета добили за остварене резултате у научноистраживачком раду (Прилог 6.1). Да 
постоји значајан простор за даље унапређење квалитета у области научноистраживачког рада, свакако 
указују и показатељи о односу броја радова у најпрестижнијим међународним часописима и укупног 
броја наставника и сарадника (Прилог 6.3). 
Истовремено, Факултет води рачуна о развоју научноистраживачког подмлатка, превасходно кроз 
организацију докторских студија и подстицаје за научна истраживања која спроводе асистенти и 
сарадници Факултета. У прилог овога говори и податак о броју одбрањених докторских дисертација у 
претходном трогодишњем периоду у области економије, пословног управљања и статистике (Табела 
6.5). Такође, Факултет одобрава асистентима и сарадницима у настави наруџбину три бесплатна 
издањa Центра за издавачку делатност Факултета по личном избору, као и могућност да у име и за 
рачун Факултета набаве литературу за Библиотеку до одређеног износа (Прилог 6.10). Одређене 
олакшице у режиму студирања најбољим студентима, односно финансијској подршци, Факултет је 
успоставио на нивоу мастер студија, трудећи се да и на тај начин да пружи додатни подстицај 
најбољим студентима и евентуално их усмери ка науци, односно докторским студијама (Прилог 6.11).  
Старајући се да одржи привилеговану позицију лидера у области образовања у домену економије и 
пословног управљања, Факултет унапређује квалитет својих студијских програма и чињеницом да 
континуирано спроводи политику интеграције истраживачких метода и резултата истраживања у 
наставне програме мастер и докторских студија. То се најбоље може сагледати кроз анализу наставне 
и научне литературе чији су аутори наставници и сарадници Факултета 
(http://cid.ekof.bg.ac.rs/edicije/domaca-izdanja/, детаљније у стандарду 9: Квалитет уџбеника, 
литературе, библиотечких и информатичких ресурса). Такође, Факултет бесплатно публикује 
резултате докторских и других научних истраживања наставника и сарадника која се користе у делу 
наставе на вишим нивоима студија. 
 
Опрема и простор за обављање научноистраживачког рада 
 
Квалитет научноистраживачког рада у великој мери зависи од опреме и простора који су опредељени 
за ту намену на високошколској установи. Поред општих услова за неометано обављање законом 
предвиђених делатности, Факултет се нарочито стара да обезбеди здраву и пријатну средину за све 
своје запослене, адекватну опрему, како у учионицама и компјутерским лабораторијама, тако и у 
кабинетима наставника и сарадника, односно канцеларијама ненаставне подршке (детаљније у 
Стандарду 11: Квалитет простора и опреме и Стандарду 9: Квалитет уџбеника, литературе, 
библиотечки и информатичких ресурса). 
 
Организација научноистраживачког рада  
 
Научноистраживачку делатност Факултета и стручни рад подржавају и реализују сви наставници и 
сарадници Факултета кроз свој рад у оквиру катедара, као и кроз рад центара Факултета: 
Научноистраживачког центра Економског факултета (НИЦЕФ-а), Центра за издавачку делатност 
(ЦИД-а) и Центар за сарадњу са привредом (ЦСП-а). Подршку, са своје стране, пружају и стручне 
службе Факултета, а нарочито Студентска служба – Канцеларија за међународну сарадњу, Служба за 
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информационе технологије и Библиотека. У домену научноистраживачког рада на Факултету, посебно 
треба истаћи рад Фондације за развој економске науке (ФРЕН), чији је оснивач Факултет, као и 
сарадњу Факултета са Научним друштвом економиста Србије (НДЕС) и Академијом економских наука 
(АЕН). Резултати научноистраживачког и стручног рада публикују се кроз научне и стручне радове 
наставника и сарадника Факултета, кроз њихово учешће у међународним и домаћим пројектима, на 
међународним и домаћим научним и стручним скуповима, научноистраживачким семинарима, као и 
кроз развој научних часописа чији је издавач Факултет (http://www.ekof.bg.ac.rs/nauka/). 
 
Катедре Универзитета у Београду – Економског факултета окупљају наставнике и сараднике 
Факултета и формирају се за једну или више сродних научних области. Факултет има шест катедара 
(детаљније у Стандарду 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 
подршке). Катедре, поред рада у домену извођења наставе, у својим редовним активностима прате 
научноистраживачки рад својих наставника и сарадника, али и активно учествују у његовој 
организацији. Најбољи доказ тога су научни семинари катедри, који се организују у оквиру 
појединачних катедри, а из области сродних њиховој матичности. Ове семинаре тренутно реализују 
три катедре на Факултету: Катедра за економску теорију и анализу, Катедра за економску политику и 
развој и Катедра за статистику и математику (Прилог 6.12). У последње три године одржано је укупно 
36 научних семинара, и то: у 2017. години 15, у 2018. години 13 и у 2019. години 8 семинара. Радови, 
проистекли са ових семинара, објављени су у пет тематских зборника радова у издању Центра за 
издавачку делатност (http://cid.ekof.bg.ac.rs/edicije/domaca-izdanja/). Катедре су припремиле и план 
семинара за 2020. годину, али због ситуације са пандемијом Ковид – 19, до реализације ових семинара 
није дошло.  
Поред научних семинара катедри, важан део дисеминације научних резултата наставника и сарадника 
Факултета унутар колектива јесте и презентација истраживања која су публикована у међународним 
научним часописима индексираним на СЦИ/ССЦИ листама. Од успостављања овог вида презентовања 
научноистраживачких резултата до данас одржано је укупно 6 таквих предавања.  
Требало би поменути и научноистраживачки семинар „Београдски истраживачки семинар из 
економије и финансија“, који Факултет организује заједно са Народном банком Србије, почев од 2018. 
године. Циљ семинара је представљање истраживања међународно признатих научника, уз непосредну 
размену мишљења са учесницима на семинару, што доприноси подизању нивоа научноистраживачког 
рада, развоју квалитетније и креативније академске дискусије, те подстицању академске изврсности. У 
току 2019. године одржано је 8 таквих предавања, у 2018. години 5 предавања, док су таква предавања 
у целини отказана за 2020. годину због проглашене пандемије Ковид-19.  
Научно-истраживачки центар Економског факултета у Београду (НИЦЕФ) је реномирани 
академски и истраживачки центар са дугом традицијом у области развојних фундаменталних 
економских истраживања и консултантских услуга. Његов рад уређен је „Правилником о раду 
научноистраживачког центра Економског факултета (НИЦЕФ)“ (Прилог 6.13). Од оснивања, 1974. 
године, до данас, у оквиру НИЦЕФ-а реализовано је преко хиљаду пројеката, велики број развојних 
едукативних програма и других консултантских услуга. По броју и квалитету урађених 
научноистраживачких и комерцијалних пројеката, НИЦЕФ 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. Током свог пословања, НИЦЕФ је остварио и богату сарадњу са државним 
органима и институцијама Републике Србије, радећи пројекте од кључног интереса за земљу, попут 
секторских стратегија, економских политика и мера, програма развоја, итд. (Прилог 6.14).  
У претходном трогодишњем периоду, за који се врши оцена стања у области, у оквиру НИЦЕФ-а 
реализовано је 17 научноистраживачких пројеката, чији су руководиоци наставници стално запослени 
на Факултету (Табела 6.1). Посебно се по свом значају истичу фундаментални пројекти подржани од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У претходна три четворогодишња 
циклуса реализовано је четрнаест таквих пројеката. Последњи, четврти циклус ових пројеката, започео 
је 2011. године, а завршен је 2019. године, где је Факултет био носилац четири пројекта на коме је било 
ангажовано преко сто истраживача (179005 – „Ризици финансијских институција и тржишта у Србији 
– микроекономски и макроекономски приступ“, 179050 – „Стратегијске и тактичке мере за решавање 
кризе конкурентности реалног сектора у Србији“, 179062 – „Примена савремених метода менаџмента 
и маркетинга у унапређењу конкурентности предузећа у Србији у процесу њене интеграције у 
Европску унију“, и 179065 – „Улога државе у новом моделу раста привреде Србије“). Два пројекта у 
овом циклусу, на којима је ангажован Факултет, била су интердисциплинарна (потпројект „Упоредно 
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и кумулативно истраживање макроекономских ограничења и утицаја у оквиру пројекта „Развој и 
примена нових и традиционалних технологија у производњи конкурентних прехрамбених производа 
са додатом вредношћу за домаће и светско тржиште“ и потпројект „Исхрана и тржиште“ у оквиру 
пројекта „Биолошки механизми, нутритивни унос и статус полизасићених масних киселина и флоата: 
Унапређење исхране у Србији“), а за осам пројеката реализацију је подржало једанаест истраживача са 
Факултета. У 2020. години са Министарством просвете, науке и технолошког развоја потписан је 
Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО, којим су уређени начин и 
услови преноса средстава за рад истраживача, режијских трошкова и материјалних трошкова 
истраживања, а на основу достављеног годишњег плана рада.  
НИЦЕФ је носилац научноистраживачког рада Факултета и када је реч о међународним пројектима. У 
току последње три школске године Факултет је узео учешће на три таква пројекта: „H2020 SUFISA“, 
„H2020 Strength2Food (S2F) - „Strengthening European FoodChain Sustainability by Quality and 
Procurement Policy“, и пројеката „Excellence in ReSTI – Excellence in Research Social and Technological 
Innovation Project Management“ из Дунавског транснационалног програма. У посматраном периоду 
уговорен је и пројекат из програма билатералне сарадње са Црном Гором - „Утицај девизног курса на 
спољнотрговинску неравнотежу у условима кризе – одрживи развој нових земаља чланица ЕУ и 
Западног Балкана (2019-2020)“.  
Факултет, преко НИЦЕФ-а, остварује и изузетно сарадњу са привредом у делу трансфера технологија 
релевантним индустријама и пословним заједницама, као и непрофитним организацијама, што 
документују стручни пројекти које је НИЦЕФ реализовао. У току последње три школске године укупно 
је реализовано 9 таквих пројеката (Табела 6.6). Посматрајући свеукупно ангажовање наставника и 
сарадника Факултета на међународним и домаћим пројектима, може се закључити да је партиципација 
запослених у научноистраживачком раду, који се организује преко НИЦЕФ-а као дела Факултета, 
значајна (Табела 6.2), али да има простора за њено даље унапређења. Ово је, нарочито, важно у 
сегменту настојања Факултета да ојача интернационализацију свог научноистраживачког рада, као и 
да јаче диверсификује своје изворе финансирања, препознајући истраживачки рад у областима које су 
од интереса тржишту као могући правац развоја. 
Посебан сегмент пословања НИЦЕФ-а је пружање услуга образовања изван основних, мастер и 
докторских студија. У том смислу постоји велики број едукативних курсева и развојних програма из 
различитих области бизниса, економије и образовања, а по принципу отворених и in house курсева. 
Програми едукације in house курсева подразумевају курсеве који се посебно креирају, или од 
постојећих прилагођавају, потребама конкретног клијента, и изводе само за полазнике датог клијента. 
У њих спадају и развојни програми едукације као дугорочни план едукације запослених 
(http://nicef.ekof.bg.ac.rs/edukacija/kursevi-po-oblastima/in-house-kursevi/). 
Програми едукације отворених курсева се одвијају у просторијама Факултета, са прецизно 
дефинисаним планом и програмом рада и у унапред објављеним терминима. Они обухватају велики 
број области: Менаџмент и организација, Маркетинг и продаја, Финансије, банкарство и 
рачуноводство, Међународно пословање и финансије, Анализа и обрада пословних података, 
Специфични аспекти пословања (http://nicef.ekof.bg.ac.rs/edukacija/kursevi-po-oblastima/). Посебан 
сегмент, у оквиру ових програма едукације, представљају специјалистички курсеви који обухватају 
континуирану едукацију за лиценцирање актуара, а која се одвија на основу Споразума о сарадњи за 
унапређење актуарске струке између Народне банке Србије и Економског факултета у Београду. Ту је 
и програм припреме за полагање ЦФА првог нивоа програма (http://nicef.ekof.bg.ac.rs/edukacija/kursevi-
po-oblastima/specijalisticki-kursevi/). У протекле три године укупно је 25 полазника похађало едукацију 
за лиценцирање актуара, док је припрему за полагање „ЦФА нивоа 1 програма“ прошло 34 полазника 
(Прилог 6.14).  
Јачајући своју сарадњу са средњим школама у Србији, Факултет је препознао потребу за сталном 
едукацијом наставника стручних предмета из области економије, пословног управљања и статистике, 
тако да је у том смислу понудио програме сталног стручног усавршавање наставника средњих школа, 
акредитованих од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања - ЗУОВ 
(http://nicef.ekof.bg.ac.rs/edukacija/programi-stalnog-strucnog-usavrsavanja-nastavnika-vaspitaca-strucnih-
saradnika/), а чији је носилац НИЦЕФ. Први циклус, од укупно 19 акредитованих програма, окончан је 
закључно са школском 2017/18. годином, а други циклус са 12 акредитованих програма сталног 
стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника започео је школске 2018/2019. 
године и одржаваће се све до краја школске 2020/21. године. До сада је едукацију у другом циклусу 
прошло укупно 209 наставника (Прилог 6.14).  
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Поред комерцијалних активности, усмерених ка привреди и екстерним клијентима, НИЦЕФ пружа 
организациону и административну подршку у реализацији бројних интерних факултетских пројеката, 
међу којима се посебно истиче бесплатни курс „MS OFFICE – EXCEL“ намењен подизању рачунарских 
компетенција студената Факултета. У току последње три школске године овај курс је одслушало и 
положило тест укупно 939 студената (Прилог 6.14).  
У НИЦЕФ-у су запослене две особе на неодређено време на позицијама сарадника на пројекту, док се 
из редова студената ангажује једна особа на позицији сарадника на међународним пројектима. 
Истовремено, на међународним пројектима је ангажован један број истраживача који нису део 
наставног особља на Факултету (у протекле три године укупно 12). НИЦЕФ показује озбиљну 
посвећеност развоју научноистраживачког и стручног рада која је у континуираном узлазном тренду. 
Укљученост наставника и сарадника на пројектима под окриљем НИЦЕФ-а је значајна (Прилог 6.2). 
Међутим, јасно је да постоји значајан простор за унапређење овог сегмента, нарочито ако се има на 
уму промена начина финансирања науке у земљи.  
Центар за издавачку делатност (ЦИД) представља посебну организациону јединицу Факултета и 
незаменљиву подршку наставном и научном процесу Факултета, али и наставном, научном, 
технолошком и пословном процесу изван Факултета (простор Републике Србије и дела Југоисточне 
Европе). Издања ЦИД-а су најквалитетнији домаћи наслови из области теоријске економије, 
међународне економије, банкарства, менаџмента, маркетинга, организације, пословних финансија, 
рачуноводства, статистике, математике, информатике и других њима комплементарних научних 
области (http://cid.ekof.bg.ac.rs/). Иако Факултет преко своје књижаре обавља и послове промета 
уџбеника и пратеће литературе, ЦИД није идентификован као профитни центар Факултета, већ 
доминантно као подршка наставном процесу, односно подршка студентима у прибављању неопходне 
наставне литературе. 
Рад ЦИД-а уређен је „Правилником о раду Центра за издавачку делатност“ (Прилог 6.15). Основни 
делокруг рада ЦИД-а јесу активности које се односе на процес издавања наставне и остале литературе, 
као и часописа из области економије. Поред тих основних активности, ЦИД обавља и један део 
пратећих послова који подразумева сарадњу са другим стручним службама у домену припреме 
уговора, издавања фактура и припреме осталих рачуноводствених докумената, организовање редовних 
и ванредних пописа, поделе књига самофинансирајућим студентима, организовање промотивних 
наступа (учествовање на Београдском сајму књига). Укупан број запослених је троје извршилаца на 
неодређено време (оператер техничке припреме и двоје продаваца у књижари), као и Директор који се 
бира из реда наставника (Прилог 6.16). Иако број запослених указује да су кадровски капацитети 
задовољавајући, њихова структура није: једна запослени је на месту оператера техничке припреме, док 
су друга два на местима продавца књига. Постојећа организација рада у ЦИД-у тренутно покрива све 
захтеве у погледу динамике припреме и публиковања издања и пратећих активности, али је евидентно 
да, нарочито у пиковима обима посла, као што је припрема наставне литературе пред нову школску 
годину или припрема и реализација наступа на „Београдском сајму књига“, у ЦИД-у недостаје још 
један извршилац на позицијама техничког уредника или оператера техничке припреме (запослене у 
књижари, којих је два, није могуће прерасподелити на друге позиције унутрашњом реорганизацијом 
због неодговарајуће стручне спреме).  
ЦИД је у периоду 2017-2020. године објавио 228 јединица наставне и остале литературе, чиме је дат 
значајан допринос наставном процесу, али и научноистраживачком и стручном раду на Факултету 
(детаљније Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса).  
Важна делатност ЦИД-а јесте и публиковање периодике, односно часописа из области економије и 
пословног управљања: 

• Economic Annals/Економски анали представља један од водећих научних часописа у земљи 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/publikacije/casopisi/ekonomski-anali/). Од свог оснивања 1955. године 
до данас, Economic Annals/Економски анали имали су 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 2006. 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. Часопис Economic Annals /Економски анали рангиран је тренутно у категорији 
М24, индексиран у бази података Elsevier Scopus® database према SCImago Journal & Country 
Rank (тренутно Q3) и индексиран је у RePec (тренутно h=10), као и у базама Ideas, EconLit и 
Harzing’s Publish or Perish (тренутно h=17 за период 2009-2017); 
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• Економске идеје и пракса је часопис од националног значаја 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/publikacije/casopisi/ekonomske-ideje-i-praksa/). Тематски покрива 
економске и сродне друштвено–хуманистичке науке (политикологија, социологија, 
филозофија, право). Бави се проблемима економске науке, економске политике, пословне 
економије, квантитативне економије, и посебно институционалним, друштвеним и политичким 
изазовима за економску науку и праксу. Оријентација часописа је ка критичкој отворености, 
трагању за новим решењима, одбацивању ексклузивности било ког модела или економског 
мишљења. Часопис излази на српском језику, са енглеским апстрактом, као квартални научни 
часопис. Категоризован је у категорији М52 (2017 и 2018), односно у категорији М53 (2019) и 
индексиран је на EconLit листи, у EBSCO и RePEc бази; 

• Маркетинг представља публикацију у којој је Факултет суиздавач са Српским удружењем за 
маркетинг (SeMA) (http://www.sema.rs/marketing.php). Маркетинг је часопис националног 
значаја, који се објављује квартално и намењен је широком кругу читалаца, академској и 
стручној јавности. Текстови објављени у часопису покривају област маркетинга у најширем 
смислу. Часопис је рангиран у категорији М51;  

• ESPToday је, такође, суиздавачки пројекат, али са Филолошким и Саобраћајним факултетом 
Универзитета у Београду и Удружењем англиста Србије. Посвећен је објављивању 
висококвалитетних истраживачких радова који покривају сва подручја енглеског језика за 
посебне сврхе у контексту терцијарног образовања. Часопис је намењен истраживачима, 
научницима и стручњацима широм света. Индексиран је у SCImago Journal & Country Rank у 
категорији Q2, а од јуна 2020. године и у категорији Q1. 

 
Центар за сарадњу са привредом (ЦСП) основан је у октобру 2015. године као организациона 
јединица Универзитета у Београду – Економског факултета (http://csp.ekof.bg.ac.rs/), чији је делокруг 
рада дефинисан „Правилником о раду Центра за сарадњу са привредом Економског факултета у 
Београду“ (Прилог 6.17). Центар обавља послове везане за успостављање комуникације са привредом 
(припрема уговора о сарадњи, модалитети сарадње, редовно анкетирање послодаваца о искуствима са 
студентима Факултета, годишње извештавање о резултатима анкетирања, итд.), затим послове везане 
за студентску праксу, послове каријерног вођења и саветовања, послове из области маркетинга и 
односа са јавношћу и сарадње са Алумни клубом Факултета. Центар спроводи годишње велики број 
активности: гостујућа предавања и презентације представника компанија, теренску наставу, 
организовање студија случаја и тематских радионица, програме стручних пракси, менторске програме, 
програме запошљавања, програме стипендирања мастер и докторских студија које компаније реализују 
у сарадњи са Факултетом (Прилог 6.18). Због јасне оријентације Факултета да максимално уважи 
привреду и послодавце, Факултет је основао и Савет послодаваца (http://csp.ekof.bg.ac.rs/karijera/savet-
poslodavaca/), чија се саветодавна улога већ одсликава кроз промене студијског програма у 
акредитацији која је окончана 2020. године.  
Целокупан посао, који се обавља преко Центра за сарадњу са привредом, обавља једно стално 
запослено лице и студенти ангажовани по уговору (укупно 5 студената). Центром руководи Продекан 
за сарадњу са привредом и организацију. Организација рада у Центру базирана је на подели послова у 
оквиру три тима (Прилог 6.18): 

• Тим за односе са компанијама и стручне праксе - има задатак да успостави сарадњу са 
привредним субјектима који послују на територији Републике Србије. До сада је успостављена 
сарадња са преко 500 компанија и институција и шест градских управа. Обезбеђено је преко 
3.500 позиција за праксу и посао студентима Факултета;  

• Тим за каријерно вођење и саветовање - припрема и реализује договорене активности са 
компанијама (гостујућа предавања, конференције и сајмови запошљавања, теренска настава), 
припрема и води пројекте намењене студентима у циљу побољшања квалитета студирања и 
усвајања практичних знања из привреде (неколико пројеката: „Startup Centar“ (2017) - 
студентски предузетнички инкубатор за развијање предузетничких идеја и подухвата од стране 
студентских мултидисциплинарних тимова свих факултета Универзитета у Београду, „EKOF 
BusinessLab“ (2019) - лабораторија за усвајање и тестирање знања из привреде где на месечном 
нивоу фирме ”ко-домаћини” преносе знања из индустрије у којој обаљају своју делатност, 
Креативни Центар (2018-2019) - усмерен ка студентима чија су сфера интересовања модерне 
технологије, дизајн и дигитализација, као активности на пољу каријерног управљања и 
саветовања у оквиру пројекта „Екоф животна школа“). Тим активно учествује у стратешким и 
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оперативним активностима Алумни клуба, али и као подршка Case study club-а Факултета. У 
протеклом периоду, у оквиру овог тима, спроведене су бројне активности: остварено је преко 
50 теренских посета компанијама, организовано више од 140 гостујућих предавања, преко 30 
панела, преко 40 радионица, 15 интерактивних радионица и предавања у оквиру пројеката 
„Екоф животна школа“, пружена је подршка реализацији курса „MS Office – Excel“ за студенте 
Факултета, организовано око 60 предавања у оквиру Startup Centra у оквиру кога је програм са 
52 интерно и екстерно ангажована предавача прошло 12 тимова студената, а преко 30 полазника 
Креативног центра прошло је различите програме обуке (програм обуке 3Д штампе, обуке рада 
у графичким софтверима, итд.). Кроз програм „EKOF BusinessLab“ прошло је више од 40 
студената за 3 месеца функционисања, а у програмима су учествовале 3 компаније (током 
пролећног семестра школске 2019/20. године дошло је до прекида рада због проглашене 
пандемије вирусом Ковид-19); 

• Тим за маркетинг и односе са јавношћу - задужен је за интерну и екстерну комуникацију: 
креирање вести и информација са Факултета и њихову дистрибуцију (интерно и екстерно), 
односи са медијима и јавношћу, креирање визуелног идентитета Факултета, стварање 
актуелног и интересантног садржаја за званичне странице на друштвеним мрежама и сајт 
Факултета. Тим је активан у Уписној кампањи Факултета, која се сваке школске године 
усмерава ка средњошколцима за упис у прву годину основних академских студија (од 2016. 
године тиму су активно придружени студенти треће и четврте године као практиканти). 

 
Студентска служба - Канцеларија за међународну сарадњу је стручна служба Факултета задужена 
за реализацију међународне сарадње Факултета са другим високошколским и научноистраживачким 
организацијама (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-универзитетске размене професора и студената и 
креирања заједничких међународних програма. Интензивирање сарадње са страним реномираним 
високошколским установама и научноистраживачким организацијама дали су већ значајне резултате у 
повезивању наставника и сарадника Факултета са колегама из иностранства, размени искустава и 
резултата рада, препознавање потенцијала за заједничко учешће на научноистраживачким пројектима 
и другим облицима сарадње. У том смислу је и јачање сарадње са иностраним реномираним 
универзитетима кроз планирање и увођење нових међународних студијских програма.  
Канцеларија за међународну сарадњу има једног запосленог и њоме руководи Продекан за финансије 
и међународну сарадњу, а организационо је смештена у оквире Студентске службе. Она тренутно 
успешно обавља све послове везане за међународну сарадњу, али је извесно да ће са јачом 
интернационализацијом Факултета у домену наставне и научноистраживачког рада бити неопходно 
проширење кадровских капацитета Канцеларије. Послови који се тичу међународне сарадње 
Факултета могу се класификовати у неколико категорија (Прилог 6.19): 

• Административна подршка у реализацији међународних студијских програма основних 
академских студија – тренутно се на Факултету реализују два међународна програма основних 
академских студија (на енглеском језику), а у сарадњи са Универзитетом у Лондону (Лондонска 
школа економије и политичких наука, LSE): „Економија и финансије“ и „Бизнис и менаџмент“. 
Поред постојећа два, у припреми је реализације још шест нових међународних програма на 
мастер академским студијама, а који су акредитовани у циклусу акредитације 2020. године и 
који би требало да крену са реализацијом од школске 2021/2022. године (детаљније у Стандарду 
4: Квалитет студијских програма); 

• Административна подршка у реализацији међународне мобилности и размене студената и 
запослених - размена студената и запослених током последње три школске године одвијала се 
у оквиру CEEPUS мреже (Central European Exchange Program for Univerity Studies), DAAD 
пројекта, ERASMUS+ програма (којим координира Универзитет у Београду), као и на основу 
споразума о билатералној сарадњи са универзитетима у иностранству: 

o 2017/18 - долазна мобилност обухватила је укупно 17 студената и 5 наставника са 
иностраних високошколских установа, а одлазна 12 студената,6 наставника и 1 
запосленог из ненаставне подршке Факултета; 

o 2018/19 - долазна мобилност обухватила је укупно 17 студената и 15 наставника са 
иностраних високошколских установа, а у одлазној мобилности учествовало је укупно 
13 студената и 12 наставника Универзитета у Београду – Економског факултета. Осим 
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тога, у оквиру Еразмус+ програма сарадње са Ротердамском пословном школом из 
Холандије, у мају 2018. године, на Факултету је гостовало преко 30 студената и троје 
наставника са ове високошколске установе, за које су организована тематска предавања 
и одговарајуће студијске посете компанијама и институцијама; 

o 2019/20 - мобилност у школској 2019/20. години одвијала се смањеним капацитетом, 
јер су на почетку пролећног семестра мобилности обустављене због избијања глобалне 
пандемије Ковид-19. До марта 2020. године, одлазна мобилност обухватила је боравак 
14 студената Факултета на иностраним партнерским универзитетима, односно долазак 
13 студената са страних партнерских универзитета. Када је у питању мобилност 
наставног особља, 2 наставника Факултета су одржала предавања на страним, док је 
Факултет угостио 5 наставника и ненаставног особља са партнерских универзитета. 

У циљу подстицања студената и наставника да активније користе доступна места у оквиру 
програма међународне мобилности, у претходне три школске године организовано је неколико 
радионица, као и дигитална кампања усмерена на унапређења информисаности студената и 
наставника по овом питању. То се одразило на повећање укупне мобилности наставника, 
сарадника и студената Факултета, али се Факултет онда суочио са административним 
проблемима у виду ограниченог броја места који су опредељени на Универзитету за потребе 
Факултета у погледу мобилности; 

• Административна подршка у имплементацији међународних пројеката у домену академске 
мобилности - у периоду 2017–2020. година реализована су три пројекта 
финансирана/суфинансирана из средстава ЕУ фондова: 

o „Institutional Framework for Development of Third Mission of Universities in Serbia – 
IF4TM" 

o Пројекти ERASMUS+ KA1  
o DAAD пројекат за финансијску подршку развоју сарадње са Слободним универзитетом 

у Берлину у погледу академске мобилности  
o ERASMUS+КА2 програма – поднете 4 пријаве. 

• Припремне активности у склапању споразума о сарадњи са иностраним високошколским 
установама и административна подршка у имплементацији тих споразума – реч је о 
вишеструко важном пољу деловања Факултета које омогућава каснију реализацију низа 
активности и пројеката, као и подизање угледа и конкурентске позиције Факултета. 
Универзитет у Београду - Економски факултет приступио је 2017. године програму „Magellan 
Exchange“ у оквиру мреже за мобилност „CENET“ који окупља 35 високошколских 
институција из 13 земаља на подручју Европе, Азије и Северне Америке. Тиме је Факултет 
постао прва високошколска установа из Централне, Источне и Југоисточне Европе која је 
примљена у чланство програма „Magellan Exchange“. У оквиру ERASMUS+ програма Факултет 
има сарадњу са 46 универзитета из 15 земаља, док је истовремено обезбедио билатералне 
споразуме са 254 универзитета и високошколске установе из 49 земаља (Прилог 6.19а). 
Канцеларија је, такође, координирала прикупљањем материјала за пријаву Универзитета у 
Београду за добијање статуса институције из програмске земље у оквиру Еразмус+ програма; 

• Административна подршка у стицању међународних професионалних и академских 
акредитација: 

o ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) – Факултет је у школској 2016/17. 
години добио професионалну акредитацију и до 2020. године повећао број ACCA 
испита, којих су студенти Факултета ослобођени, на 6 испита, што је апсолутно највећи 
број ослобађања испита који се признаје са високошколских установа у Србији. Такође, 
Факултет је у школској 2017/18. години закључио споразум са организацијом ACCA о 
реализацији пројекта ACCA Accelerated Program, који омогућава студентима 
Факултета, модула Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање, да још за време 
трајања студија почну са полагањем преосталих ACCA испита, по веома повољним 
условима, и да под истим условима наставе полагање ACCA испита у периоду до две 
године након дипломирања. У наредном периоду очекује се рад на даљем повећању 
броја ACCA испита, којих су наши дипломци ослобођени; 

o EFMD (European Federation for Management Development) – реномирана међународна 
институција за акредитацију студијских програма и институција из области пословне 
економије, примила је у своје чланство Универзитет у Београду - Економски факултет 
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2018. године. Након опсежних припрема, 2019. године поднет је захтев за добијање 
EPAS међународне програмске акредитације модула основних академских студија 
Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање. Факултет се тренутно налази у 
другој (завршној) фази процеса добијања програмске акредитације (Радна група на челу 
са ресорним продеканом руководи овим процесом).  

• Признавање страних високошколских исправа ради наставка школовања на Економском 
факултету у Београду – Канцеларија администрира процедуру признавања испита положених 
у оквиру мобилности на страном факултету ради наставка школовања на Универзитету у 
Београду – Економском факултету на свим нивоима студија, а у складу са „Правилником 
Универзитета о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова“ 
(http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php). У току последње три школске године, 
Факултет је издао 50 решења о признавању испита положених у иностранству, а Универзитету 
у Београду достављено је 30 предлога одлука о могућности признавања страних 
високошколских исправа ради наставка школовања на Факултету на свим нивоима студија и 25 
предлога одлука о могућности признавања испита које су студенти Факултета положили у 
оквиру међународног програма основих студија „Економија и финансије“; 

• Организовање и су-организовање међународних научних скупова и летњих школа - током 
школске 2017/18. године било је организовано 6 научних скупова, а у школској 2018/19. години 
5 скупова и покренута је Београдска летња школа Економског факултета. Због ванредне 
ситуације изазване пандемијом Ковид-19 у школској 2019/20. години скупова ове врсте, као ни 
Летње школе, није било. Двоје студената прве године Факултета похађало је летњу школу на 
Лондонској школи економије и политичких наука у Лондону (on-line), уз пуну стипендију 
додељену од стране те установе; 

• Остали послови - редовно извештавање чланова колектива о међународним научним 
скуповима, конкурсима за пројекте и стипендије и другим међународним активностима. 
Учествовање у изради нове веб (под)странице Факултета, посвећене међународној сарадњи, на 
српском и енглеском језику (http://international.ekof.bg.ac.rs/). 

 
Библиотека Универзитета у Београду – Економског факултета 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 (детаљније 
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, Прилог 9.5). 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. 
 
Служба за информационе технологије представља важну подршку научноистраживачким 
активностима и стручном раду на Факултету, омогућавајући наставницима и сарадницима Факултета 
услове за обављање тог рада кроз коришћење информатичких ресурса Факултета (детаљније у 
стандарду 9. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса – Прилог 9.8 и у 
стандарду 11. Квалитет простора и опреме). Међутим, услед пренапрегнутости кадровских капацитета 
ове службе, није присутно њено веће партиципирање у припремама и реализацији научних и стручних 
пројеката који би подразумевали и значајнију улогу информационо-комуникационих технологија. 
 
Фондација за развој економске науке (ФРЕН) основана је 2005. године од стране Факултета са 
циљем промоције истраживања која су заснована на најновијој методологији и релевантним подацима. 
Фондација је организована и ради према правилима која су јасно дефинисана у „Статуту Фондације за 
развој економске науке“ (Прилог 6.21). Њен превасходни задатак је да се бави унапређењем 
истраживања у сфери економске и социјалне политике у Србији и региону, отварањем приступа 
висококвалитетним статистичким и аналитичким подацима за доносиоце одлука, као и ширењем 
савременог начина размишљања о економији и социјалној политици у професионалним круговима и 
широј јавности (Прилог 6.21). Данас је ФРЕН позициониран као један од водећих thinktank-ова у 
Србији и региону у датим областима. Своје 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 Србији (на српском и енглеском 
језику, https://fren.org.rs/category/kvartalni-monitor/). С обзиром на капацитет и организацију, ФРЕН 

http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php
http://international.ekof.bg.ac.rs/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.8.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.21.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.21.PDF
https://fren.org.rs/category/kvartalni-monitor/
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представља важну полугу Факултета у јачању научноистраживачког и стручног рада и у том смислу 
потребно је наставити даљи рад на његовом функционалном повезивању са научноистраживачким и 
стручним радом на Факултету.  
 
Научно друштво економиста (НДЕ) заједно са Српском академијом економских наука (САЕН) 
окупљају еминентне домаће научнике из области економије и пословне економије и остварују блиску 
сарадњу са Универзитетом у Београду - Економским факултетом, а кроз редовно организовање 
стручних и научних скупова, семинара и конференција, као и публиковање научних монографија. Тако 
је у сарадњи са ове две организације реализован значајан број скупова у периоду 2017-2020. година: 
„Структурне реформе и улога регулаторних тела у Србији“, „Менаџмент и маркетинг: трендови и 
утицаји на ефикасност тржишта у Србији“, „Економска политика Србије у 2018. години“ (2017), 
„Корпоративно управљање у Србији и Економска политика Србије у 2019. години“ (2018), „Округли 
сто - Савремени протекционизам и његове последице на привреду Србије“, „Belgrade Young Economists 
Conference (BYEC)“, „Транзиција, институције и друштвени развој: доприноси професора Божидара 
Церовића“, „Economic Annals and EACES Workshop in memoriam of Professor Božidar Cerović“, 
„Економска политика Србије у 2020. години“ (2019) (http://ndes.ekof.bg.ac.rs/). 
 
Контрола квалитета научноистраживачког и стручног рада 
 
Процес контроле квалитета сматра се једним од кључних задатака у управљању квалитетом и, када је 
реч о области научноистраживачког и стручног рада, јасно је дефинисана „Правилником о стандардима 
и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1): 

• Контрола квалитета научноистраживачких пројеката који се финансирају од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије – остварује се 
контролом резултата рада на сваком од пројеката, а у складу са категоријама које дефинише 
ресорно министарство. Једном годишње, сви ангажовани наставници и сарадници обавезни су 
да представе своје резултате рада на пројектима у прописаној форми. Збирни резултати по 
пројектима, на крају сваке истраживачке године, достављају се Министарству просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, које са своје стране врши екстерну контролу; 

• Контрола квалитета истраживачких пројеката примењених истраживања за потребе 
привреде – остварује се кроз континуирано праћење резултата рада наставника и сарадника, 
односно контролу реализације циљева и резултата дефинисаних самим пројектима. Наставници 
и сарадници, ангажовани на овим пројектима, пишу одговарајуће извештаје о својим 
резултатима рада, а који су предмет разматрања одговарајућих тела Факултета, као и партнера 
из привреде. Носиоци ових процеса су НИЦЕФ и ФРЕН;  

• Контрола квалитета међународних научноистраживачких пројеката - подразумева 
редовне извештаје о резултатима наставника и сарадника ангажованих на овим пројектима, а 
који су предмет разматрања и оцене, не само одговарајућих тела Факултета, већ и иностраних 
партнера. На одређеним међународним пројектима постоји и додатна контрола која је 
успостављена од стране Министарства финансија Републике Србије; 

• Контрола квалитета индивидуалних истраживања наставника и сарадника – остварује се 
кроз континуирано праћење научноистраживачког и стручног рада, а који се збирно 
представљају у оквиру процеса избора наставника и сарадника у звања, односно петогодишњих 
извештаја о раду редовних професора (детаљније Стандард 7: Квалитет наставника и 
сарадника, Прилог 7.4). Осим тога, наставници и сарадници перманентно објављују резултате 
својих истраживања (научне монографије, радови у водећим часописима међународног значаја, 
радови у часописима националног значаја, радови саопштени на скуповима међународног 
значаја, радови саопштени на скуповима националног значаја). Факултет води евиденцију тих 
резултата и редовно је ажурира на годишњем нивоу. Један број сарадника Факултета је, током 
претходне три школске године, био корисник одређених стипендија и боравио на усавршавању 
на реномираним међународним научноистраживачким институцијама, што је додатно утицало 
на унапређење њихових научноистраживачких компетенција (Прилог 5.3); 

• Контрола квалитета развоја научноистраживачког подмлатка - подразумева 
континуирани рад Факултета на селекцији најбољих студената и њихово усмеравање ка 
научноистраживачком раду у области економије, пословне економије и статистике, односно 
контролу њиховог рада кроз механизме који су развијени у процесу уписа и студирања на 

http://ndes.ekof.bg.ac.rs/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.3.pdf
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докторским студијама (детаљније у стандарду 15: Квалитет докторских студија и стандарду 8: 
Квалитет студената). 

 
 
б) АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПОВОЉНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Усаглашеност образовног, 
научноистраживачког и стручног рада, 
као и њихова усаглашеност са 
стратешким опредељењем земље и 
европским циљевима 

+++ Недовољно развијен механизам 
подстицаја наставника и сарадника за 
аплицирање на домаће и међународне 
конкурсе за научноистраживачке пројекте 

+++ 

Континуирано праћење и оцењивање 
квалитета научноистраживачког рада 
наставника и сарадника 

+++ Недовољна интернационализација 
научноистраживачког рада наставника и 
сарадника Факултета 

+++ 

Перманентно научно истраживање и 
међународна сарадња и  

++ Недовољно развијен механизам контроле 
укључивања резултата истраживања у 
наставни процес 

+++ 

Подстицање наставника и сарадника на 
публиковање резултата истраживања 

++ Недовољни кадровски капацитети 
појединих центара Факултета 

++ 

Брига о научноистраживачком 
подмлатку  
 

++ Неажурираност правних акта који 
регулишу рад центара Факултета 

+ 

Организована издавачка делатност + Недовољна обученост за припрему и 
писање пројеката у процесима 
аплицирања  

+ 

  Неажурираност дела сајта Факултета 
посећеног научноистраживачком раду 

+ 

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Повезивање у европски 
научноистраживачки простор и 
међународне пројекте 

+++ Унифицирање критеријума за оцену 
истраживачког рада за веома различите 
научне области 

+++ 

Мултидисциплинарно повезивање 
унутар Универзитета 

+++ Константан притисак на наставнике и 
сараднике да објављују што више радова у 
циљу испуњавања критеријума за изборе у 
звања и појава тзв. “предаторских“ 
часописа 

++ 

Међународна мобилност наставника и 
сарадника 

++ Досадашњи систем евалуације 
научноистраживачких пројеката на 
домаћим конкурсима и систем мерења и 
праћења резултата истраживања 

++ 

Скала за квантификацију процене: +++ - високо значајно; ++ - средње значајно; + - мало значајно; 
0 – без значајности 

 
Оцена испуњености стандарда 6: На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације утврђено 
је да је Универзитет у Београду – Економски факултет перманентним радом обезбедио услове, ресурсе 
и контролне механизме у области квалитета научноистраживачког и стручног рада, чиме је испунио 
Стандард 6. То оцењујемо високо значајним (+++). 
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в) ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА 6 
 
На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације по питању квалитета научноистраживачког и 
стручног рада идентификоване су слабости и повољни елементи у оквиру стандарда 6. У складу са тим, 
предложене су мере и активности за његово даље унапређење: 

1. Континуирано пратити спровођење „Програма научноистраживачког рада Универзитета у 
Београду – Економског факултета за период 2020-2025. године“ и „Програма развоја 
научноистраживачког подмлатка Универзитета у Београду – Економског факултета за период 
2020-2025. године“, уз обавезу редовног извештавања Наставно-научног већа Факултета о 
степену реализације тих програма и њиховог евентуалног ажурирања.  
Носилац активности: Продекан за научноистраживачки рад 

2. Наставити рад на јачању свести међу наставницима и сарадницима о неопходности већег 
укључивања Факултета у процес аплицирања на домаће и међународне конкурсе за 
научноистраживачке пројекте. У том смислу потребно је креирати одговарајући подстицајни 
механизам којим би се наставници и сарадници додатно подстакли да се усмере ка овом пољу. 
Такође, потребно је интензивирати in house обуке за припрему и пријаву научноистраживачких 
пројеката, како у оквиру позива Фонда за науку Републике Србије, тако и у оквиру европских 
програма (ЕРАСМУС+, Хоризон2020, итд.). 
Носилац активности: Продекан за научноистраживачки рад и управа Факултета, НИЦЕФ. 

3. Наставити рад на интернационализацији Факултета, како у домену међународне сарадње, 
учешћа Факултета у заједничким научноистраживачким пројектима са међународним 
партнерима и заједничкој дисеминацији резултата истраживања, тако и у домену креирања 
заједничких међународних студијских програма и мобилности наставника и сарадника. 
Потребно је посебно континуирано радити и на проширењу капацитета намењених Факултету 
у оквиру програма мобилности на Универзитету, као и јачања кадровских капацитета 
Канцеларије за међународну сарадњу. 
Носилац активности: Продекан за финансије и међународну сарадњу и управа Факултета, 
факултетски центри и стручне службе.  

4. Наставити рад на јачању позиције Факултета у домену стручног рада и израде стручних 
пројеката, како за државу и њене институције као наручиоца, тако и за приватни сектор. У том, 
али и у домену научноистраживачког рада, потребно је јаче функционално повезивање 
Факултета са Фондацијом за развој економске науке (ФРЕН), чиме би се додатно оснажила 
позиција Факултета на тржишту. 
Носилац активности: Управа Факултета, Продекан за научноистраживачки рад, Директор 
ФРЕН-а. 

5. Наставити рад на јачању инфраструктуре за развој нових и побољшање постојећих 
научноистраживачких семинара на Факултету, са интенцијом да се прошири дијапазон 
научноистраживачких области које овакви семинари покривају. У овом контексту потребно је 
посматрати и појачано учешће младих истраживача у њима. 
Носилац активности: Продекан за научноистраживачки рад 

6. Наставити рад на развоју Летње школе Факултета у правцу ангажовања реномираних предавача 
и успостављања конкурентних курсева, као и на успостављању формалне валидације учешћа 
на Летњој школи кроз доделу одговарајућег броја ЕСПБ бодова. Потребно је израдити и 
одговарајућу информациону и маркетиншку стратегију која ће за циљ имати ефективну 
промоцију програма у иностранству. Такође, потребно је успоставити системско праћења 
успешности реализације програма Летње школе, односно њихово стално унапређење. 
Носилац активности: Продекан за финансије и међународну сарадњу и управа Факултета, 
Студентска службе – Канцеларија за међународну сарадњу.  

7. Наставити рад на јачању позиције Факултета у сарадњи са привредом, пре свега, у домену 
обезбеђења стручних пракси и програма запошљавања студената Факултета, а кроз даљи развој 
капацитета и програма Центра за сарадњу са привредом.  
Носилац активности: Продекан за сарадњу са привредом и организацију, управа Факултета. 

8. У циљу ефикасне и доследне примене „Стратегије развоја Факултета“ потребно је усвојити 
одговарајући Акциони план чије испуњење ће се периодично пратити од стране органа 
руковођења, али и од стране тела за обезбеђење и контролу квалитета. 
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Носилац активности: Управа Факултета, Комисија за развој, Комисија за обезбеђење и 
контролу квалитета, Комисија за развој.  

9. Редовно ажурирати и усклађивати правна акта који регулишу организацију и рад центара 
Факултета. 
Носилац активности: Директори центара Факултета, Служба за опште и правне послове. 

10. Увести стандардизовану форму биографије наставника и сарадника Факултета (CV) која ће се 
публиковати на званичном сајту Факултета, на српском и енглеском језику, и њено редовно 
годишње ажурирање. У том смислу потребно је да Факултет развије механизам редовног 
годишњег извештавања од стране свих наставника и сарадника Факултета о њиховим научним 
и стручним активностима у претходној години. Постојећу базу о научноистраживачким 
резултатима наставника и сарадника потребно је проширити додатним сегментима и редовно 
је ажурирати на основу извештаја наставника и сарадника: учешће у научним и стручним 
пројектима (не само онима на Факултету, него у целини), учешће у обукама и тренинзима, 
чланство у редакцијама научних часописа (не само оних које публикује Факултет), чланство у 
домаћим и страним научним и професионалним асоцијацијама/удружењима/друштвима, 
чланство у организацијама и телима од друштвеног и јавног интереса, менторство и чланство 
у комисијама за оцену и одбрану дипломских, мастер и докторских радова, чланство у 
комисијама и стручним телима Факултета.  
Носилац активности: Продекан за научноистраживачки рад, Библиотека, Служба за 
информационе технологије. 

11. Наставити рад на унапређењу квалитета часописа чији је издавач или суиздавач Факултет, пре 
свега у сегменту подизања категоризације часописа и њихове међународне видљивости. У том 
смислу, потребно је јасније дефинисати процесе припреме и публиковања часописа, а у складу 
са стандардима који се траже као неопходан услов за подизање међународне категоризације 
часописа. 
Носилац активности: Продекан за научноистраживачки рад, редакције часописа (главни 
уредници), Центар за издавачку делатност (директор). 

12. Унапредити евиденцију публикованих јединица под окриљем Центра за издавачку делатност 
(ЦИД) и редовно је ажурирати. У том смислу потребно је структурирати елементе евиденције 
(тип публиковане јединице, назив, аутори, година издања и други идентификатори) и 
евиденцију водити у формату који је прилагођен за извештавање о овој врсти активности 
Факултета, а у складу са захтевима процеса праћења квалитета. 
Носилац активности: Центар за издавачку делатност (директор) 

13. Редовно ажурирати информација на страници посвећеној научном раду Факултета на званичној 
веб презентацији Факултета. 
Носилац активности: Продекан за научноистраживачки рад, Служба за информационе 
технологије. 
 
 

г) ПОКАЗАТЕЉИ И ПРИЛОЗИ ЗА СТАНДАРД 6 
 
Табела 6.1. Назив текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су руководиоци 
наставници стално запослени у високошколској установи 
Табела 6.1а Назив и број текућих научноистраживачких/уметничких пројеката реализованих у 
оквиру ФРЕН-а чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи. 
Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у 
текућим домаћим и међународним пројектима 
Табела 6.2а. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у 
текућим међународним и домаћим пројектима у оквиру ФРЕН-а 
Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи у претходној 
календарској години према критеријуму Министарства и класификације уметничко-истраживачких 
резултата 
Табела 6.4. Списак SCI/ССЦИ- индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период. 
(Навести референце са редним бројем) 
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Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација и уметничких пројеката (име кандидата, име 
ментора, назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) у високошколској установи у 
претходне три школске године 
Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројекта који се тренутно реализују у установи чији су 
руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи 
Табела 6.6а. Назив и број текућих стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у 
установи у оквиру ФРЕН-а чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској 
установи 
Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односе на испуњеност 
услова за менторе у односу на укупан број наставника на високошколској установи. 
Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене резултате у 
научноистраживачком уметничко-истраживачком раду. 
Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника 
и сарадника на високошколској установи. 
Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и сарадника на 
високошколској установи.  
Прилог 6.4. Одлука о акредитацији високошколске установе за научноистраживачки рад  
Прилог 6.5. Стратегија развоја Економског факултета Универзитета у Београду за период 2020-2025. 
година 
Прилог 6.6. Програм научноистраживачког рада Универзитета у Београду - Економског факултета за 
период 2020-2025. године  
Прилог 6.7. Програм развоја научноистраживачког подмлатка Универзитета у Београду - Економског 
факултета за период 2020-2025. године 
Прилог 6.8 Примери избора у звање наставника на Универзитету у Београду – Економском факултету: 
наставничко звање доцента, ванредног и редовног професора 
Прилог 6.9. Одлука о вредновању научноистраживачког рада на Универзитету у Београду – 
Економском факултету 
Прилог 6.10. Одлука о додели бесплатних издања ЦИД-а асистентима и сарадницима у настави 
Факултета 
Прилог 6.11. Одлука о измени висине школарине на академским студијама за школску 2020/2021. 
годину 
Прилог 6.12. Списак предавања одржаних у оквиру научних семинара катедри Економског факултета 
у Београду за период 2017-2019. година 
Прилог 6.13. Правилник о раду Научноистраживачког центра Економског факултета (НИЦЕФ) 
Прилог 6.14. Основне информације и подаци о раду НИЦЕФ-а у периоду последње три школске 
године 
Прилог 6.15. Правилник о раду Центра за издавачку делатност (ЦИД) 
Прилог 6.16. Основне информације и подаци о раду Центра за издавачку делатност (ЦИД) периоду 
последње три школске године 
Прилог 6.17. Правилник о раду Центра за сарадњу са привредом Економског факултета у Београду 
Прилог 6.18. Основне информације и подаци о раду Центра за сарадњу са привредом у периоду 
последње три школске године 
Прилог 6.19. Основне информације и подаци о раду Студентске службе-Канцеларије за међународну 
сарадњу 
Прилог 6.19а Списак високошколских установа и научноистраживачких организација са којима је 
Универзитет у Београду – Економски факултет успоставио билатералну сарадњу 
Прилог 6.20. Статут Фондације за развој економске науке 
Прилог 6.21. Основне информације о раду Фондације за развој економске науке (ФРЕН) 
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СТАНДАРД 7 
 

КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 
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а) ОПИС, АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет је у процесу управљања квалитетом у области квалитета 
наставника и сарадника спровео основне задатке планирања, контроле, обезбеђења и унапређења 
квалитета. Факултет је, у складу са „Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ 
(Прилог 2.1), утврдио стандарде квалитета и поступке за обезбеђење квалитета наставника и сарадника, 
што у основи подразумева оспособљеност за наставни, научноистраживачки и стручни рад, спремност 
за пружање максималног доприноса развоју науке и научног стваралаштва, примену нових научних 
знања у наставном процесу, као и поседовање високих моралних карактеристика који представљају 
узор студентима. У том смислу Факултет је донео одговарајућа правна акта, развио механизме за 
њихову имплементацију, као и системе контроле.  
 
Обезбеђење квалитета наставника и сарадника 
 
Обезбеђење квалитета наставника и сарадника превасходно подразумева доношење и имплементацију 
правне регулативе у поступку запошљавања наставничког кадра чиме се осигурава одређен ниво 
квалитета по питању педагошких, научноистраживачких и стручних компетенција. Како је 
наставнички позив, односно образовање као такво, изузетно важан елеменат у изградњи целокупног 
система вредности једног друштва, то је питање квалитета наставничког кадра увек тесно повезано са 
очувањем достојанства професије, односно моралних вредности и вредности знања. Зато се и 
Универзитет у Београду постарао да то питање постави у фокус система управљања квалитетом у овој 
области. Универзитет у Београду – Економски факултет је, у складу са усвојеним „Кодексом 
професионалне етике на Универзитету у Београду“ (http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php), 
успоставио механизам праћења и контроле поступања свих запослених на Факултету. Од наставника и 
сарадника Факултета 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 и да њихов рад представља допринос 
изградњи савременог друштва. На Факултету је, у складу са тим, успостављена и Етичка комисија 
Факултета, која ради у складу са усвојеним „Правилником о раду Етичке комисије Факултета“ (Прилог 
7.3). 
 
Наставници и сарадници Факултета су суштински елеменат наставног процеса и оспособљени су за: 
организовање наставе која одговара савременим потребама образовања студената и потребама 
тржишта рада, 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. Сви релевантни подаци о наставницима и сарадницима Факултета 
јавни су и доступни на званичном сајту Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/nastavno-osoblje/ и 
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/). 
Квалитет наставника и сарадника на Универзитету у Београду – Економском факултету обезбеђује се 
кроз неколико паралелних процеса: процес избора наставника и сарадника у звања, процес селекције 
научноистраживачког, односно наставног подмлатка, и процес унапређења педагошких, 
научноистраживачких и стручних компетенција наставника и сарадника. 
 
Избор наставника и сарадника у звања на Факултету врши се према унапред утврђеним 
критеријумима и под условима који су доступни оцени јавности. Факултет се приликом избора 

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/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/nastavno-osoblje/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
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наставника и сарадника у звања придржава прописаних поступака и услова, оцењујући при том њихову 
научну и педагошку компетентност кандидата. Транспарентно регулисан процес избора и именовања 
у звања јасно је документован кроз низ правних аката: „Закон o високом образовању“ 
(http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/), „Статут Универзитета у Београду“ 
(http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php), „Статут Факултета“ (Прилог 1.4), „Правилник о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника на Универзитету у Београду“ 
(Прилог 7.1), „Минимални услови за избор у звања наставника на Универзитету“ (http://nsvo.gov.rs/), 
„Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду“ 
(Прилог 7.4), „Правилник о ближим условима за избор сарадника Факултета“ (Прилог 7.6) и 
„Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 
резултата истраживача“ (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/03/Pravilnik-2017-preciscen-
tekst.pdf). Процедура избора наставника и сарадника на Факултету спроводи се кроз неколико корака 
који су, такође, јасно дефинисани.  
На основу иницијативе матичне катедре, Наставно-научно веће Факултета доноси одлуку о 
расписивању конкурса за избор наставника или сарадника и одређује Комисију за припрему извештаја 
о пријављеним кандидатима по конкурсу, од најмање три члана. Конкурс са условима за избор се 
објављује у огласним новинама Националне службе за запошљавање, „Послови“, и траје 15 дана од 
дана објављивања, као и на интернет страници Факултета и Универзитета у Београду. Кандидати су 
дужни да доставе сву потребну документацију у траженом формату, као доказ да испуњавају услове 
Конкурса, а неуредне и непотпуне пријаве се не разматрају. Комисија сачињава „Извештај о избору 
кандидата“ у року од 60 дана, који се потом ставља на увид јавности на званичном сајту Факултета, у 
трајању од 15 дана (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/konkursi-i-referati/). Пре сачињавања 
„Извештаја“, Комисија одређује тему приступног предавања за све оне кандидате који се бирају у звање 
доцента, као и у звање ванредног професора, а који немају одговарајуће педагошко искуство (Прилог 
7.5). Након истека рока увида јавности, Изборно веће Факултета 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 предлог Сенату Универзитета у Београду ради 
доношења одлуке о избору. Овај поступак и услови су предмет периодичне провере квалитета, који се 
обезбеђује поштовањем законских и других прописа о избору наставника и сарадника у звања.  
Факултет се у потпуности придржава прописаних услова и критеријума за избор у звање, истовремено 
подстичући своје наставнике и сараднике да минималне услове и критеријуме значајно превазиђу 
својим педагошким, научноистраживачким и стручним радом (примери избора у наставничка звања на 
Факултету дати су у Прилогу 6.8): 

• 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 диплому доктора наука стечену у иностранству, признату у складу са 
„Законом о високом образовању“ (http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/). 
Обавезни услови 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). Услови за сваки следећи избор у звање доцента су: 
1. Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране 
високошколске установе, уколико се на конкурс пријавило више од једног кандидата, 2. 
Искуство у педагошком раду са студентима, 3. Позитивна оцена педагошког рада у 
студентским анкетама током целокупног претходног изборног периода, 4. Објављен један рад 
из категорије М20 или три рада из категорије М51 из научне области за коју се бира и 5. 
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. Позитивну оцену педагошког рада (ако га је било) добијену 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 

http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/
http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.1.pdf
http://nsvo.gov.rs/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.6.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/03/Pravilnik-2017-preciscen-tekst.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/03/Pravilnik-2017-preciscen-tekst.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/konkursi-i-referati/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.8.pdf
http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/
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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 научну монографију (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. Објављен 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;  

• За избор у звање редовног професора, поред услова за ванредног професора, потребно је да 
кандидат има: 1. Искуство у педагошком раду са студентима, 2. Позитивну оцену педагошког 
рада добијену 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 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. Резултате 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 услова, за избор у звање редовног професора, потребно је да кандидат има 
испуњену минимално једну ближу одредницу у најмање два од следећа три изборна услова: (1) 
Стручно-професионални допринос (ближе одреднице: Председник или члан уређивачког 
одбора научних часописа или зборника радова у земљи или иностранству, Председник или члан 
организационог или научног одбора на научним скуповима националног или међународног 
нивоа, Председник или члан комисија за израду завршних радова на академским мастер или 
докторским студијама, Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 
пројектима), (2) Допринос академској и широј заједници (ближе одреднице: Чланство у 
страним или домаћим академијама наука, чланство у стручним или научним асоцијацијама у 
које се члан бира, Председник или члан органа управљања, стручног органа или комисија на 
факултету или универзитету у земљи или иностранству, Члан националног савета, стручног, 
законодавног или другог органа и комисије министарстава, Учешће у наставним активностима 
ван студијских програма (перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција, програми едукације наставника) или у активностима популаризације 
науке, Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања или науке), и (3) 
Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким установама, односно установама 
културе или уметности у земљи и иностранству (ближе одреднице: Руковођење или учешће у 
међународним научним или стручним пројектима и студијама, Радно ангажовање у настави или 
комисијама на другим високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи или 
иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача, Руковођење радом или 
чланство у органу или професионалном удружењу или организацији националног или 
међународног нивоа, Учешће у програмима размене наставника и студената, Учешће у изради 
и спровођењу заједничких студијских програма, Предавања по позиву на универзитетима у 
земљи или иностранству). Како је звање редовног професора на Факултету највише 
наставничко звање, након чега више нема редовних избора у звања, „Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду“ предвиђено 
је да, у склопу праћења и контроле компетенција, редовни професори подносе Декану 
петогодишње извештаје о свом раду, које би Декан требало да учини доступним јавности 
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објављивањем на интернет страници високошколске установе (Прилог 7.4). Имајући у виду 
динамику доношења прописа који регулишу ово питање, први извештаји овог типа требало би 
да буду достављени половином школске 2020/21. године. 

 
Када је реч о процесу избора сарадника у настави, Факултет се стара да се тај процес спроведе у складу 
са прописаном процедуром дефинисаном законским оквиром. У звање сарадника у настави и звање 
асистента могу се изабрати лица, која поред услова прописаних „Законом о високом образовању“ 
(http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/), својим образовним радом, посебним 
интересовањима и укупним залагањем на претходно завршеним студијама доказују креативност, 
стручну способност и смисао за научноистраживачки рад. Том приликом узима се у обзир већа 
просечна оцена, а посебно из уже научне области за коју се лице бира, време трајања студија, објављени 
научни и стручни радови, као и познавање светских језика (Прилог 7.6). Ово питање је у домену рада 
катедри које, сходно кадровским потребама за извођење наставе на предметима из своје надлежности, 
пре почетка школске године дефинишу број потребних сарадника у настави и то достављају ресорним 
комисија, односно Декану Факултета. 
 
На Универзитету у Београду – Економском факултету тренутно наставу обавља 140 наставника и 
сарадника, од чега је 122 наставника и сарадника запослено са пуним, односно непуним радним 
временом, док је 18 наставника ангажовано по уговору (Табела 7.1. и Табела 7.2). Структуру наставног 
особља са пуним, односно непуним радним временом чине: 60 редовних професора, 25 ванредних 
професора, 20 доцената, 15 асистената и 2 сарадника у настави. Анализирајући тренутну структуру 
запослених у настави на Факултету, јасно је да је присутан наглашен процес „демографског старења“ 
наставног кадра уз недовољно наглашен степен његовог подмлађивања (Табела 7.1 и Табела 7.2). Од 
укупно 122 запослена наставника и сарадника на Факултету, само је 17 асистената и сарадника у 
настави. Оваква структура запослених у настави представља својеврстан ризик по континуитет и 
квалитет наставног процеса у будућности, о чему већ сада сведочи и показатељ тренутног односа 
укупног броја студената и броја наставника на Факултету (Прилог 7.2). Јасно је да ће у будућности 
бити неопходно јачање кадровски капацитета у настави, нарочито ако се има на уму старосна структура 
наставног кадра, као и чињеница да је за изградњу квалитетног наставника на универзитету, поред 
квалитетне селекције, потребно и време да се наставни подмладак квалификује својим педагошким и 
научним радом за избор у наставничко звање. У прилог овоме стоји и чињеница да ће, унапређење и 
модернизација студијских програма на Факултету и евентуално ширење броја програма у будућности, 
довести до повећања оптерећености постојећих кадровских капацитета у настави (на пример, 
израженија потреба за рад у мањим група код предмета који су апликативног карактера, појава нових 
предмета у складу са захтевима тржишта рада и сл.).  
 
Селекција научноистраживачког, односно наставног подмлатка је, такође, један од процеса којим 
се обезбеђује квалитет наставника и сарадника. Факултет је опредељен за дугорочну политику развоја 
научно-истраживачког подмлатка која је дефинисана одговарајућим програмским документима 
(детаљније у Стандарду 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада, Прилог 6.8). 
Селекција наставног податка се врши на основу унапред дефинисаних прописа, који су напред већ 
објашњени, а сходно потребама за неометано одвијање наставног процеса на Факултету. 
 
Унапређење педагошких, научноистраживачких и стручних компетенција наставника и 
сарадника Факултета предмет су сталног праћења и вредновања на Факултету. Факултет омогућава 
својим наставницима и сарадницима перманентно научно и стручно усавршавање и то на више 
различитих начина: подстицаји за учешће на научним и стручним скуповима у организацији 
образовних и научноистраживачких институција у земљи и у иностранству, стипендије и студијски 
боравци на страним високошколским и научноистраживачким институцијама, специјализације, 
унапређење квалитета библиотечких фондова, приступ научним и стручним базама података, 
подстицаји за дисеминацију резултата научних истраживања у реномираним међународним 
публикацијама (детаљније у Стандарду 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
и Стандарду 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса). 
Финансирање научног и стручног усавршавања наставника и сарадника врши се из средстава 
Факултета, према унапред дефинисаним правилима и процедурама, а на основу „Правилника о раду 
Универзитета у Београду – Економског факултета“ (Прилог 7.7), као и посебним одлукама којима се 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.4.pdf
http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Tabela-7.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Tabela-7.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Tabela-7.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Tabela-7.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.8.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.7.pdf
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подстиче научноистраживачки рад наставника и сарадника Факултета (детаљније у Стандарду 6: 
Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада, Прилог 6.9). Факултет се, такође, као 
водећа научна институција у области економије и пословног управљања, укључује у основна и 
примењена истраживања у земљи, чиме се наставницима и сарадницима Факултета отварају 
могућности да на основу својих ужих научних области, директно примењују научноистраживачке и 
стручне резултате у привреди и друштву у целини. Носилац реализације пројеката на Факултету је 
Научно истраживачки центар Економског факултета (НИЦЕФ) заједно са Фондацијом за развој 
економске науке (ФРЕН), а уз подршку осталих центара и стручних служби Факултета (детаљније у 
Стандарду 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада).  
Квалитет научноистраживачких и стручних компетенција наставника и сарадника Факултета додатно 
се унапређују и кроз њихова усавршавања путем студијских боравака на страним високошколским 
установама, коришћења различитих стипендија (Прилог 5.3), а потврђује се и бројним наградама које 
су наставници, сарадници и студенти Факултета освајали у претходном периоду (Прилог 6.1).  
Факултет, сходно правној регулативи, посебно вреднује педагошке компетенције наставника и 
сарадника при њиховом избору у звања (Прилог 6.8). Факултет спроводи континуирано праћење 
квалитета тих компетенција, према детаљно регулисаним правилима (детаљније у стандарду 5: 
Квалитет наставног процеса – Прилог 5.1 и у стандарду 6: Квалитет научноистраживачког и стручног 
рада – Прилог 6.8, као и Прилог 7.5). У том смислу, Факултет је у протеклом трогодишњем периоду 
организовао и обуке за унапређење педагошких компетенција наставника и сарадника унутар 
Факултета, а у сарадњи са екстерном институцијом (Прилог 5.3). 
 
Контрола квалитета наставника и сарадника 
 
Процес контроле квалитета наставника и сарадника један је од кључних задатака у управљању 
квалитетом и врши се кроз више нивоа: контрола процеса избора у звања наставника и сарадника, 
контрола селекције научноистраживачког и наставног подмлатка и контрола унапређења 
научноистраживачких, стручних и педагошких компетенција наставника и сарадника. 
Контрола избора наставника и сарадника у звања подразумева одређену правну процедуру, при 
чему се посебно вреднују: мерљиви резултати научног и истраживачког рада кандидата, ангажовање 
кандидата у развоју наставе и развоју других делатности Факултета, резултати наставно-педагошког 
рада кандидата, резултати постигнути у обезбеђивању научно-наставног подмлатка, као и повезаност 
образовног рада наставника са радом на пројектима у другим областима привредног и друштвеног 
живота, односно допринос широј заједници.  
Контрола селекције научноистраживачког, односно наставног подмлатка врши се кроз више 
различитих процеса, што је детаљније описано у стандарду 6: Квалитет научноистраживачког и 
стручног рада, док је контрола селекције наставног подмлатка дефинисана прописима и критеријумима 
у оквиру закона и правилника који регулишу ову област.  
Контрола квалитета педагошких, научноистраживачких и стручних компетенција наставника и 
сарадника врши се кроз перманентну евалуацију ових компетенција: евалуација 
научноистраживачких и стручних компетенција детаљно је описана стандарду 6: Квалитет 
научноистраживачког и стручног рада, док се контрола квалитета педагошких компетенција 
наставника и сарадника врши кроз редовно студентско вредновање и интерну контролу Факултета, а 
што је детаљно приказано у стандарду 5: Квалитет наставног процеса.  
  

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.9.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.8.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.8.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-5/Prilog-5.3.pdf
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б) АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПОВОЉНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Потпуна и доследна примена принципа 
јавности поступка и услова за избор 
наставника и сарадника, као и њихова 
усаглашеност са националним законским 
оквиром 

+++ Недостатак планских докумената у 
домену кадровске политике 
запослених у настави 

+++ 

Вредновање педагошких и 
научноистраживачких способности 

++ Недовољно праћење оптерећења 
наставника и сарадника у настави 

+++ 

Подстицање истраживачких и стручних 
активности наставника и сарадника 

++ Неажурираност и неусклађеност 
правне регулативе у домену 
одређивања ближих услова за избор 
сарадника у настави  

++ 

Дугорочна политика селекције научног и 
истраживачког подмлатка 

++   

Редовно студентско вредновање педагошког 
рада наставника и сарадника и уважавање 
студентских оцена 

++   

Обезбеђење сталне едукације и усавршавања 
резултата  
 

+   

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Међународна сарадња Факултета и учешће у 
међународним пројектима 

+++ Честе промене критеријума за избор 
наставника и сарадника у звања у 
току изборног периода 

+++ 

Сарадња са привредом и усавршавање 
стручних компетенција наставника и 
сарадника 

+++   

Међународна мобилност наставника и 
сарадника 

++   

Унапређење компетенција наставника и 
сарадника кроз различите екстерне обуке и 
тренинге 

+   

Скала за квантификацију процене: +++ - високо значајно; ++ - средње значајно; + - мало значајно;  
0 – без значајности 

 
Оцена испуњености Стандарда 7: На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације утврђено 
је да је Универзитет у Београду – Економски факултет успоставио систем управљања квалитетом 
наставника и сарадника, чиме је испунио Стандард 7. То оцењујемо високо значајним (+++) 
 
 
в) ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА 7 
 
На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације по питању квалитета наставника и сарадника 
идентификоване су слабости и повољни елементи у оквиру стандарда 7. У складу са тим, предложене 
су мере и активности за његово даље унапређење: 
1. Донети програм развоја наставног кадра на Факултету, имајући на уму потребу континуираног 

подмлађивања наставног особља, стандарде по питању односа броја наставника и броја студената, 
индивидуално оптерећење у настави (број часова с обзиром на стандарде квалитета по питању 
наставне групе, број испитаних студената и сл.), али и потребу развоја појединачних предмета у 
складу са стратегијом развоја Факултета и акредитованих студијских програма. Ово је нарочито 
важно у контексту тренутне ситуације и извесног одласка у пензију једног броја наставника у 
блиској будућности. 
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Носилац активности: Декан и управа Факултета, катедре (шефови катедара), Комисија за развој. 
2. Унапредити процес праћења оптерећења наставника и сарадника у настави, сходно прописаним 

стандардима квалитета у домену извођења студијских програма на свим нивоима студија у погледу 
односа броја студента и броја запослених наставника, односно норматива у погледу броја студената 
по наставним групама. Ово је нарочито важно имајући на уму стратешко опредељење, односно 
визију и мисију Факултета, као водеће високообразовне институције из области економије, бизниса 
и статистике у чијем средишту је студент.  
Носилац активности: Ресорне комисије за све нивое студија (руководиоци комисија), Комисија за 
праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету, Студентска служба. 

3. Наставити са доследним спровођењем прописаних критеријума за избора наставника и сарадника 
у звања, са посебном напоменом о неопходности спровођења правне регулативе у домену праћења 
рада редовних професора (петогодишњи извештаји о раду који се достављају Декану и који се 
објављују на званичном сајту Факултета). 
Носилац активности: Декан и управа Факултета, катедре (шефови катедара). 

4. Ажурирати и ускладити прописе у домену ближих услова за избор сарадника на Факултету, у 
оквиру кога је потребно и јасније прецизирати поступак избора сарадника у настави на Факултету. 
Носилац активности: Ресорне комисије за први и други ниво студија (руководиоци комисија), 
Служба за опште и правне послове. 

5. Већу пажњу посветити наставницима и сарадницима који имају највише оцене педагошког рада, 
чиме би се створили услови да оцене студената добију свој пуни смисао. У том смислу, било би 
добро да се размотри предлог увођења годишње награде (плаћено студијско путовање, набавка 
опреме и слично) за наставника и сарадника који остваре највишу оцену за педагошки рад по 
години студија, као и за најбољи уџбеник према студентском вредновању у једној школској години. 
Величина и природа награде би требало да буду такви да сваког запосленог појединца у настави 
стимулишу на додатни напор како би побољшали све аспекте свог педагошког рада. 
Носилац активности: Продекан за финансије и међународну сарадњу и управа Факултета. 
 

 
г) ПОКАЗАТЕЉИ И ПРИЛОЗИ ЗА СТАНДАРД 7 
 
Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи 
(радни однос са пуним радним временом, ангажовање по уговору) 
Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи радни однос са 
пуним радним временом, ангажовање по уговору) 
Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника 
Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са 
бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу установе 
Прилог 7.3. Правилник о раду Етичке комисије Факултета 
Прилог 7.4. Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду 
Прилог 7.5. Одлука о извођењу приступног предавања на Економском факултету у Београду 
Прилог 7.6. Правилник о ближим условима за избор сарадника Факултета 
Прилог 7.7 Правилник о раду Универзитета у Београду – Економског факултета 
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СТАНДАРД 8 
 

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА 
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а) ОПИС, АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет је у процесу управљања квалитетом студената спровео 
основне задатке планирања, контроле, обезбеђења и унапређења квалитета. Факултет је, у складу са 
„Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1), утврдио стандарде 
квалитета и поступке за обезбеђење селекције студената на јаван и правно дефинисан начин, за 
оцењивања студената током рада у настави и њихово перманентно праћење, као и за контролу 
оцењивања студената. У том смислу Факултет је донео одговарајућа правна акта, развио механизме за 
њихову имплементацију, као и системе контроле квалитета.  
 
Обезбеђење квалитета студената 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет квалитет студената обезбеђује применом законске 
регулативе у области високог образовања: „Закон о високом образовању“ (mpn.gov.rs/dokumenta-i-
propisi/zakonski-okvir/), „Статут Универзитета у Београду“ (http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-
propisi.php), „Статут Економског факултета у Београду“ (Прилог 1.4), „Правилник о обезбеђењу 
квалитета рада Факултета“ (Прилог 1.5), „Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења 
квалитета“ (Прилог 2.1), „Правилник о упису студената на студијске програма Универзитета у 
Београду“ (Прилог 8.1), „Правилник о полагању испита на основним и дипломским академским 
студијама“ (Прилог 8.2), „Правилник о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом Универзитета 
у Београду“ (Прилог 8.4), „Правилник о правилима основних и академских студија“ (Прилог 8.5) и 
„Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду“ (Прилог 15.1). 
Према „Правилнику о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1), квалитет 
студената на Факултету обезбеђује се кроз: (1) објективну селекцију студената међу пријављеним 
кандидатима за упис у прву годину студија; (2) квалитет садржаја и метода наставе и оцењивања 
студената, односно резултата наставе, и (3) стимулацију успешних студената и обесхрабривање 
кршења норми академског понашања студената на настави и испитима.  
 
Упис студената је први корак у обезбеђењу квалитета студената на Универзитету у Београду – 
Економском факултету, при чему је читав процес дефинисан правном регулативом („Закон о високом 
образовању“, „Статут Универзитета“, „Статут Факултета“, „Правилник о упису студената на студијске 
програма Универзитета у Београду“, општа правна акта Факултета која регулишу ово питање). 
Факултет обезбеђује студентима једнакост и равноправност по свим основама (раса, пол, сексуална 
оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко или друго 
мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа и имовинско стање). 
У том смислу, Факултет омогућава свима једнак приступ и услове студирања на свим нивоима студија 
и забрањује сваки вид дискриминације. „Правилником о утврђивању права на упис лица са 
инвалидитетом Универзитета у Београду“ посебно је регулисано право на упис свим особама са 
посебним потребама (Прилог 8.4), а „Правилником о полагању испита на основним и дипломским 
академским студијама“ регулисано је и полагање испита за ове студенте (Прилог 8.2). Тренутно на 
Универзитету у Београду - Економском факултету наставу похађа десет студената са инвалидитетом. 
Факултет је овим студентима обезбедио приступ једном броју сала и канцеларијама стручних служби, 
a обезбеђење приступа у осталим учионицама и службеним просторијама планирано је у наредном 
периоду у складу са финансијским могућностима Факултета. 

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. 
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Факултет континуирано врши промоцију студијских програма свих нивоа студија с циљем привлачења 
што квалитетнијих кандидата. Највећа пажња посвећена је промоцији уписа на прву годину основних 
академских студија (ОАС), која се врши, како директно у контакту са средњим школама (кроз пројекте, 
посете школама и посете средњошколаца Факултету), тако и путем других канала комуникације: 
„Приручника за припрему пријемног испита“ публикованог од стране Центра за издавачку делатност 
Факултета који садржи информације о пријемном испиту (http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-
ispit/prirucnik-za-pripremu/), званичне интернет странице Факултета 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/prijemni-ispit/), средстава јавног информисања и друштвених мрежа. 
Факултет сваке године организује и припремну наставу за полагање пријемног испита, и то у више 
термина: фебруару, априлу/мају и јуну. Изузетак је представљао период априла и јуна школске 2019/20. 
године, када је то било немогуће због ванредног стања, односно повећаног степена ризика услед 
пандемије Ковид-19.  
У односу на претходни извештајни период, може се констатовати да су спроведене бројне активности 
од стране Факултета с циљем јачања промоције и привлачења квалитетних кандидата у прву годину 
основних студија. Целокупним процесом организационо руководи Центар за сарадњу са привредом 
(http://csp.ekof.bg.ac.rs//) (Прилог 6.17). Само током 2019. године реализоване су посете 31 средњој 
школи, Факултет су посетили ученици из 5 школа, Факултет је учествовао на 10 сајмова образовања, 
организовано је 13 Отворених врата, објаве на друштвеним мрежама пратио је велики број особа 
(195.308 особа), остварена је сарадња са порталом prijemni.rs, а Факултет је био медијски експониран 
више од 3.000 пута (организовано је преко 15 гостовања у медијима руководства, професора и 
студената Факултета, Фејсбук страница „Ја на Екофу“ намењена будућим студентима броји више од 
2.800 пратилаца, а инстаграм профил „Ја на Екофу“ има више од 700 пратиоца).  
Кампања на мастер академским студијама (МАС) организује се доминантно кроз дигиталне канале 
комуникације. Поред тога, на званичној интернет страници Факултета 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/uslovi-upisa/) могу се пронаћи све битне информације о мастер 
програмима, предметима, пријемном испиту и вредновању успеха на нижим нивоима студија, као и 
условима и роковима уписа. За докторске студије, односно упис на прву годину ових студија, не 
постоји развијена уписна кампања. 
Приликом уписа основних академских студија на Универзитету у Београду – Економском факултету, 
студенти се уписују на један студијски програм, а усмерење на понуђене модуле бирају приликом 
уписа на другу годину и то тако што бирају један предмет из понуђене изборне корпе који их усмерава. 
На мастер академским студијама усмерење се бира одмах, уписом у прву годину мастер студија (на 
Факултету је тренутно десет мастер студијских програма). Што се тиче докторских академских студија, 
процедуре студирања усмеравају студента током студија ка областима у којима ће радити истраживања 
и своју докторску дисертацију. Факултет интерно врши презентацију и промоцију модула на ОАС, 
односно програма на мастер студијама. Студенти су добро информисани када је реч о процедурама и 
правилима уписа, али је приметно да недостаје системско каријерно саветовање студената нижих 
година основних студија, у домену бирања усмерења на основним студијама. 
Када је реч о упису студената на више године студија, то је регулисано „Правилником о правилима 
основих и академских студија“ (Прилог 8.5). Статус студента, који може бити финансиран из буџета 
или који се сам финансира, утврђује се приликом уписа нове школске године, а у складу са правилима 
студирања. Рангирање студената врши се према „Правилнику о упису студената на студијске програме 
Универзитета у Београду“, у оквиру кога је јасно дефинисана формула о израчунавању пондерисане 
просечне оцене (Прилог 8.1). Студент приликом уписа у нову школску годину пријављује предмете 
које жели да слуша и да полаже у тој школској години, а након истека рокова за пријављивање, 
предмети који су одабрани не могу се мењати. Студент пријављује онолико предмета колико је 
потребно да се оствари најмањи прописани број ЕСПБ поена за стицање права на упис у наредну 
годину студија. Такође, регулисан је и минималан број ЕСПБ бодова које студент мора сакупити ако 
жели да промени статус (на пример, промена из статуса студента који се сам финансира у статус 
студента који се финансира на терет буџета).  
На Универзитету у Београду – Економском факултету, посматрано по степенима, студијским 
програмима и годинама студија, у току последње три школске године, присутан је опадајући тренд у 
укупном броју уписаних студената у текућу школску годину (Табела 8.1 и Табела 8.1а). Овде је 
потребно нагласити да су под појмом „стварно уписани“ приказани сви студенти уписани на дату 
годину студија (они који су први пут уписани и они који су обновили годину). Када се погледа број 
студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове, јасно је да 
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постоји одређен позитиван тренд на основним академским студијама: раст броја студената који годину 
уписују са 60 ЕСПБ бодова. Високе цифре у групи испод 37 ЕСПБ бодова у четвртој години основних 
студија последица су чињенице да студенти којима је остао део неположених испита након ослушне 
четврте године, поново уписују ту годину студија (најчешће је реч о мањем броју испита) (Табела 8.2). 
Оно што обесхрабрује јесу трендови на докторским студијама, где, у односу на укупан број студената 
уписаних у другу годину студија, нема студената који уписују ту годину са остварених 60 ЕСПБ 
бодова, док су свега три таква студента на трећој години студија. Истовремено, веома је велики број 
студената који обнављају другу, односно трећу годину студија (на другој је чак 47 студената са мање 
од 37 ЕСПБ бодова).  
Међународни студијски програми на Универзитету у Београду – Економском факултету реализују се 
на основним и мастер академским студијама. Од школске 2017/18. године реализује се настава на 
међународном студијском програму основних академских студија „Економија и финансије“, а од 
раније постоје два међународна програма на мастер академским студијама: „Квантитативне финансије 
(IMQF)“ и „Макроекономија привреда у транзицији“ (детаљније у стандарду 4: Квалитет студијског 
програма). 
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, како лично на пријему студената, тако и 
путем телефона и е-меила (http://www.ekof.bg.ac.rs/studenti/osnovne-studije/sic/). Такође, на званичној 
интернет страници Факултета налази се обиље информација и корисних линкова намењених 
студентима преко којих се студенти могу информисати о свим сегментима рада и функционисања 
Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/). У оквиру Центра за сарадњу са привредом ради и Центар за 
каријерно вођење и саветовање (http://csp.ekof.bg.ac.rs//) који студентима свих нивоа студија помаже у 
процени својих способности и интересовања (детаљније у Стандарду 6: Квалитет 
научноистраживачког, уметничког и стручног рада и Прилог 6.17). Поред добро развијених активности 
које су усмерене на јачање студентских компетенција, Центар нуди и могућности за развој 
комуникационих и других вештина које су важне у обављању њиховог будућег посла, а нису директно 
везане за стручне компетенције (soft skills). Међутим, приметно је да је мања пажња посвећена 
студентима првих година основних студија, пре свега, у домену њихове професионалне оријентације 
(на пример, избор модула по завршетку прве године студија, помоћ у вези начина рада, процеса учења 
и организације на овом нивоу образовања за студенте прве године, и сл.). У том смислу потребно је 
наставити рад развој Центра за каријерно вођење, али и продубити сарадњу са Центром за развој 
каријере на Универзитету. 
 
Квалитет садржаја и метода наставе је једнако важан фактор за укупан квалитет студената, колико 
и квалитетна уписна политика. Овај сегмент је превасходно регулисан „Правилником о стандардима и 
поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1) и подразумева обезбеђење квалитета садржаја и 
метода наставе, наставника и сарадника, као и квалитета евалуације студената (детаљније у Стандарду 
5: Квалитет наставног процеса). Квалитет садржаја, и у вези са тим избор наставних метода које ће 
наставници и сарадници користити у настави, у директној је вези са исходима учења, односно исходима 
занимања. Наставник је, заједно са својим сарадницима, самосталан у одабиру садржаја које ће 
презентовати у оквиру предмета на коме је ангажован, као и начина на који ће то спроводити. Том 
приликом наставник се руководи, пре свега, остваривањем постављених циљева на предмету и 
студијском програму и одабира садржаје и наставне методе којима ће на најлакши и најефикаснији 
начин остварити постављене исходе учења. Наставник је у обавези да исходе учења, наставне методе, 
садржаје са планом рада и начин праћења рада студента, односно његовог оцењивања јасно и прецизно 
презентује у оквиру „Плана рада на предмету“ (Информациони пакет), а са којим се студенти упознају 
на почетку семестра у коме слушају дати предмет (детаљније Стандард 5: Квалитет наставног процеса). 
Како би се осигурао квалитет студијског програма у целини, Информациони пакети се обавезно 
разматрају на катедрама надлежним за скуп предмета сходно научној области. Кроз тај механизам, 
између осталог, осигурава се усклађеност исхода учења по појединачним предметима са исходима на 
нивоу модула, односно студијског програма.  
 
Квалитет оцењивања студената на Факултету обезбеђен је низом правних аката: „Статутом 
Факултета“ (Прилог 1.4), „Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 
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2.1), „Правилником о полагању испита на основним и дипломским академским студијама“ (Прилог 
8.2), као „Правилником о докторским студијама на Универзитету у Београду“ (Прилог 15.1). Рад 
студената током наставе се континуирано прати и вреднује, а на завршном испиту студент, за показано 
знање из целине садржаја предмета, добија оцену. Карактер и садржину испита одређује предметни 
наставник. Предметни наставник је обавезан да на почетку наставе упозна студенте са методологијом 
рада и организацијом наставе, обавезом праћења наставе, начином праћења рада студената и 
оцењивањем (карактер и садржина испита, структура укупног броја поена и начин формирања оцене). 
Све то предметни наставник заједно са својим сарадницима наводи у „Плану рада на предмету“ 
(Информациони пакет), који је студентима доступан на почетку семестра у коме слуша одређени 
предмет. У Информационом пакету детаљно је објашњен начин оцењивања студената који је усклађен 
са актима Факултета и Универзитета у Београду (детаљније Стандард 5: Квалитет наставног процеса). 
На овај начин се студенти правовремено информишу о критеријумима, правилима и процедурама 
оцењивања. На катедрама, надлежним за скуп предмета сходно научној области, разматрају се 
информациони пакети свих предмета, па се пажња, поред осталог, обраћа и на одабране методе 
оцењивања за сваки предмет сходно њиховој адекватности за процену исхода учења. Процедура 
подразумева да катедре о анализама информационих пакета извештавају редовно ресорне комисије за 
сва нивое студија, где се јасно могу сагледати начини праћење и унапређења квалитета свих 
структурних елемената, укључујући и методе оцењивања. Предвиђено је и да Комисија за праћење и 
унапређење квалитета наставе на Факултету, са своје стране, врши ове анализе и о томе редовно 
извештава Наставно – научно веће Факултета. Доследном применом ових механизама омогућава се 
правовремено откривање евентуалних слабости по питању усклађености метода оцењивања и исхода 
учења, односно исхода учења и наставних метода.  
Факултет континуирано прати успешност студирања студената на основним академским студијама 
кроз интерне извештаје Студентске службе за основне академске студије о напредовању студената по 
предметима и наставницима. Анализом „Извештаја о напредовању студената по предметима и 
наставницима“ за последње три школске године указују да највећи део наставника, односно предмета 
има задовољавајућу пролазност, тј. да студенти напредују очекиваним темпом. Међутим, на појединим 
предметима уочене су појаве ниске стопе пролазности студената (Прилог 8.6). Како су ови показатељи 
предмет редовног праћења, Факултет преко Наставне комисије и Комисије за праћење и унапређење 
квалитета наставе на Факултету реагује и предлаже мере за побољшање успешности студирања у 
целини, а нарочито на предметима где је та успешност нижа (Прилог 8.6а). Са своје стране, Студентски 
парламент, такође, прати ове показатеље и предлаже скуп мера, а које постају саставни део анализе 
ресорних комисија (Прилог 8.6б).  
Како поменути извештаји о напредовању студената по предметима немају компарацију у односу на 
претходно стање, нити анализу ефеката предузетих мера, то је Комисији за самовредновање било 
отежано да процени у којој мери је побољшана укупна успешност студирања у току посматраног 
трогодишњег периода. Индикативно је да се, посматрано током последње три школске године, у 
великој мери понављају исте мере за побољшање стопе успешности студирања. Остаје нејасно на 
основу чега се изнова предлажу исте или сличне мере, а да претходно нису урађене анализе њихових 
ефеката на показатеље успешности студирања. Тим пре, што подаци о стопи успешности студената 
указују на постојање одређених проблема на свим нивоима студија (Табела 8.2). Стопа успешност 
студената односи се на број студената који успеју да заврше студије у року предвиђеном за трајање 
студијског програма. Када је реч о основним академским студијама, стопа успешности за 
четворогодишњи програм за школску 2018/19. годину износи 11,76%. Извесно је да је тако ниска стопа 
успешности студената резултат евидентиране ниске стопе успешност студирања на одређеним 
предметима због којих студенти не успевају да заврше студије у предивђеном року (предмети са стопом 
пролазности нижом од 35%). Међутим, ако претпоставимо да мере за побољшање успешности 
студирања, које се константно примењују, дају одређене позитивне помаке, јасно је да ће за подизање 
укупне стопе успешности студената на нивоу основних академских студија морати да се значајније 
унапреде и стопе успешности студирања на ширем опсегу предмета, пре свега онима са пролазношћу 
нижом од 40% (Прилог 8.6). У прилог томе говоре и подаци о броју студената који уписују текућу 
школску годину посматрано кроз број остварених ЕСПБ бодова (Табела 8.3). Када је реч о 
трогодишњем студијском програму, према подацима за школску 2018/19. годину, ни један студент није 
успео да заврши студије у року предвиђеном за трајање студијског програм (Табела 8.2). Због тога је 
неопходно да Факултет усмери пажњу на анализу квалитета тог програма и квалитета његових 
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студената, те да уложи додатне напоре да се стопа успешности студената на трогодишњем програму у 
наредном периоду побољша. 
Када је реч о мастер академским студијама, стопа успешности студената се веома разликује по 
студијским програмима, што је последица и чињенице да је на неким студијским програмима уписан 
веома мали број студената (Табела 8.2). Међутим, укупно посматрано, и на овом нивоу студија стопа 
успешности студената је ниска (8,72%). Можда је могуће објаснити овакве резултате и чињеницом да 
је велики број студената мастер студија запослен, те да не успева адекватном динамиком да студије 
оконча у року предвиђеном за трајање студијског програма (једна година, при чему је чест случај да 
студенти положе све испите али да не одбране мастер рад у току тог периода). У прилог томе говоре и 
анализе просечног трајања ових студија, које се током година смањује (Табела 4.3). Свакако да би у 
будућности била неопходна комплекснија анализа овог питања, а с циљем утврђивања узрока 
постојећих стопа успешности студената и проналажења начина да се студентима мастер студија 
помогне да брже завршавају своје мастер радове, односно студије.  
На докторским студијама се чини да је стање најалармантније, јер ни на једном студијском програму 
студенти не успевају да заврше студије у року предвиђеном за трајање студијског програма (Табела 
8.2). Ако се узме у обзир чињеница да процедура у вези са одбраном докторске дисертације може да 
„потроши“ и до 6 месеци, то практично значи да је студентима докторских студија остало две и по 
године да положе све испите, припреме и одбране пријаву теме докторске дисертације, ураде 
истраживање и напишу докторску дисертацију. С тога се, осим кроз анализу самог квалитета 
студијског програма, квалитета наставе и студената, успешност студената докторских студија мора 
посматрати и у контексту дизајнираног концепта докторских студија од стране Универзитета. 
 
Стимулацију успешних студената обезбеђује се применом одредби „Правилника о стандардима и 
поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1). Њиме је предвиђена стимулација успешних студената 
кроз награде које се успешним студентима додељују приликом различитих пригода (Дан Факултета, 
свечано обележавање почетка школске године и сл.). Факултет јавно награђује најбоље студенте, да би 
их стимулисао да постижу што боље резултате током студија и то чини путем Фондације Економског 
факултета у Београду. Фондација је основана с циљем афирмације економске науке и угледа 
Факултета, унапређења економског развоја и стваралаштва, али и награђивања и стипендирања 
студената, пружања помоћи младим истраживачима и развоја научног подмлатка (Прилог 8.7). Услови, 
висина и начин додељивања награда и стипендија студентима утврђује се „Правилником о наградама 
и стипендијама“ који доноси Управни одбор Фондације. Фондација свој рад чини јавно доступним 
преко интернет странице Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/fondacija/). Факултет најбољим 
студентима помаже и кроз рад Центра за сарадњу са привредом, припремајући их у процесу 
конкурисања за различите домаће и стране стипендије, а чији су финансијери ван Факултета.  
 
Обесхрабривање кршења норми академског понашања студената на настави и испитима врши 
се кроз примену мера које прописује Дисциплинска комисија за утврђивање одговорности студената, 
као првостепена на Факултету, односно другостепена на Универзитету (Прилог 8.8). Они студенти који 
су се огрешили о норме академског понашања током наставе или испита, сносе одређене санкције 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. Последњих година Дисциплинска комисија највише је заседала по 
питању утврђивања одговорности студената услед неакадемског понашања на испитима, при чему је 
изрекла највише санкција у висини забране полагања једног или свих испита у два или три испитна 
рока. Преко 95% изречених дисциплинских мера било је због поседовања/коришћења мобилних 
телефона и недозвољених материјала, због чега је Комисија у сталним контактима са студентским 
организацијама и руководством Факултета, а с циљем промовисања академског понашања и правила 
полагања испита (Прилог 8.9). Комисија се истовремено суочава са озбиљним проблемима у раду због 
великог формализма пренетог из кривичног закона који је тешко/немогуће остварити у академској 
средини (поступци трају веома дуго и изречене мере немају адекватну намену). 
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Контрола квалитета студената 
 
Процес контроле квалитета сматра се једним од кључних задатака у управљању квалитетом. Када је 
реч о контроли квалитета студената, она се врши кроз контролу селекције кандидата за упис у прву 
годину студија, контролу садржаја и наставних метода, контролу оцењивања студената односно 
резултата наставе и контролу механизама којима се обезбеђује стимулација успешних студената, 
односно обесхрабрује кршења норми академског понашања студената на настави и испитима. 
 
Контрола уписа студената заснива се на објективној селекцији кандидата за упис на прву годину свих 
нивоа студија и представља најобимнији део процеса уписа студената. Тај процес регулисан је правним 
актима и процедурама које доноси Универзитет у Београду, а у складу са законским оквирима. Јавним 
конкурсом се обавештавају потенцијални кандидати за упис у прву годину студија и утврђују 
критеријуми за селекцију пријављених кандидата, на основу чега се врши упис нове генерације 
студената (сваке године јавни конкурс за упис студената у прву годину свих нивоа студија на 
Универзитету у Београду – Економском факултету објављује се на званичној интернет страници 
http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/). Приликом селекције студената за упис, Факултет вреднује резултате 
постигнуте у претходном школовању и резултате постигнуте на пријемном испиту, односно неком 
другом облику провере способности (интервју, мотивационо писмо, итд.).  
Упис у прву годину основних академских студија (ОАС) јасно је регулисан и право уписа имају сва лица 
која поседују завршено средње образовање у четворогодишњем трајању (Прилог 8.1). Селекција 
кандидата за упис на основне академске студије врши се на бази јединствене ранг листе, на којој се 
обавља рангирање по следећа два критеријума: успех у средњој школи (до 40 бодова) и успех на 
пријемном испиту (до 60 бодова). 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 и у складу са општим актом Универзитета у Београду. Пријемни испит је базиран на 
средњошколском градиву, а кандидати имају могућност избора једне од три варијанте полагања. Према 
првој варијанти кандидат се опредељује за тест из једног од четири понуђена предмета: математика, 
рачунарство и информатика, основи економије или пословна економија. Тест из сваког од ових 
предмета омогућава кандидату да оствари до 60 бодова на пријемном испиту. Према другој варијанти 
кандидат се опредељује за по један тест из две групе предмета. Прва група предмета су: математика, 
рачунарство и информатика, основи економије и пословна економија, а другу групу чине: опште 
образовање и информисаност, историја, географија и социологија. Тест из предмета прве групе 
омогућује кандидату да оствари до 40 бодова, а тест из друге групе предмета до 20 бодова, што чини 
укупно до 60 бодова на пријемном испиту. Према трећој варијанти кандидат се опредељује за три теста 
из четири понуђена предмета: опште образовање и информисаност, историја, географија и социологија. 
На сваком од тестова кандидат може остварити до 20 бодова, што на крају чини укупно до 60 бодова 
на пријемном испиту. Начин бодовања, односно упис кандидата са међународно признатом дипломом, 
такође, је јасно прописан „Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у 
Београду“ (Прилог 8.1). 
Организовањем и спровођењем пријемног испита на Факултету руководи Комисија за организацију 
пријемног испита, коју именује Наставно-научно веће Факултета, и која, након обављеног пријемног 
испита, подноси „Извештај о обављеном пријемном испиту за упис кандидата у прву годину основних 
академских студија“. Процес пријемног испита контролишу делегирани представници Студентског 
парламента. Приликом прегледања и оцењивања тестова, обезбеђена је пуна анонимност кандидата, 
као и вишеструка контрола. 
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 Законом о високом образовању). Након обављеног 
пријемног испита, Факултет саставља прелиминарну ранг листу и објављује је на огласној табли на 
улазу у зграду Факултета и на званичној интернет страници Факултета. Кандидатима се оставља 
могућност да поднесу приговор и погледају рад. Након решавања свих приговора, Факултет сачињава 
коначну ранг-листу пријављених кандидата и доставља је Универзитету.  
Упис на међународни програм основних академских студија „Економија и финансије“ обавља се према 
унапред утврђеним правилима и процедурама, а након објављеног конкурса 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/osnovne/studije-na-engleskom-jeziku/bsc-economics-and-finance/). 

http://www.ekof.bg.ac.rs/upis/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/osnovne/studije-na-engleskom-jeziku/bsc-economics-and-finance/
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Пријава се врши путем подношења конкурсне документације, а право на упис овог програма имају: сви 
студенти који су завршили прву годину основних академских студија Универзитета у Београду – 
Економског факултета (минимум 48 ЕСПБ и обавезно положени предмети Математика и Основи 
статистичке анализе) и имају одговарајући доказ о знању енглеског језика, потом ученици који су 
завршили четворогодишњу средњу школу у иностранству у складу са захтевима оба универзитета, и 
студенти који већ студирају у иностранству, а захтеви за упис су усклађени са захтевима Универзитета 
у Лондону. Рангирање кандидата врши се према утврђеним правилима: успешност у студирању прве 
године ОАС на Факултету (укупан број ЕСПБ бодова се множи са оценом) што чини 75% укупног 
броја поена и успех на тесту енглеског језика (25% укупног броја бодова).  
Упис у прву годину мастер академских студија (МАС) Универзитета у Београду – Економског 
факултета регулисан је одговарајућим правилима и процедурама, баш као и у случају ОАС (Прилог 
8.1). На прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило одговарајуће 
основне академске студије, остваривши најмање 240 бодова, као и кандидати који су завршили мастер 
академске студије остваривши најмање 300 бодова. Услови, начин и поступак за упис на дипломске 
академске студије, број места, као и начин утврђивања редоследа кандидата за упис, утврђују се 
општим актом који доноси Наставно-научно веће Факултета, а у складу са општим актом Универзитета 
у Београду. Конкурс за упис на мастер академске студије је јаван и доступан је свим заинтересованим 
лицима преко званичног сајта Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-srpskom-jeziku/) и 
средстава јавног информисања. Пријава кандидата врши се подношењем конкурсне документације 
током септембра месеца електронским путем портала (prijava.ekof.bg.ac.rs). Рангирање пријављених 
кандидата врши се на основу неколико параметара: (1) опште просечне оцене са основних академских 
студија помножене коефицијентом 4 (до 40 поена), (2) броја поена остварених на пријемном испиту (2 
теста са по 20 поена) и (3) дужине студирања основних академских студија (број поена коригује се 
дужином студирања на начин да се одузима 0,25 поена за сваки месец студирања након истека 
предвиђеног рока за завршетак студија, односно додаје се 0,25 поена за сваки месец трајања студија 
испод предвиђеног рока). Кандидати којима се садржај неког предмета на факултету који су завршили 
подудара са садржајем предмета на Универзитету у Београду – Економском факултету предвиђеног за 
полагање на пријемном испиту, могу да искористе оцену са тог предмета уместо одговарајућег теста 
на испиту. У том случају, кандидат не полаже поменути тест, и уместо поена на датом тесту, рачунају 
се поени у износу удвостручене оцене остварене на одређеном испиту. За међународне студијске 
програме „Макроекономија привреда у транзицији“ и „Квантитативне финансије (IMQF)“ рангирање 
пријављених кандидата врши се према успеху оствареном у претходном школовању и резултата на 
пријемном испиту. Слично као и на нивоу основних академских студија, за спровођење пријемног 
испита за све програме мастер академских студија на Факултету, формира се Комисија за спровођење 
пријемног испита. Она прати целокупан процес уписа, од тренутка објављивања конкурса до 
објављивања коначне ранг листе кандидата (процес пријаве кандидата, спровођења пријемног испита, 
прегледање тестова и објављивање прелиминарне ранг листе, поступци жалби кандидата и 
објављивање коначне ранг листе). Упис на студијске програме мастер академских студија окончава се 
до половине октобра, када на Факултету почиње настава на овом нивоу студија. 
Упис у прву годину докторских студија (ДС) Универзитета у Београду - Економског факултета правно 
је регулисан и прецизиран (Прилог 8.1). На прву годину докторских студија може се уписати лице које 
има завршене одговарајуће дипломске академске студије – основне и мастер студије са најмање 300 
бодова и општом просечном оценом од најмање 8,00, како на основним академским студијама, тако и 
на мастер академским студијама; прихватају се и кандидати са одговарајућим академским степеном 
магистра 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 докторске студије је јаван и 
доступан је свим заинтересованим лицима преко званичног сајта Факултета 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/doktorske/upis/) и средстава јавног информисања. Пријава кандидата 
врши се подношењем конкурсне документације током септембра месеца, након чега Комисија за 
спровођење уписа на докторске студије врши рангирање кандидата на основу неколико параметара: 
(1) општа просечна оцена на претходном нивоу студија и дужина студирања на основним и мастер 
академским студијама (60%), (2) научни радови које је кандидат до сада објавио (10%), (3) предлог 
научног истраживања и мотивационо писмо (15 %), (4) интервју са кандидатом (15%). Након 
објављивања прелиминарне ранг листе, кандидати имају право жалбе, након чега следи и објављивање 
коначне ранг листе и упис на докторске студије.  

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-srpskom-jeziku/uslovi-upisa/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/studije/master/na-srpskom-jeziku/uslovi-upisa/
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Контрола квалитета садржаја и метода наставе врши се кроз интерне контроле успостављен унутар 
организационих јединица Факултета, као и путем студентског вредновања (детаљније у стандарду 5: 
Квалитет наставног процеса).  
 
Контрола оцењивања дефинисана је „Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења 
квалитета“ (Прилог 2.1) и „Правилником о полагању испита на основним и дипломским академским 
студијама“ (Прилог 8.2), и врши се кроз успостављене механизме организационих јединица Факултета 
(детаљније у стандарду 5: Квалитет наставног процеса). 
 
Контрола стимулације успешних студената и обесхрабривање кршења норми академског 
понашања студената на настави и испитима подразумева процесе којима се обезбеђује регуларност 
поступка избора најбољих кандидата, односно, у случају рада Дисциплинске комисије, регуларност 
поступка утврђивања одговорности и изрицања одговарајуће мере. То се постиже доследном применом 
правилника коју регулишу рад Фондације Економског факултета у првом случају, односно 
Дисциплинске комисије у другом. 
 
Посебан сегмент обезбеђења и контроле квалитета студената јесте обезбеђење студентског 
организовања, деловања и учешћа у процесу одлучивања на Факултету, односно изградње 
студентске инфраструктуре.  
Факултет је омогућио студентима да остваре своје право на самоорганизовање и учешће у одлучивању. 
Највећи део својих права студенти остварују кроз Студентски парламент. „Статутом Факултета“ 
(чланови 73, 74. и 75, Прилог 1.4) регулисан је делокруг рада, избор и извори финансирања Студентског 
парламента, као органа преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на 
Факултету. „Правилником о начину избора и броју чланова Студентског парламента“ уређени су 
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 (Прилог 8.10). Главне активности које Студентски парламент обавља су: избор председника 
и потпредседника Студентског парламента, доношење и промене „Пословника о раду Студентског 
парламента“, формирање радних тела која се баве пословима из надлежности Студентског парламента, 
избор представнике студената у органима и телима Факултета, доношење плана и програма активности 
Студентског парламента, разматрања питања у вези са унапређењем мобилности студената, заштитом 
права студената и унапређењем студентског стандарда, организовање и спровођење програма 
ваннаставних активности студената, учествовање у поступку самовредновања Факултета, реализација 
студентске међуфакултетске и међународне сарадње, избор представника студената у органима и 
телима других установа и удружења у којима су заступљени представници студената Факултета, 
доношење финансијског плана и извештаја о финансијском пословању Студентског парламента, 
усвајање годишњих извештаја о раду које подноси Председник Студентског парламента, избор чланова 
комисија које разматрају питања од интереса за Студентски парламент, доношење општих аката 
Студентског парламента, други послови у складу са законом, Статутом и општим актима Факултета. 
Студентски парламент се бира непосредно, тајним гласањем, и изборно право имају сви студенти уписани 
у школску годину у којој се врши избор на студијске програме који се остварују на Факултету. Анализом 
расположиве документације, уочено је да Студентски парламент Факултета активно учествује у 
процесима праћења квалитета на Факултету, преко својих представника у одговарајућим телима. Такође, 
активно је и учешће у раду органа који се баве питањима студијских програма, наставног процеса и 
квалитета студената. Међутим, приметно је да, у правној регулативи која се бави обезбеђењем квалитета 
на Факултету, није јасно дефинисан начин контроле рада Студентског парламента, нити обавеза редовног 
годишњег извештавања о спроведеним активностима. 
Учествујући у раду факултетских органа и тела, студенти су активно укључени у процес одлучивања на 
Факултету: Наставно-научног већа Факултета, 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 (Прилог 13.1). Студенти имају право на организовање 
ваннаставних активности које су од значаја за Факултет и ширу заједницу (студентске конференције, 
екскурзије и излети, учествовање на струковним и спортским такмичењима, организовање гостујућих 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.10.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-13/Prilog-13.1.pdf
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предавања и радионица, организовање спортских и културних догађаја, итд.) и у том смислу имају 
подршку Факултета у складу са „Правилником о ваннаставним активности студената Економског 
факултета“ (Прилог 8.11). Факултет у складу са правном регулативом пружа финансијску подршку 
раду Студентског парламента, као и раду студентских организација на Факултету, а кроз обезбеђења 
студентске инфраструктуре (адекватан простор и опрема и учешће у финансирању студентских 
активности: издавање часописа, школе страних језика, организовање спортских екипа, учешће на 
менаџеријадама и економијадама, као и њихово организовање и слично) (детаљније у Стандарду 12: 
Финансирање, Прилог 8.11а).  
 
 
б) АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПОВОЉНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Јасна и транспарентна правна 
регулатива и процедуре селекције 
кандидата за упис на све нивое студија 

+++ Незадовољавајућа стопа успешности 
студената 

+++ 

Доступност информација о студијама и 
наставном процесу 

+++ Неуједначеност праћења квалитета студената 
по нивоима студија 

+++ 

Доступност процедура и критеријума 
оцењивања  

+++ Неажурираност база података студентских 
активности на докторским студијама 

++ 

Праћење пролазности студената по 
предметима, програмима и годинама, 
уз корективне мере на основим 
академским студијама 

+++ Непотпуни извештаји о успешности 
студирања  

++ 

Једнакост и равноправност студената ++ Недовољна заступљеност каријерног вођења 
на нижим година студија и недовољна 
усклађеност са активностима каријерног 
вођења на Универзитету 

++ 

Објективност и принципијелност 
наставника у процесу оцењивања 

++ Недовољна мотивисаност студената за 
активним учешћем у радним телима 
Факултета 

+ 

Студентско организовање и 
учествовање у одлучивању 

++   

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Могућности разноврсније 
комуникације са потенцијалним 
кандидатима за упис на студијске 
програме Факултета 

+++ Слабости националног образовног система 
на нижим образовним нивоима, пре свега у 
домену стратегија учења и развоја критичког 
мишљења 

+++ 

Међународни студијски програми и 
искуство наставног особља 

+++ Појава крајности код дела наставног особља 
када је реч о пролазности студената на 
испитима (превише благ и/или превише 
висок критеријум оцењивања) 

++ 

Међународна мобилност наставника и 
сарадника, као и студената 

++   

Скала за квантификацију процене: +++ - високо значајно; ++ - средње значајно; + - мало значајно;  
0 – без значајности 

 
Оцена испуњености стандарда 8: На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације утврђено 
је да је Универзитет у Београду – Економски факултет створио и имплементирао механизме за 
планирање, обезбеђење, контролу и унапређење квалитета студената, чиме је испунио Стандард 8. То 
оцењујемо високо значајним (+++). 
  

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.11.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.11a.pdf
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в) ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА 8 
 
На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације по питању квалитета студената 
идентификоване су слабости и повољни елементи у оквиру стандарда 8. У складу са тим, предложене 
су мере и активности за његово даље унапређење: 
1. Уједначити систем праћења квалитета студената на свим нивоима студија (праћење успешности 

студирања по појединачним предметима и наставницима, односно стопе успешности студената, 
као и стопе одустајања), уз обавезно давање препорука. У том смислу потребно је интензивирати 
рад ресорних органа и тела Факултета, а посебно на анализи добијених резултата и доношењу сета 
мера за побољшање успешности студирања и стопе успешности студената. Такође, потребно је 
ставити јачи нагласак на праћење имплементације тих мера, уз јасно истицања трендова у односу 
на претходне извештајне периоде и анализу ефеката предложених мера. 
Носилац активности: Ресорне комисије надлежне за све нивое студија (руководиоци комисија), 
катедре (шефови катедара), Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету.  

2. Унапредити организацију мастер академских студија, пре свега, у домену рада са студентима на 
довршавању њихових мастер радова, као и у домену континуиране комуникације са студентима у 
циљу правовременог спровођења активности према календару наставе (уз стандардне показатеље 
успешности студирања, наглашава се потреба да се на овом нивоу студија обрати пажњу на 
студенте који положе све испите у року предвиђеном за трајање студијског програма, а не одбране 
мастер рад).  
Носилац активности: Комисија за мастер академске студије (руководилац Комисије), катедре 
(шефови катедара), Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету. 

3. Унапредити рад са студентима докторских студија у контексту повећања стопе успешности 
студената овог нивоа студија, како кроз јачање комуникације са студентима у циљу правовременог 
спровођења њихових активности, тако и по питању организације праћења студентских активности 
и њиховог правовременог евидентирања у одговарајућу студентску базу. Ово је нарочито важно, 
пре свега, због потребе спровођења квалитетне анализе стања и унапређења динамике студирања 
студената докторских студија. 
Носилац активности: Комисија за докторске студије (руководилац Комисије), катедре (шефови 
катедара), Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету 

4. Наставити рад на промоцији Факултета међу ученичком и студентском популацијом, с циљем 
привлачења најбољих кандидата за упис прве године студија на свим нивоима студија. У том 
смислу потребно је обратити пажњу на нове канале комуникације, као и на пројекте који могу 
допринети промоцији економије међу ученичком популацијом, посебно гимназијском (развој 
изборног програма „Економија и бизнис“ у гимназијама). Такође, неопходно је континуирано 
пратити имиџ и перцепцију Факултета у јавности, а посебно у стратешки важним сегментима 
популације и у том смислу развити одговарајући механизам кроз који ће Факултет редовно 
добијати ове врсте информација. 
Носилац активности: Центар за сарадњу са привредом, Управа Факултета  

5. Наставити рад на развоју каријерног вођења и саветовања студената, са посебним нагласком на 
интензивирање комуникације са првим годинама основних академских студија (развој активности 
и инструмената који могу помоћи студентима прве године основних студија у њиховој 
професионалној оријентацији, тј. избору модула на студијском програму). Посебно обратити 
пажњу на студенте трогодишњег програма основних академских студија, а у циљу проналажења 
начина да им се помогне да ефикасније завршавају студије, и кроз канале каријерног вођења и 
саветовања. 
Носилац активности: Центар за сарадњу са привредом, Управа Факултета.  

 
 
г) ПОКАЗАТЕЉИ И ПРИЛОЗИ ЗА СТАНДАРД 8 
 
Табела 8.1. Преглед броја студената по степенима, студијским програмима, и годинама студија на 
текућој школској години 
Табела 8.1а. Преглед броја студената по степенима, студијским програмима, и годинама студија на 
школским 2017/18 и 2018/2019. годинама 
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Табела 8.2. Стопа успешности студената 
(овај податак се израчунава за студенте који су дипломирали у претходној школској години (30.09.) а 
завршили су студије у року предвиђеном за трајање студијског програма) 
Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове 
(60), (37-60) и (мање од 37), за све студијске програме по годинама студија 
Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената 
Прилог 8.2. Правилник о оцењивању 
Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених 
процедура оцењивања 
Прилог 8.4. Правилник о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом Универзитета у Београду 
Прилог 8.5. Правилник о правилима основих и академских студија 
Прилог 8.6. Извештај о напредовању студената по предметима и наставницима за 2016/17., 2017/18. и 
2018/19 
Прилог 8.6а. Предлог мера за повећање успешности студирања 
Прилог 8.6б. Предлог мера за побољшање наставног процеса и положаја студената на Економском 
факултету од стране Студентског парламента за школску 2016/17., 2017/18. и 2018/19. годину 
Прилог 8.7. Статут Фондације Економског факултета 
Прилог 8.8 Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду 
Прилог 8.9. Информације о раду Дисциплинске комисије за утврђивање одговорности студената за 
школске 2017/18, 2018/19 и 2019/20. годину 
Прилог 8.10. Правилник о начину избора и броју чланова Студентског парламента  
Прилог 8.11. Правилник о ваннаставним активности студената Економског факултета 
Прилог 8.11а. Процедуре организовања ваннаставних активности студената Економског факултета у 
Београду 
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СТАНДАРД 9 
 

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, 
БИБЛИОТЕЧКИХ И  

ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 
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а) ОПИС, АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет је у процесу управљања квалитетом у области наставне 
и научне литературе, односно библиотечких и информатичких ресурса спровео основне задатке 
планирања, контроле, обезбеђења и унапређења квалитета. Факултет је, у складу са „Правилником о 
стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1), утврдио стандарде квалитета и 
поступке за обезбеђење квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, а с 
циљем неометаног одвијања наставног процеса, научноистраживачког и стручног рада. У том смислу, 
Факултет је донео одговарајућа правна акта, развио механизме за њихову имплементацију, као и 
системе контроле квалитета.  
 
Наставна литература 
 
Настава у оквиру сваког предмета на Факултету покривена је одговарајућом наставном литературом, 
која је позната пре почетка наставе и доступна у потребној количини. Факултет је донео одговарајуће 
општe актe, који регулишу издавачку делатност, односно квалитет наставне литературе: „Правилник о 
раду Центра за издавачку делатност (ЦИД)“ (Прилог 6.15) и „Правилник о наставној литератури“ 
(Прилог 9.1).  
Општим актом о уџбеницима дефинисани су: поступци у припреми, одобравању, издавању и употреби 
уџбеника и друге наставне литературе на Факултету, праћење њиховог квалитета и вредновање током 
употребе у настави, као и друга питања од значаја за ту област. Према том правилнику наставну 
литературу чине предметни уџбеник и друга наставна литература (монографије, приручници, збирке 
задатака, зборници, чланци, итд.). Правилник предвиђа да наставна литература у погледу квалитета, 
садржаја и обима у потпуности одговара циљевима студијског програма и програма предмета на који 
се односи. Подаци о наставној литератури на предмету обавезно се наводе у „Плану извођења наставе“ 
који усваја Наставно-научно веће Факултета пред почетак сваког семестра, односно у „Плану рада на 
предмету“ (Информациони пакет) који се усваја на надлежној катедри. Факултет је дужан да 
студентима обезбеди наставну литературу у потребној количини и на време. Обавезна наставна 
литература доступна је свим студентима Факултета у Библиотеци и читаоницама Факултета, односно 
у књижари Факултета.  
Факултет, у складу са одговарајућим актима и одлукама, обезбеђује бесплатне уџбенике сопствених 
издања следећим студентима: 

• Студентима који су остварили 100 поена при упису у прву годину студија - имају право на 
бесплатне уџбенике за предмете семестара који уписују,  

• Самофинансирајућим студентима прве године студија - имају право на бесплатне уџбенике за 
предмете из првог и другог семестра, 

• Самофинансирајућим студентима виших година студија – имају право на одређени број 
бесплатних уџбеника у зависности од броја новоуписаних бодова (за пренете бодове се не 
одобравају бесплатни уџбеници), 

• Буџетским студентима који сами плаћају бодове уписане преко 65 ЕСПБ – имају иста права као 
и самофинансирајући студенти виших година студија, 

• Буџетским студентима који уписују другу, трећу и четврту годину студија, а који су положили 
све испите из претходних година студија, закључно са јулским испитним роком, постигавши 
најмању просечну оцену 9,00 – имају право на бесплатне уџбенике за текућу школску годину, 

• Буџетским студентима који упишу другу, трећу и четврту годину студија, а који су положили 
све испите из претходних година студија закључно са октобарским испитним роком, 
постигавши најмању укупну просечну оцену 9,50 - имају право на бесплатне уџбенике за текућу 
годину студија. 

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 
се обезбеђује доношењем и спровођењем одговарајућих општих аката. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.15.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.1.pdf
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Највећи део наставне литературе представља ауторска дела наставника и сарадника Факултета. Реч је 
о уџбеничкој литератури из области економије, пословног управљања, статистике и њима сродних 
дисциплина, али и научној литератури која се користи као додатна наставна литература или као ресурс 
у научноистраживачким пројектима (Прилог 9.2). Током периода 2017-2020. године, за који се врши 
самовредновање, Факултет је објавио 130 уџбеника и 39 научних монографија, као и значајан број 
приручника и збирки задатака. Факултет уџбеничку литературу константно усклађује са наставном 
литературом која се користи на најпрестижнијим европским и светским универзитетима из области 
економије, пословног управљања и статистике, формирајући едицију превода. До сада је Факултет 
превео 25 таквих издања, при чему су наставници Факултета дали немерљив допринос редактури тих 
превода.  
Када се сагледа учешће наставника Факултета у издавачкој делатности Факултета, јасно је да однос 
објављених уџбеника и монографија наспрам укупног броја запослених наставника указује на 
позитиван тренд, тј. да је сваки наставник у посматраном периоду у просеку објавио једну до две књиге 
(уџбеник или монографију) (Прилог 9.3). Оно што је, међутим, приметно да се не примењују у 
потпуности одредбе и препоруке из општег акта о уџбеницима у погледу структуре и, нарочито, обима 
уџбеника.  
Послове издавања уџбеника обавља Центар за издавачку делатност Економског факултета у 
Београду (ЦИД), чија су овлашћења и надлежности регулисане „Статутом Факултета“ (Прилог 1.4), 
односно „Правилником о раду Центра за издавачку делатност (ЦИД)“ (Прилог 6.15). ЦИД се стара да 
уџбеници, чији је издавач Факултет, буду публиковани на време и у потребној количини (детаљније у 
Стандарду 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада, Прилог 6.16). ЦИД 
представља незаменљиву подршку наставном, али и научном процесу на Факултету, као и наставном, 
научном, технолошком и пословном процесу изван Факултета, посматрајући простор Републике 
Србије и региона. Издања ЦИД-а су дела високог квалитета из области теоријске економије, 
међународне економије, банкарства, менаџмента, маркетинга, организације, пословних финансија, 
рачуноводства, статистике, математике, информатике и других њима комплементарних научних 
области (Прилог 6.16). 
 
Успостављени систем квалитета у области наставне литературе подразумева, осим задатака планирања 
и обезбеђења квалитета, и задатке контроле квалитета и његовог унапређења. 
Контрола квалитета наставне литературе врши се кроз унапред утврђене процедуре контроле 
квалитета текста (садржај (савременост, тачност), структуре (примери, питања, резиме), стила и 
обима (усклађеност са ЕСПБ)) и контроле графичког изгледа рукописа. Спровођење контроле 
квалитета наставне литературе је у надлежности катедара, односно надлежних комисија Већа за све 
нивое студија, као и у надлежности студената кроз редовно годишње вредновање. 
Према „Правилнику о наставној литератури“, контрола квалитета рукописа уџбеника је у надлежности 
катедре којој припада предмет за који се уџбеник израђује, односно надлежне комисије Већа за 
одговарајући ниво студија. Поступак контроле квалитета рукописа је јасно прецизиран. За уџбенике 
које издаје Факултет, потребне су најмање две позитивне рецензије, које морају бити усвојене од стране 
одговарајуће катедре, надлежне за научну област коју покрива издање, и надлежне комисије Већа за 
тај ниво студија. Рецензенте именује надлежна катедра, на основу података о њиховим објављеним 
радовима који их квалификује за дату област. Рецензенти врше контролу рукописа и утврђују да ли је 
квалитет рукописа 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. 
Уџбеници морају бити јасни и разумљиви студентима, логично структурирани и писани академским, 
неутралним стилом излагања. Такође, рецензенти разматрају и све елементе структуре који су 
обавезни, односно препоручени општим актом о уџбеницима. Приспеле рецензије разматра надлежна 
катедра и позитивне рецензије, уз податке о рецензентима и своју одлуку о прихватању рукописа за 
наставну литературу, прослеђује надлежној комисији Већа за дати ниво студија на разматрање и 
усвајање (чланови ових комисија су, поред чланова из редова наставника и сарадника, и студенти које 
именује Студентски парламент). Надлежна комисија Већа доноси коначну одлуку и даје одобрење за 
штампање уџбеника и доставља одлуку надлежној катедри, аутору и Центру за издавачку делатност. 
Ако се на предмету користи наставна литература, која у потпуности или делимично није публикована 
од стране Центра за издавачку делатност Факултета, наставник на предмету дужан је да о томе обавести 
катедру и да достави један примерак уџбеника или друге наставне литературе која се користи у настави.  
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Факултет спроводи наведени поступак контроле квалитета наставне литературе, с напоменом да се 
местимично одступа у сегменту документације коју катедре прилажу надлежној комисији у поступку 
одобравања наставне литературе (недостају подаци о објављеним радовима рецензената који их 
квалификују за дату област), односно у сегменту дефинисаног обима или структуре уџбеника 
(приметно је да анализом случајно одабраних узорака уџбеника постоје одступања у прописаном обиму 
уџбеника).  
Контрола графичког изгледа текста наставне литературе врши се од стране Центра за издавачку 
делатност (ЦИД) за сва издања која се публикују од стране Факултета. Параметре графичког дизајна и 
визуелног изгледа уџбеника дефинише аутор у договору са ЦИД-ом. Аутор је дужан да утврди да ли је 
обим рукописа у складу са обимом наставног материјала утврђеног „Правилником о наставној 
литератури“, што накнадно проверавају и рецензенти (Прилог 9.1). 
Контрола наставне литературе од стране студената обавља се кроз редовно годишње вредновање 
педагошког рада наставника и сарадника, у оквиру кога постоје и питања која се тичу квалитета 
наставне литературе. Према „Извештају о студентском вредновању педагошког рада наставника“ за 
период од три школске године (2016/17-2018/19), студенти су високо оценили квалитет коришћене 
уџбеничке литературе на нивоау основних академских студија, и то: за школску 2016/17. годину 
просечна оцена износила је 4,28 (на скали од 1 до 5), за школску 2017/2018. годину 4,30, а за школску 
2018/2019. годину 4,32 (Прилог 5.1). Према прописаној процедури, дати „Извештај“ је предмет 
редовног разматрања одговарајућих тела Факултета. Процедурама контроле квалитета предвиђено је 
да се сви уџбеници, који су оцењени просечном оценом мањом од 2,5 (на скали од 1 до 5), морају 
анализирати са аспекта идентификовања слабости и неопходног унапређења од стране аутора 
уџбеника, са јасним захтевом за променама или његовим повлачењем и одређивањем другог уџбеника 
као обавезне литературе. У периоду за који су анализирани поменути извештаји на Факултету није 
било уџбеника који су имали оцене у зони нижој од наведен граничне вредности. 
 
Литература и библиотечки ресурси 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет обезбеђује висок ниво квалитета научне литературе 
која је путем библиотечких ресурса доступна свим студентима, наставницима и сарадницима 
Факултета, али и спољним корисницима према унапред утврђеним правилима коришћења. 
 
Библиотека Факултета је посебна организациона јединица Факултета и интегрални је део 
библиотечко-информационог система Универзитета у Београду. Рад Библиотеке и коришћење њених 
фондова регулисано је „Правилником о раду Библиотеке Економског факултета у Београду“ (Прилог 
9.4). Библиотека поседује научну и стручну литературу која, својим нивоом и обимом, пружа подршку 
наставном процесу на свим нивоима студијама, односно научноистраживачком и стручном раду. Она 
истовремено представља и важну научноистраживачку јединицу корисницима других универзитета у 
Србији и у суседним државама. Библиотечки фонд броји 55.969 библиотечких јединица монографских 
публикација из области економије и других друштвено-хуманистичких наука из којих се изводи 
наставни процес, односно спроводе активности у домену научно-истраживачког и стручног рада 
(Табела 9.1). Од тог броја, више од две трећине су домаће монографске публикације, а остатак су 
библиотечких јединица на страним језицима. Библиотека располаже и са 250 наслова стручних 
часописа, од чега су 94 наслова на српском језику, 152 наслова на страним језицима и 4 наслова новина. 
Прибављање библиотечких јединица се обавља перманентно, тако да је у последње три школске године 
прибављена 1.401 библиотечка јединица монографских публикација и 52 наслова домаћих и страних 
публикација (Прилог 9.5).  
Библиотека врши интензивну 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), 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. Факултет је наставио са добром праксом да наставном и 
научноистраживачком подмлатку поклања три издања Центра за издавачку делатност (ЦИД) према 
личном избору, као и да у име и за рачун Факултета омогући наручивање књига за потребе Библиотеке 
у износу од 15.000 динара (детаљније у Стандарду 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и 
стручног рада). Априла 2020. године, Библиотека је успоставила и сарадњу са великим страним 
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издавачким кућама („Princeton University Press“, „Vernon Press“). Оне бесплатно достављају 
публикације Библиотеци Факултета, која је у обавези да у часопису „Economic annals“ објави приказе 
поклоњених књига. 
Научна и наставна литература лако је доступна претраживањем фонда Библиотеке помоћу 
електронског и лисног каталога у просторијама Библиотеке. За електронску претрагу користе се четири 
рачунара, чиме 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 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 и са других мрежа отварањем личног корисничког имена на серверу Народне 
библиотеке Србије. Библиотека је претплаћена и на ИНГпро базу података свих правних прописа 
објављених у службеним листовима и гласницима у земљи. Запослени у Библиотеци систематски 
упознају наставнике, сараднике и студенте са начином рада у Библиотеци и свим новинама из области 
библиотекарства. 
Обрада библиотечког материјала ради се по међународним библиографским стандардима (ISBD), а уз 
помоћ програма MMARCV.4 и од новембра 2018. године преко система Cobiss3. Претраживање 
комплетног библиотечког фонда могуће је преко виртуелне библиотеке Србије 
(https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?db=efbg), а Библиотека је и део академске рачунарске мреже. 
Библиотека ради редовни поступак ревизије фонда библиотечко-информационе грађе библиотеке 
Факултета у складу са унапред утврђеним правилима и стандардима. Последња ревизија трајала је у 
периоду јул 2016. – септембар 2019. године, када је Савет Факултета донео одлуку да се отпишу 2.222 
јединице библиотечке грађе. Библиотечке јединице које су отписане понуђене су Народној библиотеци 
Србије, која је преузела 329 јединица, док ће преостали део јединица бити подељен у току школске 
2020/21. године библиотекама средњих школа у целој Србији, у оквиру дугорочно успостављене 
сарадње са средњошколским образовним установама.  
Када је реч о условима рада запослених у Библиотеци и условима коришћења библиотечких ресурса, 
Факултет константно ради на унапређењу просторних капацитета и његовом адекватном опремању. 
Простор, којим тренутно располаже Библиотека, задовољава минимум прописаних стандарда. 
Библиотека је смештена на високом приземљу зграде Факултета, где се налази централна просторија 
са рачунарима за претраживање база података и лисним каталозима, одељење серијских публикација 
и просторије службеника Библиотеке. Једна од читаоница, приручна библиотека и фонд књига налазе 
се у приземљу Факултета. Ове просторије су пре четрнаест година реновиране и тиме су знатно 
побољшани услови за рад студената. Све просторије Библиотеке су опремљене према важећим 
стандардима, а Фонд књига према стандардима за чување библиотечког материјала. У саставу 
Библиотеке су укупно три читаонице намењене студентима основних, мастер и докторских студија, 
укупног капацитета 170 места. Две читаонице су намењене студентима који користе своје и 
библиотечке књиге за рад и имају 90 и 60 места. Трећа читаоница, са 20 места, налази се у Одељењу 
серијских публикација и служи за читање магистарских и докторских радова, часописа и текућих 
бројева периодичних публикација који се налазе у слободном приступу. Библиотека ради сваког радног 
дана од 8 до 19.30 часова, а читаоница сваког дана од 8 до 21 часова, односно до 22 часа у време 
испитних токова. Изузетак од овога представљао је пролећни семестар школске 2019/20. године, када 
је, због проглашеног ванредног стања у земљи услед пандемије Ковид-19, дошло до прекида наставе и 
рада Факултета, односно када је, након укидања ванредног стања, због препоручених мера од стране 
државних органа, ограничен рад појединих служби на Факултету, између осталог и услуга читаонице.  
Централну просторију Библиотеке просечно дневно посети од десет до педесет студената, наставника 
и сарадника овог и других факултета. Услуге Библиотеке студенти најинтензивније се користе у току 
зимског и летњег семестра, када дневно долази већи број студената и тада се, углавном, користи 
литература за израду есеја, семинарских радова и презентација. Од тог броја, око половине 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 
користи могућности претраге електронских база часописа. Од када је на Факултету уведена пракса да 
се самофинансирајућим студентима и награђеним 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, док је највећа 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search?db=efbg
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фреквенција доласка студената у читаонице је управо у време испитних рокова (дневно посети око 350-
400 студената) (Прилог 9.5).  
Када је реч о људским ресурсима, 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 су до 07. 06. 2020. године биле запослене три особе, од којих су две биле са 
звањем библиотекар (висока стручна спрема), а трећа са звањем самостални књижничар (средња 
стручна спрема). Због одласка једног библиотекара у старосну пензију, у Библиотеци су сада запослене 
две особе (библиотекар и самостални књижничар). Сви запослени у Библиотеци су положили 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 (детаљније у Стандарду 10: Квалитет 
управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке). Запослени у Библиотеци су 
редовно похађали акредитоване семинаре у организацији Универзитетске библиотеке „Светозар 
Марковић“ у последњем трогодишњем периоду („Дигитални репозиторијуми у библиотечко-
информационој делатности“ и „Ресурси интернета за боље друштво: отворена наука – документи и 
извори“) и имају лиценце за креирање библиографских записа за монографске публикације у систему 
COBISS.SR (каталогизација, управљање апликацијама, исписи, фонд, позајмица, благајна). 
Руководилац Библиотеке поседује и лиценцу за креирање библиографских записа у систему 
COBISS.SR Дозвола/привилегије за узајамну каталогизацију серијских публикација. 
 
Успостављени систем квалитета у области литературе и библиотечких ресурса подразумева, осим 
задатака планирања и обезбеђења квалитета, и задатке контроле квалитета и унапређења квалитета. 
Контрола квалитета литературе и библиотечких ресурса обавља се кроз континуирану интерну 
контролу рада Библиотеке, али и кроз екстерну евалуацију од стране надзорног органа. Интерна 
контрола рада Библиотеке врши се кроз проверу рада запослених од стране органа пословођења, 
проверу од стране Библиотечког одбора, као и кроз студентско вредновање рада и опремљености 
Библиотеке и вредновање рада и опремљености Библиотеке од стране запослених у настави.  
Према интерној регулативи Факултета, контролу рада запослених у Библиотеци спроводи 
Секретар Факултета, односно Продекан за научноистраживачки рад са аспекта планирања, 
имплементације и контроле развоја библиотечких ресурса. Ради унапређења квалитета рада и 
координације послова Библиотеке, али и континуираног унапређења квалитета библиотечких ресурса, 
Наставно-научно веће Факултета образује и Библиотечки одбор (Прилог 9.6). 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 систематично 
прати, оцењује и унапређује структуру и обим библиотечког фонда и стара се да сви предмети буду 
покривени одговарајућом литературом, водећи рачуна о набавној политици Библиотеке. Библиотечка 
служба сачињава годишњи „Извештај о раду Библиотеке“, који подноси Библиотечком одбору и 
Продекану за научноистраживачки рад и који је интегрални део „Извештаја о раду Факултета“ (Прилог 
10.12). 
Екстерна евалуација рада Библиотеке Факултета спроводи се у редовном поступку надзора над 
стручним радом Библиотеке, а у складу са правном регулативом („Закон о библиотечко-
информационој делатности“, https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ 
skupstina/zakon/2011/52/1). Последњи надзор над стручним радом Библиотеке Факултета обављен је 
8.06.2020. године од стране Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ (Прилог 9.7). Надзором 
су обухваћени услови за рад и развој Библиотеке, ресурси за рад Библиотеке, стручни рад на набавци, 
обради, смештају и заштити, евиденцији, ревизији и отпису библиотечко-информационе грађе и 
извора, дигитализацији библиотечке грађе, вођењу статистике, популаризацији књиге и читања, 
издавању публикација, стручном усавршавању и континуираном образовању особља и обнављању 
других послова у библиотеци. Оцене надзора су позитивне, а препоруке су усмерене на кадровско 
јачање Библиотеке у складу са стандардима за високошколске и универзитетске библиотеке и 
законским могућностима. 
Студентско вредновање рада запослених у Библиотеци и опремљености Библиотеке спроводи се 
у редовним годишњим анкетама (укупно две анкете).  
Текући студенти, на сва три нивоа студија, сваке године дају своје оцене квалитета рада Библиотеке и 
библиотечких ресурса (Прилог 10.2). У последње две школске године приметно је да долази до 
годишњих осцилација у фреквентности коришћења библиотечких услуга, што се евентуално може 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.12.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.12.PDF
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/52/1
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/52/1
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.7.pdf
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објаснити и временом анкетирања студената (пролећни, односно јесењи семестар). Студенти су 
највишим оценама вредновали услове за рад и поштовање радног времена запосленог особља 
Библиотеке. Оцене квалитета рада, компетентности и мотивисаности особља имају узлазни тренд, како 
по годинама, тако и по нивоима студија. Адекватности и доступности литературе је, такође, вредновано 
високим оценама, док је нешто нижим оценама оцењена техничка опремљеност Библиотеке. Студенти 
Библиотеку највише користе за припремање испита, односно писање семинарских и приступних 
радова. Од сугестија које су студенти дали, највише их се односило на повећање капацитета читаонице. 
Дипломирани студенти су у анкети, која се спроводи на годишњем нивоу, оценили позитивно 
опремљеност Библиотеке литературом, базама података и техничком опремом, као и квалитет рада 
запослених (Прилог 4.1). Приметне су осцилације у оценама по појединачним показатељима, 
посматрано у наведеном трогодишњем периоду.  
Вредновање рада Библиотеке од стране запослених у настави подразумева оцену квалитета рада 
запослених у Библиотеци и услова које Библиотека пружа наставном процесу, у оквиру чега су 
вредновани свии библиотечки ресурси (Прилог 10.3). Резултати тог вредновања у протеклом периоду 
показују доминантно позитиван став запослених у настави о условима које Библиотека Факултета 
пружа наставном и научноистраживачком процесу, као и о квалитету и мотивисаности запослених у 
Библиотеци. 
 
Информатички ресурси 
 
Информационе технологије су на Универзитету у Београду – Економском факултету током последњих 
15-20 година постале интегрални део наставног, научноистраживачког и стручног, али и управљачко-
административног процеса на Факултету. Интензивирање модернизације и иновација студијских 
програма у правцу унапређења информатичких компетенција студената, као и константна 
дигитализација радних процеса на Факултету, ставио је установу у позицију константне потребе за 
унапређењем квалитета информатичких ресурса.  
Информатички ресурси на Факултету тренутно обезбеђују неометано одвијање наставног процеса, 
научно-истраживачког и стручног рада. У анализи стања информатичких ресурса, пошло се од оцене 
неколико кључних сегмената: опремљеност Факултета информатичком опремом (детаљније у 
Стандарду 11: Квалитет простора и опреме), расположивост и начина коришћења опреме и 
организације рада у службама надлежним за развој и имплементација информатичке подршке и 
информационих технологија у целини.  
Факултет студентима, наставницима и сарадницима обезбеђује минимум неопходних информатичких 
ресурса за ефикасно и квалитетно одвијање наставног процеса (Табела 9.2): 

• Обим и квалитет рачунарске опреме - на Факултету је укупно 208 рачунара намењено 
искључиво студентима, односно 230 рачунара намењених наставницима, сарадницима, 
стручним службама, центрима, библиотеци и студентским организацијама (детаљније у 
Стандарду 11: Квалитет простора и опреме).  

• Информатичка инфраструктура - серверска соба са серверским капацитетима и мрежним 
концентраторима конфигурисана је и обезбеђена на најсавременији начин (Централа за 
контролу приступа, Централа за самостално гашење пожара). Физички приступ серверима 
строго је контролисан прописаним процедурама, а он-лајн приступ процедурама које 
проистичу из законске регулативе о заштити података личности.  

• Инсталациона опрема - све рачунарске сале поседују комплетну подну напонску и мрежну 
инфраструктуру, која снабдева сваку радну станицу прикључком за струју и прикључком за 
локалну рачунарску мрежу и све сале и слушаонице повезане су на интернет мрежу. 
Одговарајућа инсталација спроведена је и у свим слушаоницама и канцеларијама.  

• Приступ Интернету - локална мрежа Факултета подигнута је 1997. године и тренутно покрива 
целокупан простор Факултета са око 450 прикључака и WiFi сигналом. Брзина мреже је од 100 
Mbps до 1Gbps; повезана је на АМРЕС и на Интернет преко рачунског центра Универзитета у 
Београду (РЦУБ) оптичким каблом брзине 1 Gbps и СХДСЛ (бекап) линијом брзине 2 Мbps 
(детаљније у Стандарду 11: Квалитет простора и опреме).  

• Остала опрема – Факултет је опремио слушаонице додатном опремом за праћење наставног 
процеса (пројектори), али је у другој половини школске 2019/20. године посебну пажњу 
посветио јачању капацитета Факултета за одржавање он-лајн наставе сходно развоју ситуације 
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са пандемијом Ковид-19. Набављене су додатне камере за рачунаре, графичка табала најновије 
генерације са пратећим хардверским и софтверским решењима у оквиру првог Zoom кабинета 
за он-лајн наставу, одређен број лиценци Zoom апликације за неометану реализацију наставе 
на даљину за групе различите величине. 

 
Целокупна информатичка опрема и инфраструктура се перманентно одржавају, при чему се води 
рачуна о усклађености са потребама свих процеса који се одвијају на Факултету, односно са бројем 
корисника.  
Развојем и имплементацијом информатичке подршке на Факултету бави се Служба за информационе 
технологије (СИТ). Она је део стручних служби Факултета и одговорна је за обављање свих послова 
у вези са информационим технологијама, информационим системима, програмирањем корисничких 
програма, постављањем и ажурирањем података на сајт Факултета, инсталирањем оперативних 
система и умрежавањем рачунара, као и другим пословима који су неопходни за правилан рад и 
функционисање информационог система на Факултету (Прилог 9.8). У СИТ-у се хостују све базе 
студентске евиденције, као и интернет сервиси Факултета: name сервер, веб сервер са званичном веб 
презентацијом Факултета, студентски веб сервис, мејл сервис за запослене и за студенте, proxy сервер, 
итд.  
Ова служба, као и све друге стручне службе, одговара Секретару Факултета по питању спровођења 
систематизацијом предвиђених задатака, док је у домену планирања, имплементације и контроле 
послова везаних за информационе технологије под ингеренцијом Продекана за сарадњу са привредом 
и организацију. 
Служба за информационе технологије у свом раду примењује одредбе свих општих аката Факултета, 
Универзитета, правних аката ресорних министарстава и тела, као и аката и стандарда међународних 
организација и компанија, чије софтвере и друге услуге Факултет користи. Безбедност мреже се 
остварује применом безбедносних протокола, конфигурацијом факултетске мреже и безбедносном 
политиком АМРЕС-а (Академске мреже Србије), као и антивирусном заштитом и безбедносним 
процедурама оперативних система. У току школске 2019/20. године спроведено је редизајнирање 
званичног сајта Факултета чиме је унапређена његова корисничка оријентација, при чему није 
обезбеђена енкриптована (заштићена) комуникација између сервера и корисника што је један од 
елемената система безбедности (недостаје ССЛ сертификат).  
У оквиру СИТ-а стално су запослене две особе – Руководилац Службе (висока стручна смера, 
инжењерског профила) и Веб-администратор (виша стручна спрема, не-инжењерског профила), што је 
са аспекта обима посла који се тиче планирања, имплементације и контроле информатичке подршке на 
Факултету апсолутно недовољан број запослених. Због забране запошљавања у јавном сектору која је 
успостављена од стране државе, Факултет није био у могућности да ово питање решава системским 
механизмима (сходно позицијама према систематизацији радних места и потребама Факултета). 
Највећи део посла СИТ-а преузима само један запослен (Руководилац Службе), уз ограничене 
могућности прерасподеле послова на другог запосленог. У циљу покривања подршке настави и 
административним пословима Факултета додатно се ангажују студенти, углавном информатичког 
и/или техничког профила, у својству оператера. Они пружају подршку наставном процесу у две смене 
које покривају радно време од 08 до 22 часа сваког радног дана и суботом по потреби, од 08 до 14 
часова.  
Свакога дана наставницима и студентима обезбеђен је приступ рачунарима за извођење наставе и 
испита или за самостални рад. Током пролећног семестра школске 2019/20. године, услед ванредног 
стања насталог проглашавањем пандемије Ковид-19, наставни процес на Факултету се трансформисао 
ка он-лајн режиму рада. Извесно је да ће одређен комбиновани режим наставе бити успостављен у 
новој школској 2020/21. години, што ће информатичке ресурсе Факултета додатно оптеретити. 
Наставак процеса дигитализације административних послова (нарочито у домену студентских 
евиденција) је, поред редовних послова, додатно ангажовало људске ресурсе у СИТ-у. Због свега тога, 
недвосмислено се може констатовати да је Служба за информационе технологије тренутно на горњој 
граници својих кадровских капацитета и да је неопходно њено хитно кадровско јачање. Ангажовање 
студената у својству оператера у одређеној мери релаксира оптерећење запослених у СИТ-у, али због 
специфичности послова везаних за безбедност података и карактера уговорног односа, Факултет није 
у могућности да те кадрове прерасподели на додатне активности. Свакако је отежавајућа околност и 
тренутна законска регулатива у домену запошљавања у јавном сектору, која практично спречава 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.8.PDF
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Факултет да самостално одлучује о запошљавању нових људи у ненаставној подршци (Уредба о 
забрани запошљавања у јавном сектору).  
Поред кадровског јачања СИТ-а и редовног обнављања и одржавања информатичке опреме и 
инфраструктуре, унапређење информатичких ресурса Факултета подразумева и унапређење квалитета 
и ефикасности самог информационог система Факултета. Тренутно тај систем подразумева неколико 
независних сегмената који нису међусобно повезани (делимична дигитализација радних процеса у 
оквиру стручних служби Факултета, засебно вођење база података у оквиру факултетских центара, 
Библиотеке, итд). Постоји изражена потреба наставком и интензивирањем процеса дигитализације на 
Факултету, као и за увезивањем свих процеса на у један информациони систем. Међутим, јасно је да 
ће за такву врсту посла бити неопходно да се претходно јасно и прецизно дефинишу радни процеси и 
процедуре на Факултету, као и да се стручне службе и јединице додатно организационо припреме. 
 
Успостављени систем квалитета у области информатичких ресурса подразумева, осим задатака 
планирања и обезбеђења квалитета, и задатке контроле и унапређења квалитета. 
Контрола квалитета информатичких ресурса врши се редовно кроз интерну контролу рада од стране 
органа пословођења, потом кроз студентско вредновање квалитета информатичких ресурса (текући и 
дипломирани студенти сва три нивоа студија), односно кроз вредновање рада информатичке подршке 
од стране запослених у настави.  
Интерна контрола квалитета информатичких ресурса подразумева контролу рада СИТ-а од 
стране Руководиоца Службе. Он подноси годишњи „Извештај о раду Службе за информационе 
технологије“ ресорном продекану, кроз који се пружају основне информације о раду те службе и о 
обављеној набавци у претходној години (хардвер и софтвер). Тај извештај постаје саставни део 
„Извештаја о раду Факултета“ (Прилог 10.12). Руководилац Службе се стара да се поштују све 
безбедносне процедуре и протоколи када је реч о информатичкој инфраструктури, а у складу са 
техничким и међународним стандардима. Истовремено, врши се редован отпис застареле и 
расходоване опреме, а кроз јасно утврђену процедуру. У том контексту, Факултет је, пратећи своју 
друштвено одговорну улогу у образовању, део расходоване опреме која је била задовољавајућег 
квалитета, определио као помоћ једном броју средњих школа у Србији (Прилог 6.18). 
Студентско вредновање квалитета информатичких ресурса врши се кроз редовну годишњу анкету 
текућих студената о ненаставној подршци, као и кроз редовну годишњу анкету дипломираних 
студената. Текући студенти свих нивоа студија су високо вредновали квалитет рада, компетентност и 
мотивисаност особља Службе за информационе технологије, али и просторну смештеност и техничку 
опремљеност ове службе (Прилог 10.2). Квалитет рада Службе за информационе технологије оцењиван 
је кроз могућност отварања бесплатне мејл адресе на факултетском серверу, приступачност интернету 
из просторија СИТ-а, односно кроз брзину Интернета. Бројност оних који имају позитиван став о овим 
показатељима расте са нивоом студија, тако да су најзадовољнији студенти виших година основних 
студија, студенти мастер и докторских студија (масовност на првим годинама основних студија у 
великој мери утиче негативно на перцепцију могућности коришћења информатичких ресурса 
Факултета). Када је реч о дипломираним студентима Факултета, они високо оцењују опремљеност 
рачунарских учионица, као и квалитет рада, компетентност и мотивисаност запослених у СИТ-у. 
Приметно је да у оценама по појединим показатељима има осцилација посматрано по годинама, али те 
осцилације нису изразите ни у једном правцу (Прилог 4.1).  
Вредновање квалитета информатичке подршке од стране запослени у настави подразумевало је, 
између осталог, и оцену квалитета рада СИТ-а, опремљеност Факултета информационо-
комуникационом опремом и одговарајућим електронским базама података. Запослени у настави су 
доминантно изразили висок степен задовољства радом и мотивисаности за рад запоселних у СИТ-у, 
као и опремљеношћу Факултета информатичким ресурсима (Прилог 10.3).  
  

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.12.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.18.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.3.pdf
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б) АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПОВОЉНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Правна регулатива везана за наставну 
литературу и библиотечке ресурсе 

+++ Неусклађеност и неажурираност општег 
акта о наставној литератури са 
стандардима квалитета 

+++ 

Покривеност предмета уџбеницима и 
училима уз продуктивну издавачку 
делатност Факултета 

+++ Непотпуна имплементација контролних 
механизама у домену квалитета наставне 
литературе 

+++ 

Задовољавајући обим и структура 
библиотечког фонда 

++ Недостатак људских ресурса у Служби за 
информационе технологије 

+++ 

Задовољавајући информатички ресурси 
у домену квалитета опреме и 
компетентности запослених 

++ Усклађивање кадровског потенцијала 
Библиотеке у складу са прописаним 
стандардима 

++ 

Дигитализација административних 
процеса везаних за студентске 
евиденције  

++   

Адекватна просторна смештеност и 
радно време Библиотеке и Службе за 
информационе технологије 

++   

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Сарадња са другим високошколским 
установама у земљи и иностранству по 
питању јачања библиотечких ресурса 

+++ Забрана запошљавања у јавном сектору и 
континуирани одлив запослених у 
ненастави услед одласка у старосну 
пензију (пензионисања) 

+++ 

Међународни пројекти у домену 
наставе на даљину и дигитализације 
библиотечких фондова 

++ Отежаност просторног ширења 
библиотечких капацитета и рачунарских 
учионица 

++ 

Унапређење компетенција запослених у 
стручним службама кроз обуке и 
тренинге 

+   

Скала за квантификацију процене: +++ - високо значајно; ++ - средње значајно; + - мало значајно; 
0 – без значајности 

 
Оцена испуњености стандарда 9: На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације утврђено 
је да је Универзитет у Београду – Економски факултет створио и имплементирао механизме за 
планирање, обезбеђење, контролу и унапређење квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и 
информатичких ресурса, чиме је испунио Стандард 9. То оцењујемо високо значајним (+++). 
 
 
в) ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА 9 
 
На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације по питању квалитета уџбеника, литературе, 
библиотечких и информатичких ресурса идентификоване су слабости и повољни елементи у оквиру 
стандарда 9. У складу са тим, предложене су мере и активности за његово даље унапређење: 

1. Ажурирати општи акт о наставној литератури и ускладити га са стандардима квалитета, а 
нарочито јасно прецизирати обим уџбеника и обавезне елементе структуре уџбеника како би 
се постигао одређен степен стандардизације у том погледу.  
Носилац активности: Ресорне комисије за основне и мастер академске студије (руководиоци 
комисија), катедре (шефови катедара), Служба за опште и правне послове. 

2. Применити све прописане стандарде квалитета у домену наставне литературе, нарочито у 
поступку одобравања наставне литературе. Сходно одредбама општих аката који регулишу 
стандарде и поступке обезбеђења квалитета, односно квалитета наставне литературе, 
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спроводити редовну периодичну евалуацију наставне литературе и о томе извештавати ресорне 
комисије 
Носилац активности: Катедре (шефови катедара), Ресорне комисије за основне и мастер 
академске студије (руководиоци комисија). 

3. Наставити рад на ширењу едиције превода водећих светских уџбеника у домену економије, 
пословног управљања, статистике и њима сродних дисциплина. Редовно ажурирати постојећу 
едицију превода и имплементирати у наставни процес све преводе за које је Факултет до сада 
откупио права. На тај начин се подиже ниво квалитета наставне литературе, али и самог 
наставног процеса и студијског програма на Факултету.  
Носилац активности: Управа Факултета, ресорне комисије за основне и мастер академске 
студије (руководиоци комисија), катедре (шефови катедара), Центар за издавачку делатност.  

4. Хитно ојачати кадровске капацитете у Служби за информационе технологије у опсегу који то 
дозвољавају тренутне законске могућности, али истовремено интензивирати рад на тренутном 
превазилажењу потенцијалних ризика, насталих услед пренапрегнутости постојећих 
капацитета, користећи расположиве могућности. 
Носилац активности: Продекан за сарадњу са привредом и организацију и управа Факултета, 
Руководилац Службе за информационе технологије, Служба за опште и правне послове. 

5. Наставити рад на изради интегрисаног информационог система Факултета, а у смислу 
испуњавања неопходних предуслова (дефинисање свих радних процеса и процедура на 
Факултету, организациона припрема стручних служби и јединаца Факултета). Након успешно 
обављене прве фазе, размотрити расположиве опције за прелазак на фазу креирања и 
имплементације система, а у складу са могућностима. 
Носилац активности: Продекан за сарадњу са привредом и организацију, Руководилац Службе 
за информационе технологије. 

6. Редовно ажурирати и унапређивати сајт Факултета, уз обавезан надзор стручне службе над 
овим процесима, а ради заштите података и контроле квалитета у смислу обезбеђење 
сигурности (на пример, имплементација ССЛ сертификата). 
Носилац активности: Продекан за сарадњу са привредом и организацију, Руководилац Службе 
за информационе технологије. 

7. Ускладити кадровске капацитете Библиотеке са тренутно важећим стандардима акредитације, 
у опсегу који то тренутно дозвољавају законске могућности. 
Носилац активности: Продекан за научноистраживачки рад и управа Факултета, Руководилац 
Библиотеке. 

8. Наставити рад на јачању библиотечких ресурса, посебно имајући у виду потребе студената свих 
нивоа студија за допунском литературом коју наставници и сарадници препоручују или траже 
током наставног процеса. Унапредити информатичку опрему у Библиотеци како би 
електронско претраживање библиотечких фондова и база било ефикасније. Посебно 
размотрити потребу израде дигиталног репозиторијуму радова наставника и сарадника 
Факултета како би се подигла видљивост њихових референци, односно њихова цитираност. 
Носилац активности: Продекан за научноистраживачки рад, Библиотечки одбор, Руководилац 
Библиотеке. 

9. Континуирано унапређење информатичке инфраструктуре као и њено одржавање у складу са 
стандардима и препорукама. 
Носилац активности: Продекан за сарадњу са привредом и организацију, Руководилац Службе 
за информационе технологије. 

 
 
г) ПОКАЗАТЕЉИ И ПРИЛОЗИ ЗА СТАНДАРД 9 
 
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи 
Табела 9.2. Попис информатичких ресурса 
Прилог 9.1. Општи акт о уџбеницима 
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на високошколској 
установи (са редним бројевима) 
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Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на 
установи са бројем наставника на установи 
Прилог 9.4. Правилник о раду Библиотеке Економског факултета у Београду 
Прилог 9.5. Основни подаци и информације о раду Библиотеке Факултета 
Прилог 9.6. Одлука о именовању Библиотечког одбора Економског факултета Универзитета у 
Београду 
Прилог 9.7. Извештај о увиду у стручни рад Библиотеке Економског факултета 
Прилог 9.8. Основне информације и подаци о раду Службе за информационе технологије Економског 
факултета 
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СТАНДАРД 10 
 

КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ВИСОКОШКОЛСКОМ 
УСТАНОВОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ 

ПОДРШКЕ 
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а) ОПИС, АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет је у процесу обезбеђења и унапређења квалитета у 
области управљања високошколском установом и квалитета ненаставне подршке јасно утврдио 
надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку. Факултет је, у 
складу са „Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1), утврдио 
стандарде квалитета и поступке за обезбеђење квалитета у домену управљања Факултетом и квалитета 
ненаставне подршке. У том смислу Факултет је донео одговарајућа правна акта, развио механизме за 
њихову имплементацију, као и системе контроле квалитета.  
Универзитет у Београду – Економски факултет је, у складу са „Законом о високом образовању“ 
(http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/), формирао органе управљања и 
пословођења, као и стручне органе и Студентски парламент, а „Статутом Факултета“ детаљно је 
регулисао њихове надлежности и одговорности (Прилог 1.4). Истим актом утврђени су структура, 
организационе јединице и њихов делокруг рада, као и њихова координација и контрола.  
 
Обезбеђење квалитета управљања Факултетом и квалитета ненаставне 
подршке 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет системски прати и оцењује организацију и управљање 
високошколском установом и предузима мере за њихово унапређење. Посебно се прати и оцењује 
однос према студентима и мотивација рада са студентима. Како би ефикасно спроводио све активности 
предвиђене законом и општим актима Факултета, Факултет је организован кроз рад органа управљања, 
органа пословођења, стручних органа и служби и рад Студентског парламента (Прилог 10.1). 
 
Савет Факултета је орган управљања Факултетом (чл. 32. „Статута Факултета“) и броји 27 чланова, 
од којих 15 чланова бирају запослени на Факултету, 8 чланова именује Влада Републике Србије и 4 
члана бира Студентски парламент Факултета. Од 15 чланова из реда запослених на Факултету, два 
члана су из реда ненаставног особља. Мандат чланова Савета траје четири године. Председник Савета 
бира се из реда чланова – представника Факултета у звању наставника. Надлежност Савета обухвата: 
доношење Статута на предлог Већа, доношење финансијског плана на предлог Већа, усвајање извештај 
о пословању и годишњи обрачун на предлог Већа, усвајање плана коришћења средстава за инвестиције 
на предлог Већа, одлучивање о коришћењу средстава за инвестиције, доношење програма рада 
Факултета, оснивање правних лица и фондација у складу са Статутом, разматрање и усвајање 
финансијских планова и извештаја правних лица, других организационих јединица, фондова и 
фондација чији је оснивач Факултет, доношење општих аката Факултета у складу са законом, другим 
прописима и Статутом, доношење одлуке о организовању и о укидању унутрашњих организационих 
јединица, бирање и разрешавање председника Савета, декана и продекана, доношење одлуке о висини 
школарине укључујући и сразмерни део висине школарине, одлучивање по жалби против 
првостепених одлука декана, у складу са законом и актима Факултета и Универзитета, доношење 
одлуке о прибављању и давању на коришћење, односно закуп, као и о отказу уговора о давању на 
коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користи Факултет, доношење 
пословника о свом раду, надзор над поступањем декана ради извршења аката просветног инспектора 
из члана 135. став 3. тач. 5) и 6) Закона, обављање и других послова утврђених Статутом. Савет 
Факултета може образовати сталне и повремене комисије у циљу разматрања појединих питања из свог 
делокруга. 

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. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.1.png
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Декан је орган пословођења Факултета чија су права и обавезе регулисане законом, односно „Статутом 
Универзитета“ (http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php) и „Статутом Факултета“ (Прилог 
1.4). 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, и то Наставно-научном већу 
Факултета и Савету Факултета. Декан учествује у раду Савета по позиву, али без права одлучивања. 
Декан се бира на период од три школске године, са могућношћу једног поновног избора (члан 43 
„Статута Факултета“). Одлуку о покретању поступка за избор декана доноси Савет Факултета, 
најкасније шест месеци пре истека мандата за који је декан изабран. Права и обавезе Декана 
дефинисане су „Статутом Факултета“ (члан 40) и обухватају: заступање и представљање Факултета, 
руковођење, организовање и усклађивање рада и пословања Факултета, предлагање програм рада и 
плана развоја Факултета, припремање, председавање и вођење седница Већа, доношење општих и 
појединачних аката Факултета, у складу са законом, другим прописима и Статутом, предлагање 
пословне политике Факултета и мера за њено спровођење, предлагање мера за унапређење рада 
Факултета, извршење финансијског плана Факултета, закључивање уговора у име Факултета, старање 
о законитости рада и пословања Факултета и испуњености обавеза Факултета предвиђених законом и 
уговорима, старање о примени општих аката Факултета, старање о извршењу одлука Савета, Већа и 
других стручних органа Факултета, одговорност за законитости рада Факултета, расписивање конкурса 
за избор наставника и сарадника, на основу одлуке Изборног већа, именовање и разрешавање 
руководиоца центара Факултета, доношење одлуке о потреби заснивања радног односа за обављање 
послова ненаставног особља, закључивање и отказивање уговора о раду и других уговора за обављање 
послова за потребе Факултета, решавање о правима и обавезама запослених, у складу са законом, 
Статутом и другим општим актима Факултета, потписивање диплома које издаје Факултет, 
одлучивање о распореду радног простора Факултета, обављање и других послова утврђених законом, 
Статутом и другим општим актима Факултета и Универзитета. 
Продекани помажу Декану у раду (члан 54 „Статута Факултета“). Поред Студента продекана, према 
„Статуту Факултета“ (чл. 54. Статута), Факултет може имати најмање два, а највише четири продекана. 
Продекани обављају одређене послове из делокруга рада Декана. Продекани за свој рад одговарају 
Декану, Већу и Савету Факултета.  
Декански колегијум је саветодавно тело Декана, које чине Декан и продекани (Студент продекан 
учествује у раду Деканског колегијума када се разматрају питања из области наставе, студијских 
програма и других области од интереса за студенте) (члан 52 „Статута Факултета“). Декански 
колегијум разматра питања из делокруга Факултета, заузима ставове о њима ради оперативног рада и 
припрема одлуке Декана, даје иницијативе и предлоге за одлучивање на Савету и Већу. Декан може 
сазвати и проширени Декански колегијум ради разматрања питања која су посебно значајна за рад 
Факултета, и тада, поред чланова Деканског колегијума, у раду учествују и шефови катедри, 
председници комисија Већа и руководиоци центара Факултета.  
 
Наставно-научно веће Факултета је највиши стручни орган на Факултету (члан 60 „Статута 
Факултета) и чине га сви наставници и асистенти Факултета који су у радном односу на Факултету са 
најмање 70% радног времена. Председник Већа је Декан, по функцији. При расправљању, односно 
одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, измену студијских програма, 
анализу ефикасности студирања и утврђивања броја EСПБ бодова, састав Већа се проширује за 20% 
представника студената, које бира Студентски парламент Факултета. Наставно-научно веће одлучује 
ако је присутно две трећине од укупног броја чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних. 
Надлежност Већа обухвата: одлучивање о питањима наставе, научне и стручне делатности Факултета, 
предлагање финансијског плана Факултета, предлагање студијских програма, укључујући студијске 
програме за стицање заједничке дипломе, ближе уређење правила студија које се изводе на Факултету, 
одобравање тема доктората и завршних радова, утврђивање ближих услова за упис на докторске 
студије, доношење општег акта о условима, начину и поступку реализације програма образовања током 
читавог живота, као и других програма стручног усавршавања, доношење општег акта о стандардима 
и поступцима за обезбеђење квалитета студијских програма, наставе и услова рада, дефинисање тела и 
поступака везаних за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, 
наставе и услова рада, спровођење политике сталног унапређења квалитета наставе и усавршавања 
научноистраживачког рада, подношење захтева за проверу испуњења обавеза Факултета у погледу 
квалитета студијских програма, наставе и услова рада, утврђивање ближих услова за избор наставника 
и сарадника, предлагање избора наставника и врши избор сарадника, одређивање политике уписа 

http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.4.pdf
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студената, уређење услова и начина уписа кандидата на одобрене, односно акредитоване студијске 
програме које организује Факултет, утврђивање броја студената који се уписују на студијске програме, 
утврђивање критеријума на основу којих се одређује висина школарине, бирање представника у органе 
Универзитета, праћење међународне сарадње Факултета и доношење одговарајућих одлука, 
именовање чланова и праћење рада комисија Већа, утврђивање предлога кандидата за декана, 
доношење пословника о свом раду, доношење општих аката Факултета, у складу са законом, другим 
прописима и Статутом, обављање других послова у складу са Законом, Статутом и општим актима 
Факултета.  
Изборно веће представља посебан састав Наставно-научног већа у процесу одлучивања о изборним 
питањима и чине га сви наставници, асистенти и асистенти са докторатом, сходно поступку предлагања 
кандидата (ректора, проректора, наставника у истом или вишем звању, сарадника).  
 
Комисије Већа се образују као сталне или повремене комисије и представљају стручна тела (чланови 
64-72 „Статута Факултета“): 

• Наставна комисија (Комисија за академске студије првог степена); 
• Комисија за мастер академске студије; 
• Комисија за докторске студије; 
• Комисија за развој Факултета; 
• Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету; 
• Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету; 
• Дисциплинска комисија за утврђивање одговорности студената; 
• друге комисије.  

 
Као стручна и саветодавна тела Савета, Већа и Декана, формирају се Комисија за финансије и 
Статутарна комисија, које именује Савет Факултета на предлог Декана. Комисију за финансије чини 
четири члана и председник Комисије (председник Комисије је Продекан за финансије и међународну 
сарадњу, по функцији), а Статутарна комисија, такође, има четири члана, при чему Секретар Факултета 
учествује у раду ове комисије, али без права гласа. 
 
Факултет у свом саставу има и одређен број организационих јединица: наставно-научне јединице 
(катедре), факултетске центре и стручне службе Факултета (члан 21 „Статута Факултета“). Њихов рад 
регулисан је општим актом о организацији и систематизацији послова, који доноси декан Факултета – 
„Правилником о систематизацији радних места“ (Прилог 10.4). Овим правилником дефинисани су 
организациони делови и њихов делокруг, назив и опис послова, врста и степен захтеване стручне 
спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на тим пословима, као и друга питања од 
значаја за организацију и рад Факултета. У процесу усклађивања са вишим правним актима, Факултет 
је донео нови правилник, али је због одлагања примене „Закона о запосленима у јавним службама“, и 
његова примена одложена. 
Наставно-научне јединице Факултета (катедре) организују се за једну или више сродних научних 
области (распоред наставних предмета по катедрама одређује Веће) (чланови 22-24 „Статута 
Факултета“). Чланови катедри су наставници и асистенти који су изабрани за ужу научну област која 
припада датој катедри и члан катедре може одлучивати само на једној катедри - на оној која му је 
покренула поступак за његов избор. Радом катедре руководи Шеф катедре кога бира Веће на предлог 
катедре и то из редова редовних професора (једно лице може бити бирано највише два пута за шефа 
катедре). Надлежност катедре обухвата предлагање програм предмета, предлагање покретања 
поступка за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника, предлагање састава 
комисија за припрему извештаја за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника, 
предлагање ангажовања гостујућих професора, професора емеритуса и наставника других факултета, 
давање мишљења у поступку давања сагласности за ангажовање наставника и сарадника на другој 
високошколској установи, учествовање у припреми предлога и давање мишљења о студијским 
програмима Факултета, учествовање у припреми предлога и давање мишљења о програмима научних 
истраживања на Факултету, давање мишљења о научним радовима и научним пројектима у којима 
учествују наставници и сарадници катедре, давање мишљења Већу поводом избора у звање наставника 
и сарадника на нематичним факултетима, старање о редовном одвијању наставе, као и њеној 
покривености уџбеницима и потребном литературом на предметима у оквиру катедре, именовање 
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рецензената уџбеника и других публикација, разматрање истих, прихватање и упућивање одговарајућој 
комисији Већа на даљи поступак, обављање и других послова из делокруга катедре. На Универзитету 
у Београду -Економском факултету постоји шест катедри: 

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; 
6) Катедра за статистику и математику. 

 
Факултетски центри се образују у циљу развоја студија, наставе и научноистраживачког и стручног 
рада на Факултету (чланови 26-29 „Статута Факултета“). Oбразује их Савет Факултета на предлог Већа. 
Унутрашња организација, начин рада и руковођење, као и начин обављања стручних, 
административних и техничких послова центара уређује се општим актом Факултета. Радом центра 
руководи директор кога именује Декан, а то може бити само наставник Факултета са пуним радним 
временом. Универзитет у Београду – Економски факултет има три факултетска центра (детаљније у 
Стандарду 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада): 

• Научноистраживачки центар Економског факултета (НИЦЕФ) (Прилог 6.13 и Прилог 6.14); 
• Центар за издавачку делатност (ЦИД) (Прилог 6.15 и Прилог 6.16); 
• Центар за сарадњу са привредом (ЦСП) (Прилог 6.17 и Прилог 6.18) 

 
Стручне службе Факултета обављају правне, кадровске, рачуноводствене, библиотечке, 
административне, техничке и друге послове који су од заједничког интереса за обједињавање 
делатности Факултета (члан 30 „Статута Факултета“). Њихов рад организује и координира Секретар 
Факултета, пре свега у правном погледу, док је суштински надзор над појединим службама делегиран 
ресорним продеканима. Универзитет у Београду – Економски факултет има организоване следеће 
стручне службе: 

1) Служба за опште и правне послове - обавља правне, кадровске, административне послове, 
послове пријема и разношење поште, послове архивирања, послове умножавања материјала за 
потребе наставног процеса и стручних служби и друге стручне и административне послови који 
су неопходни за правилан рад и функционисање Службе (Прилог 10.5). Тренутно је у Служби 
запослено шест извршилаца на неодређено време (Табела 10.1), при чему нису попуњене све 
позиције предвиђене тренутно важећом систематизацијом. Зато се део послова делегира 
расположивим запосленима, а део се обавља тимски (евидентно је да Руководилац Службе 
обавља највећи део послова који је би по систематизацији требало да обавља правно-кадровски 
аналитичар, а упражњено место Пословног секретара се надомештава унутрашњом 
реорганизацијом). Послови у домену канцеларијског и архивског пословања обављају се у 
складу са „Правилником о електронском канцеларијском и архивском пословању на 
Економском факултету у Београду“ (Прилог 10.6) и три лица запослена на неодређено време 
обављају ове послове (Референт у Писарници и два курира), док је место архивара упражњено. 
У оквиру Службе, такође, једно лице је запослено на месту возача и једно лице на пословима 
умножавања материјала. Служба за опште и правне послове тренутно успешно обавља све 
редовне и повремене послове, са напоменом да се обим повремених послова значајно повећао 
током последњег трогодишњег периода (припрема акредитације, давање информација од јавног 
значаја, заштита података о личности, рад етичке и дисциплинске комисије, итд.). Запослени 
су у протеклом трогодишњем периоду похађали и одређен број стручних обука у складу са 
природом посла коју обављају (Прилог 10.5); 

2) Студентска служба – врши упис студената на основне, мастер и докторске академске студије, 
обавља послове везане за правила студија, евиденцију и издавање уверења, диплома, потврда, 
као и друге послове везане за реализацију наставе на Факултету (Прилог 10.7 и Прилог 6.19). 
У оквиру ове Службе налази се и Канцеларија за међународну сарадњу која, између осталог, 
прати и међународне студијске програме (детаљније у стандарду 6. Квалитет 
научноистраживачког и стручног рада, Прилози 6.19 и Прилог 6.19а). У Студентској служби је 
тренутно запослено десет извршилаца, и то четири референта за основне студије, три референта 
за последипломске студије (мастер и докторске студије) и један координатор за студије трећег 
и четвртог степена, један стручни сарадник за међународну сарадњу и Руководилац Студентске 
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Службе (Табела 10.1). Сви послови дефинисани општим актом Факултета, а за које је надлежна 
Студентска служба, обаљају се редовно и правовремено, са напоменом да је у одређеним 
периодима школске године нарочито интензиван рад: припрема и организација пријемног 
испита, упис студената на све године студија, израда календара испита и организација испитних 
рокова. Ово је нарочито изражено у оквиру дела Студентске службе који је везан за основне 
академске студије због великог броја студената (основне академске студије у једној школској 
години упише преко 6.300 студената, тако да један запослени на овом нивоу студија 
администрира преко 1.000 студената). Посебно велики организациони изазов јесте константан 
одлив радника услед пензионисања, при чему је Факултет онемогућен да упражњена места 
предвиђена систематизацијом попуни због забране запошљавања лица у јавним службама од 
стране државе.  
Током протекле три школске године, настојећи да се рад Студентске службе унапреди и 
истовремено превазиђу проблеми у недостатку кадрова, Факултет је интензивирао напоре у 
правцу дигитализације послова везаних за рад са студентима. У оквиру Студентске службе за 
основне академске студије успостављен је електронски упис, електронска комуникација у 
решавању молби студената, електронска евиденција присуства настави, едукација запослених 
за рад у Еxcel-у, док је у оквиру Студентске службе за мастер студије, поред електронске 
комуникације са студентима по питању захтева за одобрење теме и оцене мастер рада, 
успостављена и боља комуникација са потенцијалним кандидатима за упис на ове студије, 
унапређен рад на евидентирању ваннаставних активности студената у додатку дипломе и 
признавања испита положених у оквиру студентске размене са студентима којима истиче 
статус студената, организоване радионица за писање мастер рада. Посебно велики изазов за 
Студентску службу основних студија било је организовање тзв. хибридног модела наставе 
услед проглашене пандемије Ковид-19, почев од школске 2020/21. године, а који је у одређеном 
облику кренуо током пролећног семестра школске 2019/20. године (Прилог 10.7). Део 
Студентске службе за докторске студије обавља све послове везане за администрирање 
наставног процеса на овом нивоу студија, при чему је приметно да је, упркос најмањем броју 
студената који администрира један запослен (120 студената) (Прилог 10.7), овде најслабија 
организација посла и најмањи степен дигитализације процеса у односу на остала два нивоа. 
Уважавајући специфичности докторских студија, јасно је да је неопходно боље организовати 
рад Студентске службе за докторске студије, а у складу са стандардима квалитета. Ова 
констатација додатно добија на тежини ако се имају на уму обим и структура захтева у погледу 
праћења успешности и квалитета студирања студената докторских студија.  

3) Библиотека – обавља послове прикупљања, обраде, заштите, чувања и давања на коришћење 
библиотечке грађе, као и друге послове у складу са „Правилником о раду библиотеке 
Факултета“ и прописима који уређују библиотечку делатност (детаљније у Стандарду 9: 
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, Прилог 9.5); 

4) Финансијско-рачуноводствена служба - обавља административне активности везане за 
финансијско-материјално пословање Факултета, књиговодствене активности, благајничке 
послове, послове обрачуна зарада, те реализације послова платног промета, послове 
састављања финансијског плана и завршног рачуна, послове вођења одговарајућих евиденција 
и подношења извештаја надлежним институцијама (нпр. регистар запослених и сл.) (Прилог 
10.8). У Служби је тренутно запослено три извршиоца на неодређено време (Финансијски 
књиговођа, Ликвидатор и Благајник) и Руководилац Службе (Табела 10.1), иако је 
систематизацијом предвиђено осам позиција. Тренутно се прерасподелом послова успешно 
обављају сви послови везане за финансијско-рачуноводствену сферу (Прилог 10.8). Свакако да 
се и у овој, као и у другим службама, мора извршити добра процена обима и карактера послова 
и сходно томе сагледати предвиђени број позиција, расположиви кадровски капацитет, али и 
реалне потребе Факултета; 

5) Техничка служба – обавља послове везане за руковање уређајима и постројењима и њихово 
одржавање, послове везане за безбедност и здравље на раду и противпожарну заштиту, послове 
одржавања хигијене и друге послове неопходне за рад и правилно функционисање Факултета 
(Прилог 10.9). У Служби је запослено четрнаест извршилаца на неодређено време (Табела 10.1), 
али се због обима посла на одржавању хигијене додатно ангажују лица путем уговора о 
привременим и повременим пословима (тренутно је ангажовано пет таквих извршилаца). Због 
одласка у пензију радника, Техничка служба више нема запосленог на позицији 
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водинсталатера, а и радник на позицији електричара ускоро испуњава услове за одлазак у 
пензију. Имајући у виду постојећу забрану запошљавања лица у јавним службама, Факултет је 
у немогућности да попуни ове позиције, а обим и карактер послова одржавања комуналне и 
електричне мреже су такви да је потребно имати готово свакодневно на располагању ову врсту 
услуга. Техничка служба је у протеклом трогодишњем периоду успешно обавља све послове из 
своје надлежности, учествовала је у надзору инвестиционих радова на Факултету, и спроводила 
све неопходне и прописане редовне сервисе, као и један број ванредних сервиса (Прилог 10.9). 
Истовремено, Техничка служба спроводи редовне поступке контроле безбедности и услова 
рада, а у складу са „Правилником о безбедности и здрављу на раду“ (Прилог 10.10); 

6) Служба за информационе технологије - обавља послове у вези са коришћењем 
информационих технологија, развојем информационих система, креирањем корисничких 
програма, постављањем и ажурирањем података на сајт Факултета, инсталирањем оперативних 
система и умрежавањем рачунара, као и друге послове који су неопходни за правилан рад и 
функционисање информационог система на Факултету (детаљније у стандарду 9: Квалитет 
уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, Прилог 9.6); 

7) Служба за набавку, ресторан и кантину – обавља послове припреме годишњег плана набавки 
и плана јавних набавки, послове припреме и реализације поступака набавки за потребе 
Факултета, послове организације пружања услуга угоститељских јединица (студентска 
кантина, бифе и ресторан) и реализацију послова везаних за организацију њиховог рада, 
материјалну евиденцију, набавку сировина и сл. (Прилог 10.9). У овој Служби тренутно је 
запослено осам извршилаца на неодређено време, од чега шест извршилаца обавља послове у 
угоститељским јединицама (Кувар, Конобар, двоје извршилаца на позицији Продавац пића у 
бифеу и двоје извршилаца на позицији Продавац пића и пецива у студентској кантини) (Табела 
10.1). Руководилац Службе и још један запослен (Стручни сарадник за јавне набавке) обављају 
све остале редовне и повремене послове јавних набавки, чинећи Тим за јавне набавке 
(детаљније у стандарду 11: Квалитет простора и опреме, Прилог 11.1). Запослени у оквиру овог 
тима су у протеклом трогодишњем периоду прошли одређене обуке и тренинге из домена 
законске регулативе и праксе јавних набавки (Прилог 10.9). 

 
Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља на Факултету 
утврђени су „Правилником о раду Универзитета у Београду – Економског факултета“ (Прилог 10.4) и 
доступни су јавности (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/). Пријем у радни однос ненаставног 
особља може се извршити под условом да је то радно место предвиђено општим актом Факултета и 
ако су обезбеђена средства за његово финансирање, а Декан утврђује потребе за ангажовањем 
ненаставног особља, полазећи од тога да се рад и пословање Факултета одвија у континуитету, 
ефикасно и рационално. Такође, одређене аспекте радног односа, тачније заштите запослених, третира 
и „Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Економском факултету“, којим се уређује 
поступак узбуњивања, тј. откривања информација које садрже податке о кршењу прописа, људских 
права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно 
здравље, безбедност, животну средину, као и ради спречавање штете великих размера (Прилог 10.13). 
Факултет је у складу са правном регулативом овластио особу за пријем информација и вођење поступка 
са унутрашњим узбуњивањем на Факултету. 
Запослени на Факултету су, такође, и синдикално организовани кроз „Синдикалну организацију 
Универзитета у Београду – Економског факултета“, која је усмерена на остваривање и заштиту права 
запослених утврђених законом и кореспондирајућим правилницима Факултета. Сва питања решавају 
се кроз сарадњу и конструктивни договор на равноправној-партнерској основи са органом пословођења 
Факултета (Прилог 10.14). 
На Универзитету у Београду – Економском факултету у оквиру ненаставне подршке тренутно је 
запослено 53 извршиоца на неодређено и 12 извршилаца на одређено време и то (Табела 10.1):  

• Секретар Факултета – 1 извршилац на неодређено време,  
• Центар за издавачку делатност – 3 извршиоца на неодређено време, 
• НИЦЕФ –2 извршиоца на неодређено време;  
• Центар за сарадњу са привредом – 1 извршилац на неодређено време; 
• Служба за опште и правне послове – 6 извршилаца на неодређено време; 
• Студентска служба – 10 извршилаца на неодређено време;  
• Техничка служба – 14 извршилаца на неодређено време;  

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.9.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.10.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-9/Prilog-9.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.9.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Tabela-10.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Tabela-10.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-11/Prilog-11.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.9.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.13.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.14.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Tabela-10.1.PDF


Пети редовни извештај о самовредновању 

117 

• Библиотека – 2 извршиоца на неодређено време;  
• Финансијско-рачуноводствена служба – 4 извршиоца на неодређено време;  
• Служба за набавку, ресторан и кантину – 8 извршилаца на неодређено време;  
• Служба за информационе технологије - 2 извршиоца на неодређено време.  

 
Број запослених у ненастави на Факултету и структура позиција тренутно не одражавају у потпуности 
потребе Факултета јер је један број запослених у ненастави у протеклом периоду отишао у пензију, а 
није дошло до благовременог попуњавања упражњених позиција предвиђених систематизацијом (осам 
запослених из ненаставе отишло је у пензију у протекле три школске године, а запослено је само троје). 
Разлог томе је забрана запошљавања у јавном сектору која је на снази од 2014. године, а коју је донела 
Влада Републике Србије („Закон о максималном броју запослених у јавним службама“). Ово практично 
онемогућава Факултет, који је део државног универзитета и корисник буџетских средстава, да попуни 
радна места која су важећом систематизацијом предвиђена, без унапред добијене сагласности за 
запошљавање, а коју, према досадашњим искуствима, ресорно министарство одобрава веома ретко 
упркос оправданим разлозима 
(https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_postupku_za_pribavljanje_saglasnosti_za_novo_zaposljavanje_i_
dodatno_radno_angazovanje_kod_korisnika_javnih_sredstava.html). С тога се може констатовати да се 
тренутно Факултет и његова управа налази у веома незавидној позицији – са једне стране су у обавези 
да обезбеде рад и пословање Факултета у континуитету, ефикасно и рационално, а са друге стране им 
се практично онемогућава да тај процес спроведу. Упркос свом екстерно генерисаним околностима, 
тренутно запослено ненаставно особље на Факултету још увек успешно обавља све предвиђене послове 
и омогућава несметани рад и функционисање институције, поштујући стандарде квалитета који се тичу 
одговарајућег образовања запослених, стручне оспособљености и савесног и одговорног обављања 
послова. Међутим, мора се истаћи још једном чињеница да су обим и сложеност послова током 
последњих година значајно порасли, при чему се број запослених у ненастави смањио. То је довело до 
пренапрегнутости система, а у појединим сегментима и до значајног повећања ризика од угрожавања 
процеса рада на Факултету у будућности (ово је нарочито алармантно у Служби за информационе 
технологије, детаљније у стандарду 9. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса). Факултет константно улаже напоре да превазиђе поменути кадровски проблем 
(дигитализација процеса, унутрашња реорганизација, константни захтеви ресорном министарству за 
дозволе за запошљавање). Препорука је да се, уз наставак напора у правцу попуњавања упражњених 
позиција предвиђених систематизацијом у законским могућностима, Факултет паралелно бави и 
дефинисањем јасне кадровске политике Факултету (настава и ненастава), ослоњене на претходно 
креирану стратегију управљања људским ресурсима. То ће помоћи да се јасније сагледају потребе и 
могућности у овом домену, као и стварање основе за перманентно образовање и усавршавање 
запоселних. 
Постојећа регулатива омогућава запосленима у ненастави перманентно усавршавање, како у правцу 
даље професионализације, тако и у правцу јачања оних вештина које им олакшавају реализацију 
задатака у дигиталном окружењу. Постоје формални оквири за учешће запослених у различитим 
обукама и тренинзима (Прилог 7.5), а дефинисане су и процедуре које регулишу механизам 
напредовања ненаставног особља кроз „Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења 
квалитета“ (Прилог 2.1).  
 
Вредновање управљања Факултетом, осим кроз оцену стања на основу анализе интерних правила и 
процедура пословања, оцењује се и на основу вредновања задовољства запослених. 
Вредновање задовољства запослених на Факултету спроведено је једном у току протеклог 
трогодишњег периода, и то школске 2019/2020. години. Анкету су попунила 104 запослена (78 у 
настави и 25 у ваннаставни, при чему је један анкетни листић без назнаке о врсти запослења) (Прилог 
10.3). Карактеристике организације и управљања оцењиване су на различит начин: оцењивањем у 
интервалу од -2 (врло незадовољан) до +2 (врло задовољан), бирањем понуђених одговора на 
постављена питања (одговори ,,врло” ,,често”, ,,понекад”, ,,врло ретко” и ,,никад”, или одговори ,,да” 
и ,,не”), оцењивањем на скали од 1 до 5, при чему је 5 била највиша оцена. Потребно је напоменути и 
то да је од 78 анкетираних запослених у настави најмање било у групи „млађи од 30 година“ (4), док су 
остале старосне категорије биле бројчано уједначеније, као и да је структура анкетираних по полу таква 
да је било више анкетираних мушкараца него жена (око 63% анкетираних били су мушкарци).  
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Запослени у настави су у просеку дали релативно високе оцене за управљање Факултетом и рад 
стручних служби Факултета. Посматрано појединачно, њихове оцене варирају, како када је реч о 
појединачним питањима, тако и посматрано по старосној и полној структури (Прилог 10.3): 

• Задовољство самим послом – запослени највише вреднују занимљивост, изазове, разноликост, 
значај, самосталност посла, као и могућности употребе знања и вештина и стваралаштво у 
послу. Нешто ниже оцене су по питању учешћа у стручним пројектима, примени тимског рада 
(најниже оцене су у старосним категоријама од 30-50 година и код жена) и расположивошћу 
информација (најниже вредности су у најмлађим категоријама, а расту како се креће ка 
старијим групама); 

• Задовољство условима рада - запослени су у целини врло задовољни условима рада 
(величином простора у коме раде, уређењем простора, безбедношћу на раду, чистоћом радног 
простора, као и квалитетом информатичке подршке с тим да су запослени у најмлађој старосној 
категорији ту дали нешто ниже оцене); 

• Задовољство зарадом и награђивањем - оцене запослених по овом питању крећу се у интервалу 
од 0,69 до 1,47 (интервал оцењивања је од -2 до +2), при чему су највише оцене дате за висину 
основне зараде (1,18), бенефиције (1,47), погодности (1,46) и примања у поређењу са колегама 
у другим високообразованим институцијама (1,32), док су запослени нешто слабије задовољни 
висином варијабиле, могућношћу зараде на основу уговора о делу и примањима у поређењу са 
колегама на истом радном месту (распон оцена за те показатеље креће се од 0,95 до 0,69). 
Показатељ „Похвале, признања и могућности професионалног развоја“ оцењен је најниже 
(0,18). Посматрано по полу и старости, жене су мање задовољне зарадом и награђивањем, као 
и запослени у најмлађој старосној категорији;  

• Задовољство подршком Факултета - већина оцењиваних показатеља има оцену преко 1, са 
изузетком питања везаних за сарадњу са колегама у земљи и иностранству, као и учешће на 
стручним и научно-истраживачким пројектима (оцене се крећу у интервалу 0,74 до 0,79). 
Приметно је да су оцене запослених женског пола ниже, као и запослених у најмлађој старосној 
категорији, нарочито у поменута три сегмента; 

• Задовољство међуљудским односима и начином доношења одлука - запослени су највише 
задовољни односом руководиоца према запосленима (1,44), док је нешто слабије оцењено 
поштовање предлога запослених и однос између запослених (оцене се крећу у интервалу 0,97 
до 0,66); 

• Промена посла или организације у којој ради – „никад“ или „врло ретко“ су најчешћи одговори 
запослених на ова питања посматрано у целини, док посматрано по старосним категоријама, 
млађе старосне категорије у нешто већем проценту размишљају о промени посла/организације. 

 
У поређењу са претходним извештајним периодом, задовољство запослених у настави је нешто веће 
по већини показатеља који су мерени, са изузетком нешто нижих оцена за показатеље: „Похвале, 
признања и могућност професионалног развоја“ (оцена нижа за 0,60 у односу на анкету из 2017. 
године), „Висина варијабиле, зарада у поређењу са колегама на Факултету“, „Зарада у поређењу са 
колегама у другим високообразовним институцијама“ и „Однос између запослених“ (оцене су ниже за 
0,07 до 0,15 у односу на оцене из 2017. године). Факултет је у протекле три школске године значајно 
напредовао у делу међународне сарадње са реномираним високошколским установама и 
научноистраживачким организацијама у свету, чиме је отворио могућност запосленима у настави да се 
повежу са својим колегама у иностранству и у размени искустава значајно унапреде свој рад у 
различитим сегментима. Факултет је у том смислу унапредио и финансијску подршку 
научноистраживачком раду запослених у настави, а кроз вредновање одређених научноистраживачких 
резултата (детаљније у Стандарду 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада). 
Међутим, у светлу анализе задовољства запослених по појединачним показатељима, узимајући у обзир 
и анализе у претходном „Извештају о самовредновању“, као и потребу за перманентним унапређењем 
квалитета наставе и научноистраживачког рада на Факултету, а нарочито оријентације Факултета ка 
интернационализацији, потребно је размишљати и о системским решењима која би запослене на 
Факултету усмеравала ка још бољим резултатима у овом домену и још већем степену задовољства 
управљањем и организацијом рада. 
Запослени у ненастави су, посматрајући свеукупне резултате, своје задовољство послом и начином 
управљања исказали нешто нижим оценама у односу на запослене у настави. Посматрано појединачно, 
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оцене варирају, како када је реч о појединачним питањима, тако и посматрано по старосној и полној 
структури (Прилог 10.3): 

• Задовољства запослених самим послом - запослени су најзадовољнији могућношћу употребе 
знања и вештина, значајем посла, самосталношћу у обављању посла, разноликошћу посла, 
стваралаштвом у послу и изазовима посла (оцене се крећу у интервалима од 1,04 до 1,32) 
(интервал оцењивања је од -2 до +2). Нешто мање су задовољни занимљивошћу и 
расположивошћу информација (0,83 и 0,5);  

• Задовољство запослених условима рада – запослени су начелно задовољни условима рада и 
оцене варирају посматрано по категоријама (оцене се крећу у интервалу 0,73 до 1,17); 

• Задовољство запослених зарадом и награђивањима – запослени су најзадовољнији 
бенефицијама (1,10), нешто слабије висином зараде и погодностима (0,70 и 0,68), док су 
најнезадовољнији висином варијабиле (-0,15), похвалама и признањима и могућностима 
професионалног развоја (-0,50). Напомињемо да у делу основне зарада запослених у ненастави 
не постоји варијабилна компонента, већ се тај део плате утврђује на основу коефицијента 
сложености рада и цене рада, те је једино могуће претпоставити да су запослени у ненастави 
одговарали на ово питање мислећи на постојећи обрачун примања из сопствених прихода; 

• Задовољство запослених примањима на Факултету – запослени су имали позитиван став по 
питању свих показатеља, али су оцене везане за поређења са другим колегама у организацији и 
колегама у другим високобразовним институцијама нешто ниже у поређењу са оценама 
везаним за поређења са колегом на истом радном месту (0,69); 

• Задовољство запослених међуљудским односима и начином доношења одлука - оцене 
запослених се крећу од највиших, датих за однос руководиоца према запосленом (0,74), до 
нижих датих за однос између запослених, начин доношења одлука и поштовање предлога 
запослених (оцене се крећу у интервалима од 0,17 до 0,13); 

• Промена посла / организације – запослени у млађим категоријама чешће размишљају о 
евентуалној промени посла, односно организације, што опада како се креће ка вишим 
старосним категоријама.  

 
Задовољство запослених у ненастави је нешто ниже у односу на претходни извештајни период, и то у 
показатељима који се односе на карактеристику посла (занимљивост, разноликост, примена тимског 
рада), услове рада, питања награђивања (похвале, признања и могућности професионалног развоја, 
поређења са примањима колега у организацији и ван ње), у односу на питања подршке Факултета 
професионалном развоју и напредовању и питања доношења одлука и поштовања предлога запослених 
(већина оцена су ниже за вредности у интервалу 0,1 до 0,3, а само у неколико случајева је разлика 0,5) 
(Прилог 10.3). Факултет је у претходном периоду значајно побољшао услове рада предузимајући 
опсежне инвестиционе радове. Такође, кроз постојећи систем награђивања, Факултет је добре 
резултате укупног пословања расподелио равномерно, на наставу и ненаставну подршку. Међутим, 
чињеница да у једном броју стручних служби постоји значајно већа оптерећеност због недостатка 
кадрова, чиме је значајно повећана радна оптерећеност запослених која у појединим периодима 
доживљава изразите пикове. То свакако захтева сталну реорганизацију запослених у ненастави како би 
се одржало квалитетно функционисање Факултета, али и додатни напор да се код запослених ојача 
мотивација и на неки начин компензује повремено прекомерно радно оптерећење.  
 
Вредновање квалитета ненаставне подршке подразумева, не само оцену стања у области на основу 
анализе интерних правила и процедура пословања, већ и оцену задовољства запослених у настави, 
односно задовољства студената ненаставном подршком. 
Запослени у настави су у целини задовољни ненаставном подршком (око две трећине анкетираних се 
изјаснило позитивно). Посматрано по старосним категоријама запослених у настави, приметно је да је 
најмлађа старосна категорија нешто мање задовољна опремљеношћу Библиотеке сходно њиховом 
научноистраживачком пољу и расположивошћу електронским базама, али је истовремено 
најзадовољнија категорија информатичким ресурсима на Факултету (Прилог 10.3). у целини 
посматрано, високо је оцењен квалитет рада, мотивисаност и компетентност запослених у ненастави 
(све оцене су преко 4,5 на скали од 1-5), при чему су највише оцене добили Студентска служба за 
мастер и основне академске студије и Служба за финансијско-рачуноводствене послове, док су 
најнижим оценама оцењени Служба за докторске студије и Служба за опште и правне послове (4). 
Посматрано по старосним категоријама, само је најмлађа старосна категорија оценила поједине службе 
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оценама испод 4 (распон оцена се кретао у интервалу од 3,5 до 3,75). Поредећи са резултатима 
вредновања задовољства запослених у настави ненаставном подршком у односу на претходни 
извештајни период, у целини посматрано, приметне су нешто ниже оцене (разлике се крећу у интервалу 
од 0,5 до 0,1). 
Студентско вредновање ненаставне подршке од стране дипломираних студената показује да су 
студенти на сва три нивоа студија у протеклом трогодишњем периоду генерално задовољни 
квалитетом ненаставне подршке. Битно је напоменути да су студенти основних и мастер студија имали 
нешто ниже оцене у поређењу са анкетом из школске 2017/18. године, док је код студената докторских 
студија уочен раст задовољства (Прилог 4.1). Посматрано по школским годинама, оцена ненаставне 
подршке од стране дипломираних студената Факултета кретала се на следећи начин: 

• У школској 2017/18. години анкетирано је 505 студената основних академских студија и оцене 
ненаставне подршке кретале су се у интервалима од 3,13 (запослени у осталим стручним 
службама) до 4,10 (запослени у информатичком центру), са напоменом да је укупна оцена 
порасла у односу на претходну академску 2016/17. годину. Приметно је и то да су студенти са 
вишим просеком имали генерално нешто ниже оцене у односу на студенте са нижим просеком, 
нарочито у погледу опремљености и мотивисаности запослених у Библиотеци. Када је реч о 
студентима мастер академских студија, укупан број анкетираних износио је 31 студент и 
њихове оцене су се кретале у интервалима од 3,23 (опремљеност Библиотеке литературом и 
базама података) до 3,97 (опремљеност рачунарских учионица), са напоменом да је дошло до 
незнатног пада оцена у односу на академску 2017/18. годину по свим сегментима (за 0,01 до 
0,16), изузев за сегмент запослених у информатичком центру и опремљености рачунарских 
учионица. У овој школској години анкетирано је 6 студената докторских студија чије су се 
оцене кретале у интервалу од 2,40 (запослени у Библиотеци) до 4,00 (опремљеност рачунарских 
учионица и запослени у информатичком центру), са напоменом да је дошло до пада оцена по 
свим сегментима у односу на претходну школску 2016/17. годину (интервал разлика је од 0,45 
до 1,25); 

• У школској 2018/19. години анкетирано је 118 студената основних академских студија и оцене 
ненаставне подршке кретале су се у интервалима од 3,04 (запослени у осталим стручним 
службама) до 3,97 (запослени у информатичком центру), са напоменом да је оцена готово свих 
служби које су биле предмет оцењивања незнатно нижа у односу на претходну академску 
2017/18. годину (за 0,02 до 0,30), са изузетком благог раста у домену опремљености Библиотеке 
техничком опремом (0,06). Када је реч о студентима мастер академских студија, укупан број 
анкетираних износио је 9 студената и њихове оцене су се кретале у интервалима од 3,11 
(опремљеност Библиотеке литературом и базама података) до 4,00 (запослени у служби за 
дипломске академске студије), са напоменом да је укупна оцена порасла у односу на претходну 
академску 2016/17. годину по свим сегментима изузев за сегмент запослених у информатичком 
центру где је дошло до благог пада задовољства студената (за 0,11). У овој школској години 
анкетирано је свега 3 студената докторских студија чије су се оцене кретале у интервалу од 3,00 
(информациона и комуникациона опрема у учионицама) до 4,50 (запослени у информатичком 
центру), са напоменом да је дошло до раста оцена готово по свим сегментима у односу на 
претходну школску 2017/18. годину (за 0,20 до 1,27), сем за питање које се односило на 
опремљеност рачунарских учионица. Овде морамо напоменути да мали узорци анкетираних у 
мастер и докторским студијама чине да се резултати тих анкета морају узети са одређеном 
дозом резерве; 

• У школској 2019/20. години анкетирано је 75 студената основних академских студија и оцене 
ненаставне подршке кретале су се у интервалима од 3,19 (запослени у осталим стручним 
службама) до 4,09, са напоменом да су оцене за све службе, које су биле предмет вредновања, 
више у односу на претходну школску годину. Када је реч о студентима докторских студија, 
укупно је анкетирано 7 студената и њихове оцене ненаставне подршке кретале су се у 
интервалу од 3, 40 (опремљеност библиотечке службе) до 4,80 (запослени у информатичком 
центру), са напоменом да је дошло до раста свих оцена у односу на претходну школску годину. 
Анкета није спроведена међу популацијом мастер академских студија. 

 
Студентско вредновање ненаставне подршке од стране текућих студената за протекле три 
школске године показује да су студенти на сва три нивоа студија генерално задовољни квалитетом 
ненаставне подршке. Показатељи који су имали највећи пад по питању оцена у односу на претходни 
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евалуативни период јесу ниво хигијене у тоалетима, као и квалитет рада Студентске службе за 
докторске студије. Посматрано по школским годинама, оцена ненаставне подршке кретала се на 
следећи начин (Прилог 10.2): 

• У школској 2018/19. години анкетирано је 283 студената основних академских студија при чему 
се уочава пораст броја студената који су користили неке од услуга стручних служби Факултета 
у односу на претходну школску годину (највећи део студената прве године користи услуге 
Библиотеке у поређењу са осталим годинама студија, док је обрнуто по питању информатичког 
центра, који се највише користи у старијим годинама студија). Оцена просторне смештености, 
техничке опремљености и рада особља је на високом нивоу, нарочито по питању услова за рад 
и поштовања радног времена, као и адекватност и доступност литературе. Студенти су 
позитивно оценили и ниво хигијене у слушаоницама и ходницима (81-85% испитаних се 
изразио позитивно), а нешто мањи број студената се изразио позитивно о нивоу хигијене у 
тоалетима (56% испитаних).  
Студенти мастер академских студија, њих 51 анкетираних, оценили су веома позитивно рад 
стручних служби Факултета које пружају подршку наставном процесу, као и опремљености 
Факултета да изводи наставу и компетентности ненаставног особља. Високо је вреднован и 
ниво хигијене у слушаоницама, ходницима и кантини, док је и код ове групе испитаника 
најниже оцењена хигијена тоалета. 
Када је реч о анкетирању студената докторских студија, само је четворо студената учествовало 
у анкети и резултати указују на врло високе оцене свих параметара квалитета ненаставне 
подршке наставном процесу, сем у делу доступности и адекватности литературе 
научноистраживачком пољу интересовања студената; 

• У школској 2019/20. години анкетирано је 713 студената основних академских студија при чему 
је приметно опао број студената прве године који користе услуге Библиотеке, информатичког 
центра и студентских служби. И даље су врло високе оцене просторне смештености, техничке 
опремљености и рада особља, услова за рад и поштовања радног времена, односно 
адекватности и доступности литературе (благи раст у односу на претходну годину). У односу 
на претходну годину, у порасту је број студената који позитивно оцењују ниво хигијене у 
слушаоницама и ходницима (до 90%), а у паду је број оних који сматрају да је адекватан ниво 
хигијене у тоалетима (47% испитаних). 
Студенти мастер академских студија, њих 68 који су попунили анкету, задржали су високе 
оцене просторне смештености, техничке опремљености и рада особља, услова за рад и 
поштовања радног времена (значајан скок на чак 92% задовољних у односу на претходну 
школску годину). Истовремено је забележен пад броја студената који користе услуге служби за 
подршку наставном процесу, као и оцена по питању адекватности и доступности литературе 
(са 56% на 43%). 
У вредновању квалитета ненаставне подршке у овој школској години на докторским студијама 
учестовало је 24 студената чиме је значајно порасла релевантност резултата у односу на 
претходну годину. Изузетно високе оцене квалитета добили су просторна смештеност, 
техничка опремљеност и рад особља на Факултету, а значајно је порасла и оцена која се односи 
на адекватност и доступност литературе. Међутим, лошије је оцењен рад Службе за докторске 
студије у односу на претходну годину (оцена је са 4,5 пала на 3,65).  

 
У оквиру анкете о квалитету ненаставне подршке, студенти су имали могућност да дају и сугестије 
кроз једно отворено питање. Студенти основних академских студија највише сугестија и примедби 
усмерили су на проблем комуникације ненаставних служби са студентима, истичући да желе више 
љубазности и поштовања, савременији приступ, већу мотивацију запослених, бољу информисаност, 
ажурност и већу посвећеност. Један део сугестија усмерен је на унапређење услова у студентској 
кантини и питања нижих цена, као и повећања капацитета читаоница и организације коришћења истих, 
питање радног времена и хигијене тоалета. Студенти мастер студија су у знатно мањој мери одговарали 
на отворено питање и од укупно датих сугестија, највише их се односило на љубазност запослених, 
бољу техничку опремљеност и бољу опремљеност тоалета. Сугестије студената докторских студија 
биле су везане за побољшања ненаставне подршке и то правцу повећања ажурности одговарања на 
телефонске позиве и електронску пошту, проблема несистематског бављења самим студијама и 
њиховом организацијом, као и бољом опремљености Библиотеке.  

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.2.pdf


Пети редовни извештај о самовредновању 

122 

Евидентно је да у оценама ненаставне подршке од стране студената, посматрано у извештајном 
периоду, постоје одређене осцилације, те да се јасно могу извући сегменти ненаставне подршке који 
имају тренд раста, односно они који имају тренд пада. Значајан простор за унапређење квалитета 
ненаставне подршке свакако постоји, нарочито у делу који је усмерен на директну комуникацију са 
студентима. Ово се, свакако, мора посматрати и у контексту чињенице да су кадровски капацитети у 
појединим стручним службама, нарочито онима које директно комуницирају са студентима, 
напрегнути, те да је због тога тренутни ниво радног оптерећења запослених у тим службама доста 
висок. То свакако може довести до одређених проблема у комуникацији са корисницима њихових 
услуга, нарочито ако се од стране корисника услуга (студената) не поштују унапред дефинисани 
временски оквири за рад са странкама. Због тога је потребно да у даљем процесу унапређења рада 
стручних служби, које су у непосредном контакту са студентима, интензивније буду укључени и 
представници студената, како би могли да изнесу своје сугестије, али и како би истовремено постали 
партнери у поштовању договорених оквира рада.  
 
Контрола квалитета управљања Факултетом и квалитета ненаставне подршке 
 
Процес контроле сматра се једним од кључних задатака у управљању квалитетом. Универзитет у 
Београду – Економски факултет систематски прати и оцењује квалитет организације и управљања 
Факултетом, односно квалитет ненаставне подршке, предузимајући мере за њихово унапређење.  
Факултет редовно објављује „Информатор о раду“ у коме је, поред осталог, дат и преглед основних 
података о Факултету, његова организациона структура, опис надлежности, као и обвеза и овлашћења 
организационих јединица Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/). „Правилником о стандардима и 
поступцима обезбеђења квалитета“ утврђене су процедуре обезбеђења квалитета и система контроле, 
у оквиру којих се прати и оцењује систем управљања Факултетом, али и ненаставна подршка, како од 
стране студената, тако и од стране запослених у настави (Прилог 2.1).  
 
Контрола квалитета управљања Факултетом спроводи се на основу редовних годишњих извештаја 
Декана и Студентског парламента, писаних примедби и сугестија запослених, студената и других 
корисника услуга Факултета, као и на основу редовног анкетирања наставника, сарадника и 
ненаставног особља о задовољству запослених на Факултету, односно задовољству студената 
ненаставном подршком. Сваке године Факултет објављује „Извештај о раду“ за претходну школску 
годину који се у редовном поступку усваја на октобарској седници Наставно-научног већа, а у оквиру 
кога се извештава о свим догађајима и активностима везаним за Факултет у протеклој школској години, 
наставном процесу на свим нивоима студија, међународној сарадњи, раду Службе за информационе 
технологије и Библиотеке, као и раду свих центара Факултета и материјалном положају запослених 
(Прилог 10.11). Декан и продекани подносе извештај о свом раду и органу управљања – Савету 
Факултета, а руководиоци факултетских центара и стручних служби своје извештаје подносе органима 
пословођења – ресорним продеканима, односно Декану. Тиме се затвара први ниво контроле процеса 
управљања. 
Контрола процеса управљања врши се и од стране запослених кроз вредновање рада управе Факултета, 
односно ненаставне подршке.  
 
Контрола квалитета ненаставне подршке врши се интерним контролама од стране органа 
пословођења (Декана и ресорних продекана), Секретара Факултета који је овлашћен да предузима све 
потребне мере ради обезбеђења законитости и ефикасности рада стручних служби, као и кроз систем 
вредновања рада запослених у ненастави од стране запослених у настави, вредновања квалитета 
ненаставне подршке од стране текућих студената, односно дипломираних студената. О овим питањима 
редовно извештава Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету. 
 
Важан део система управљања, односно контроле управљања јесте и управљање ризицима, што је 
Факултет успоставио доношењем „Стратегије управљања ризицима на Универзитету у Београду – 
Економском факултету за период 2019-2022. година“ (Прилог 10.12). Реч је о својеврсном оквиру којим 
се дефинишу основне смернице за увођење процеса управљања ризицима унутар корисника јавних 
средстава и свих његових организационих јединица. Сврха ове стратегије је да олакша и унапреди 
остваривање мисије, визије, стратешких и оперативних циљева Факултета кроз јасно дефинисане 
процесе идентификовања и процене ризика, као и начина реаговања на идентификоване ризике. У 

http://www.ekof.bg.ac.rs/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.11.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.12.PDF
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протеклом трогодишњем периоду, одмах након доношења поменуте Стратегије, формирана је и Радна 
група чији задатак је био припрема одговарајуће анализе ризика и дефинисања смерница за 
имплементацију стратегије. То је подразумевало и креирање Регистра ризика (Регистар стратешких и 
Регистар оперативних ризика), у коме ће сви ризици са којима се Факултет суочава бити 
идентификовани и процењени, рангирани у погледу вероватноће њиховог јављања и очекиваног 
утицаја на циљеве и пословне процесе Факултета, где ће бити подељене улоге, надлежности и 
одговорности у процесу управљања ризицима, извршен преглед усклађености са законском 
регулативом укључујући, успостављено редовно извештавање о ефективности система унутрашњих 
контрола ради ублажавања ефекта ризика, извештавање о ризицима, али и дефинисани начини 
подизања свести о значају посвећености и укључености запослених у процес управљања ризицима. Рад 
Радне групе још увек траје, односно израда поменутог Регистра ризика, што би требало очекивати да 
буде окончано у наредном периоду. 
 
 
б) АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПОВОЉНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Надлежности органа управљања, 
пословођења и стручних органа јасно су 
дефинисани, као и сама организациона 
структура Факултета 

+++ Непостојање јасно дефинисаних радних 
процедура и процеса свих стручних 
служби и организационих јединица 
Факултета 

+++ 

Стално праћење и оцењивање квалитета 
управљања Факултетом, рада стручних 
служби и ненаставног особља 

+++ Недостатак планских докумената по 
питању кадровске политике запослених у 
ненастави 

+++ 

Информације о раду стручних служби и 
органа управљања Факултетом су јавно 
доступне 

++ Недовољни кадровски капацитети у 
оквиру ненаставне подршке 

+++ 

Перманентно усавршавање и образовање 
ненаставног особља 

+ Неажурираност општих аката који 
регулишу питања систематизације 
послова на Факултету и неусклађеност са 
реалним потребама Факултета 

++ 

  Недовољно развијен систем оцењивања 
перформанси запослених у ненастави од 
стране руководилаца  

++ 

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Стално усавршавање и образовање 
ненаставног особља  
 

++ Забрана запошљавања у јавним службама 
од стране државе 

+++ 

Сарадња са другим високошколским 
установама у региону и свету 

++ Константан раст екстерних захтева за 
праћење показатеља квалитета 

++ 

Скала за квантификацију процене: +++ - високо значајно; ++ - средње значајно; + - мало значајно; 
0 – без значајности 

 
Оцена испуњености стандарда 10: На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације утврђено 
је да је Универзитет у Београду – Економски факултет створио и имплементирао механизме за 
планирање, обезбеђење, контролу и унапређење квалитета у области управљања и ненаставне подршке, 
чиме је испунио Стандард 9. То оцењујемо високо значајним (+++). 
 
 
в) ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА 10 
 
На описа, анализе и процене тренутне ситуације по питању квалитета управљања и ненаставне 
подршке идентификоване су слабости и повољни елементи у оквиру стандарда 10. У складу са тим, 
предложене су мере и активности за његово даље унапређење: 
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1. Дефинисати радне процедуре и процесе свих стручних служби и организационих јединица 
Факултета и учинити их јавно доступним. На овај начин се успоставља стандардизација процеса 
управљања чиме се његов квалитет подиже на виши ниво, стварајући на тај начин основу за 
креирање интегрисаног информационог система Факултета. Уједно, ово представља и основу за 
све будуће стандардизације и ефикасно управљање системом каква је једна високошколска 
установа. 
Носилац активности: Продекан за сарадњу са привредом и организацију, Секретар Факултета, 
Служба за опште и правне послове. 

2. Донети стратегију управљања људским ресурсима у ненастави, са нарочитим освртом на кадровску 
политику. На овај начин ствара се основа за ефикасније управљање и планирање кадрова у 
ненастави, а у циљу обезбеђења несметаног рада и функционисања Факултета.  
Носилац активности: Управа факултета, Секретар Факултета. 

3. Ажурирати „Правилник о систематизацији“ и ускладити га са реалним потребама Факултета, а у 
процесу који ће почивати на претходној анализи постојећег стања и јасно дефинисаних радних 
процеса и процедура. Постојећи правилник обухвата велики број измена и допуна основног текста 
тако да је веома тешко испратити промене које су донете по питању систематизације послова и 
радних позиција.  
Носилац активности: Продекан за сарадњу са привредом и организацију, Секретар Факултета, 
Служба за опште и правне послове. 

4. Кадровски ојачати ненаставну подршку на Факултету у складу са законским могућностима, а према 
приоритетима идентификованим кроз анализу стратешких и оперативних ризика рада и 
функционисања Факултета. Управа Факултета треба да настави доследну политику инсистирања 
на одобрењу запошљавања у ненастави и попуњавања систематизацијом предвиђених позиција. 
Потребно је уложити додатни напор за превазилажење недостатка кадрова у оним деловима 
ненаставе у којима је стање најалармантније, и то прерасподелом интерних ресурса и/или 
евентуалним разматрањем других могућности које постојећа законска регулатива допушта. 
Носилац активности: Продекан за сарадњу са привредом и организацију и управа Факултета, 
Служба за опште и правне послове. 

5. Унапредити организацију рада и систем управљања Студентском службом имајући на уму све 
релевантне факторе: број студената по запосленом, сложеност посла, обим посла и његове пикове 
у току године (нарочито у Служби за основне академске студије), као и тренутну ситуацију у 
погледу попуњености кадровских капацитета. Наставити рад на процесу дигитализације радних 
процеса у оквиру Студентске службе, са интензивирањем тог процеса у Служби за докторске 
студије, а у циљу уједначавања имплементације стандарда квалитета на сва три нивоа студија (на 
пример, праћење показатеља у области наставног процеса и квалитета студената који се предвиђају 
стандардима квалитета). Taкође, наставити рад на унапређењу квалитета комуникације запослених 
у Студентској служби са студентима и интензивирати сарадњу са Студентским парламентом у том 
смислу, нарочито имајући на уму неопходности уважавања процедура и времена рада са странкама 
од стране студената. 
Носилац активности: Ресорни продекани (основне и мастер академске студије) и Председник 
комисије за докторске студије. 

6. Унапредити редовни поступак вредновања задовољства запослених када је реч о динамици 
анкетирања (у складу са постојећом правном регулативом), као и када је реч о структури питања с 
обзиром на природу посла које запослени обављају. Размотрити и формат извештавања о 
резултатима тог вредновања, с обзиром да би такви извештаји, поред анализе и компарације са 
претходним вредновањем, морали да садрже и препоруке за унапређење оних области у којима су 
уочени опадајући трендови или ниске оцене.  
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета.  

7. Увести посебну награду за ненаставно особље у службама које добију највишу оцену од стране 
наставног особља и студената, чиме би оцене у анкетама добиле свој пуни смисао. Истовремено 
увести и систем оцењивања перформанси запослених од стране руководилаца служби, односно 
центара. Тиме би се комплетирао систем контроле рада запослених у ненастави и створио 
механизам преко кога би било могуће утицати на промене перформанси запослених, односно на 
отклањање уочених неправилности и незадовољства. 
Носилац активности: Продекан за сарадњу са привредом и организацију и управа Факултета, 
Служба за опште и правне послове.  
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8. Анализирати студентско вредновање ненаставне подршке (текући и дипломирани студенти) са 
аспекта јасног идентификовања сегмената који имају најниже оцене или опадајуће трендове, и у 
складу са тим предузети активности ради унапређења квалитета њиховог рада. Ово се посебно 
односи на део ненаставне подршке која директно комуницира са студентском популацијом, чиме 
се значајно утиче на перцепцију Факултета и његовог односа према студентима. У том контексту, 
потребно је наставити сарадњу и са Студентским парламентом на упознавању са правима и 
обавезама студената по питању рада и функционисања ненаставне подршке.  
Носилац активности: Продекан за сарадњу са привредом и организацију и управа Факултета, 
Студент Продекан, Председник Студентског парламента. 

9. Креирати Регистар ризика (Регистар стратешких и Регистар оперативних ризика) у складу са 
донетом „Стратегијом управљања ризицима на Факултету“, у коме ће сви ризици са којима се 
Факултет суочава бити идентификовани и процењени, где ће бити извршено рангирање свих ризика 
у погледу вероватноће њиховог јављања и очекиваног утицаја на циљеве и пословне процесе 
Факултета, где ће се извршити расподела улога, надлежности и одговорности у процесу управљања 
ризицима, као и преглед усклађености са законском регулативом укључујући и редовно 
извештавање о ефективности система унутрашњих контрола ради ублажавања ефекта ризика. 
Нарочито важан део овог процеса јесте подизање нивоа свести запослених на Факултету о значају 
посвећености и укључености у процес управљања и извештавање о ризицима.  
Носилац активности: Управа Факултета, Радна група за израду Регистра ризика. 

10. Наставити рад на подстицању перманентног образовања и сталног усавршавања запослених у 
ненастави. Пружити могућност интерних обука запослених у стручним службама у циљу јачања 
њихових информатичких и других вештина, како би се, између осталог, цео систем припремио за 
ефикасније спровођење процеса дигитализације.  
Носилац активности: Управа Факултета. 

11. Наставити рад на јачању кохезије колектива, а кроз активности које окупљају све запослене на 
Факултету, имајући на уму потребу за сталним неговањем добрих међуљудских односа и 
међусобне комуникације. 
Носилац активности: Управа Факултета, Синдикат запослених на Факултету. 

12. Ажурирати „Информатор о раду Факултета“ и старати се да се благовремено врши ажурирање 
информација и података који се тичу организације рада, наставног особља и прописа Факултета. 
Носилац активности: Управа Факултета, Служба за опште и правне послове 
 

г) ПОКАЗАТЕЉИ И ПРИЛОЗИ ЗА СТАНДАРД 10 
 
Табела 10.1. Број ненаставних радника запослених са пуним или непуним радним временом у 
високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих јединица 
Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе 
Прилог 10.2. Анализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада 
стручних служби 
Прилог 10.3. Извештај о вредновању задовољства запослених на Економском факултету 
Универзитета у Београду 
Прилог 10.4. Правилник о систематизацији радних места 
Прилог 10.5. Информација о раду Службе за правне и опште послове 
Прилог 10.6. Правилник о електронском канцеларијском и архивском пословању на Економском 
факултету у Београду 
Прилог 10.7. Информација о раду Студентске службе у периоду 2017-2020 
Прилог 10.8. Информација о раду стручних служби у надлежности Продекана за финансије и 
међународну сарадњу 
Прилог 10.9. Информација о раду Техничке службе 
Прилог 10.10. Правилник о безбедности и здрављу на раду 
Прилог 10.11. Извештаји о раду Економског факултета у школским 2017/18., 2018/19 и 2019/20. 
години 
Прилог 10.12. Стратегије управљања ризицима на Универзитету у Београду – Економском факултету 
за период 2019-2022. година 
Прилог 10.13. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Економском факултету у Београду 
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СТАНДАРД 11 
 

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 
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А) ОПИС СТАЊА, АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА СТАНДАРДА 11 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет поседује примерене просторне капацитете и адекватну 
опрему за одвијање наставног процеса и научноистраживачког рада: амфитеатре, слушаонице, 
слушаонице са видео-конференцијском везом, рачунарске сале, наставничке и сарадничке кабинете, 
библиотеку, читаонице, просторије за стручне службе, просторије за Студентски парламент и 
студентске организације и друге просторије неопходне за обављање делатности Факултета. У процесу 
управљања квалитетом простора и опреме, Факултет доследно примењује „Правилник о стандардима 
и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1), чиме је испунио опште захтеве у погледу 
опремљености Факултета, односно обезбедио одговарајуће механизме за осигурање и унапређење 
квалитета у овом домену.  
 
Просторни капацитети 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет располаже са значајним просторним капацитетима 
намењеним за одвијање наставног процеса: 6 амфитеатара, 24 слушаонице, 5 рачунарских сала, 
слушаонице за интерактивни студијски рад у решавању студија случаја (ЕКОФ лаб, Креативни центар), 
као и две читаонице (90 и 60 места) и Библиотеку са читаоницом капацитета 20 места (Табела 11.1). 
Укупна површина објеката намењених за извођење наставе чини око 30% укупне површине Факултета 
и располаже са 3.426 места. Остатак простора користи се за кабинете наставника и сарадника, 
канцеларије ненаставног особља, канцеларије Студентског парламента и студентских организација, 
књижару, ресторан, бифе, студентску кантину, тоалете и ходнички простор.  
Факултет задовољава стандарде квалитета у погледу простора који су дефинисани правилима и 
стандардима акредитације високошколских установа. Међутим, анализирајући структуру 
расположивих просторних капацитета у односу на број студената и структуру студијских програма, 
може се закључити да постоји потреба да се просторни капацитети и даље повећавају, нарочито у 
домену ширења компјутерских лабораторија и читаоница. Такође, евидентно је да веома велики део 
факултетског простора чине ходници (3.555,20 м2), што је Факултет и препознао у протеклом периоду, 
прилагођавајући га постепено студентским потребама (опремања простора столовима и столицама, 
клупама са предвиђеним наслонима за књиге и лаптопове и сл.). Такође, велики део укупне површине 
Факултета чини канцеларијски простор (26,2%), у оквиру чега доминирају наставнички кабинети. Овде 
је неопходно напоменути да један део простора зграде у којој је смештен Факултета користи Рударско-
геолошки факултет (библиотека, музеј, палеонтолошке збирке, слушаонице – укупне површине 810,46 
м2). У настојањима да повећа своје просторне капацитете, Факултет је са Рударско-геолошким 
факултетом постигао споразум о коришћењу дела тог простора и озваничио га кроз форму уговора о 
коришћењу дела простора (Прилог 11.1). Овим Споразумом обухваћена је укупна површина од 341 м2. 
Међутим, трајно решење по питању овог проблема још увек није постигнуто (припајање овог простора 
Економском факултету значајно би утицало на побољшање просторних капацитета Факултета, 
нарочито за креирање нових просторија намењених квалитетном одвијању наставног процеса).  
Надлежна стручна служба која води евиденцију и контролу просторних капацитета јесте Техничка 
служба Факултета. Ова служба има укупно 14 стално запослених лица, од којих је 10 лица везано за 
послове одржавања хигијене (спремачице), једна особа је бригадир, а Руководилац Техничке службе и 
Референт за безбедност и здравље на раду старају се о спровођењу свих мера и процедура прописаних 
законом о безбедности и здрављу на раду (Прилог 10.9). Техничка служба води евиденцију целокупног 
простора Факултета, односно његове намене. База података о техничким капацитетима обухвата 
податке о површини, локацији, намени простора, као и графички приказ. Анализом ове базе податка 
примећено је да није редовно ажурирана, као и да недостају подаци о инсталационим водовима и 
опреми простора који се налазе у посебним документима. 

Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим 
и структуру. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-11/Tabela_11.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-11/Prilog-11.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.9.PDF
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Факултет је последњих година у великој мери унапредио услове за рад студената и запослених, 
спроводећи велике инвестиционе радове на згради Факултета: замена фасадне столарије, 
климатизација зграде и електромонтажни радови на замени расветних тела лед светиљкама, 
реконструкција електричне инсталације унутар зграде. Осим тога, уређен је и спољни амфитеатар 
зграде Факултета, извршена је реконструкција два постојећа лифта, и уграђена су два нова лифта, а 
перманентно се одвија процес уређења професорских кабинета и слушаоница (кречење, замена 
намештаја). 
 
Опрема  
 
Универзитет у Београду – Економски факултет располаже адекватном и савременом техничком 
опремом за извођење наставе у складу са потребама студијских програма за сва три степена академских 
студија, односно за спровођење научноистраживачког и стручног рада (Табела 11.2). Реч је о 
рачунарској опреми у рачунарским салама, слушаоницама и амфитеатрима Факултета, Библиотеци, 
серверској опреми, активним мрежним уређајима, видео опреми у амфитеатрима и слушаоницама и 
софтверској опреми. Свему томе треба додати и опрему која се налази у кабинетима наставника и 
сарадника, канцеларијама стручних служби и центара Факултета, односно студентских организација, 
софтверској опреми и целокупној инсталационој опреми. Од укупног броја рачунара на Факултету, 208 
рачунара намењено је непосредно студентима, сви одговарајућих техничких перформанси: сала А са 
20 радних станица за потребе наставе и испита, сала Б са 19 радних станица за потребе слободног рада 
студената, сала Ц са 21 радном станицом за потребе наставе и испита, сала Д са 46 радних станица за 
потребе наставе и испита, сала E са 71 радном станицом за потребе наставе и испита, као и 31 рачунар 
у амфитеатрима и слушаоницама. Истовремено је 20 наставних сала и 6 амфитеатара опремљено 
фиксним пројектором за потребе извођења наставе. Као подршку наставном процесу представља и око 
230 рачунара у кабинетима наставника и сарадника, канцеларијама стручних служби, Библиотеци и у 
просторијама студентских организација (студенти могу да користе рачунарске и мрежне ресурсе и у 
Студентском клубу, где су постављена четири рачунара). Студентима и запосленима обезбеђен је 
приступ просторији за умножавање материјала (фотокопирање и штампање), односно нарезивање и 
скенирање. Преко switch-ева све сале су повезане на студентски део локалне рачунарске мреже 
Факултета, а преко ње на Академску мрежу Србије и Интернет.  
Локална рачунарска мрежа (LAN) Факултета подигнута је 1997. године и покрива свих девет спратова 
зграде Факултета са око 450 прикључака и WiFi сигналом. Брзина мреже је од 100Mbps до 1Gbps. 
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 информационе технологије хостују се базе 
студентске евиденције, као и Интернет сервиси Факултета: name сервер, web сервис са званичном web 
презентацијом Факултета (www.ekof.bg.ac.rs), студентски web сервис, mail сервис за запослене и за 
студенте, proxy сервер и други. Бежична рачунарска мрежа (WLAN) Факултета се састоји од 35 
accesspoint-a, а бежична академска мрежа Еduroam од 13 accesspoint-a. Сигнали обе мреже покривају 
свих 9 спратова зграде. Од 2014. године уводи се виртуализација факултетских сервера набавком 
модерних серверских и storage система (Прилог 9.8). Факултет има и 10 серверских виртуалних машина 
и 10 серверских рачунара у Соби са серверима и софтвере E-Views – статистички програм за 
економетријске анализе (200), Mathematica – математички софтвер (20), SPSS Statistics – програм за 
статистичку анализу (97), Stata – програм за статистичку анализу података (32) (Табела 11.2). Факултет 
свим запосленима и студентима обезбеђује електронски приступ различитим базама података, 
релевантним за наставне, научноистраживачке и стручне сврхе (Табела 11.3).  
Студентима и свим запосленима на Факултету омогућен је неометан приступ свим информацијама 
везаним за студије, односно све процесе који се одвијају на Факултету, а што се редовно објављује на 
интернет страници Факултета (www.ekof.bg.ac.rs) и огласној табли Факултета. Током последње три 
године Факултет је значајно унапредио рад Студентске службе прелазећи на дигиталне форме вођења 
евиденције и комуникације са студентима (Прилог 10.7). Центар за сарадњу са привредом, који води 
комуникацију са интерном и екстерном јавности, редовно, на званичном сајту Факултета, објављује 
вести, актуелне догађаје, информације и актуелне конкурсе. На тај начин се остварује правовремена 
информисаност студената и запослених на Факултету о свему што је од њиховог интереса.  

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-11/Tabela_11.2.pdf
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Служба за набавку, ресторан и кантину стара се о правовременој набавци целокупног потрошног 
материјала за неометан рад Факултета, набавку опреме и пратећих компоненти, као и основних 
средстава за рад кантине и ресторана (Прилог 10.8). Истовремено, обезбеђење квалитета и целокупну 
информациону подршку пружа Служба за информационе технологије (Прилог 9.8). 
 
Анализу тренутне ситуације по питању квалитета простора и опреме, дату на основу расположивих 
података и извештаја надлежних стручних служби и органа пословођења, неопходно је допунити и 
резултатима студентског вредновања квалитета просторних капацитета, услова и рада стручних 
служби, односно вредновања задовољства запослених квалитетом услова за рад.  
Факултет редовно спроводи поступке студентског вредновања ненаставне подршке. У оквиру анкете 
коју попуњавају текући студенти сва три нивоа студија оцењују се, између осталог, и просторна 
смештеност и техничка опремљеност (Прилог 10.2). Студенти основних академских студија високо 
оцењују адекватност услова за рад са доминантно растућим трендом задовољства у посматраним 
годинама, а сличне су оцене и студената мастер студија са изразитијим осцилацијама када је реч о 
конкретним капацитетима, док су оцене студената докторских студија међу највишима са том 
напоменом да су узорци испитаника у овом случају били веома мали. Приметно је да је код студената 
свих нивоа студија најмање задовољство техничком опремљеношћу Библиотеке, док су највише оцене 
добила опремљеност рачунарских учионица. Са друге стране, оцене студената који су завршили 
основне академске студије – дипломирани студенти показују релативно задовољство условима које им 
Факултет пружа, при чему се незнатно мењају оцене појединачних показатеља од године до године. 
Дипломирани студенти мастер студија анкетирани су само у периоду 2017/18 – 2018/19. година, и у 
том периоду приметан је незнатан пад укупних просечних оцена, док су оцене студената који су 
завршили докторске студије у посматраном периоду највише у односу на друга два нивоа студија, са 
сличним осцилаторним тенденцијама по појединачним показатељима као код студената основних 
студија (Прилог 4.1). Индикативно је да је и у овом студентском вредновању опремљеност Библиотеке 
рачунарском опремом добила најниже оцене, док је опремљеност компјутерских учионица међу 
највишима. У обе анкете високе оцене добили су и опремљеност студентске кантине, као и одржавање 
хигијене у слушаоницама и факултетског простора генерално, а ниже оцене биле су упућене 
одржавању хигијене студентских тоалета. Такође, сугестије везане за простор и опрему, које су 
студенти упутили кроз отворено питање, доминантно се тичу повећања капацитета читаоница, 
унапређење опремљености кантине и ширење асортимана производа укључујући и ниже цене, 
унапређења рачунарске опреме у просторима ван рачунарских лабораторија, као и побољшања 
хигијене и опремљености тоалета. 
Запослени у настави су високо оценили све показатеље који се тичу просторних капацитета и услова 
за рад (најнижа укупна оцена по појединачним показатељима је 1,42 на скали од -2 до +2). И запослени 
у ненастави позитивно су оценили све показатеље, али су, у односу на нeнаставу, њихове оцене нешто 
ниже по појединачним показатељима (најнижа оцена је 0,73) (Прилог 10.3). 
 
Контрола квалитета простора и опреме 
 
Контрола квалитета простора и опреме спроводи се од стране органа пословођења кроз унапред 
утврђене процедуре, органа руковођења кроз редовне извештаја стручних служби и центара Факултета, 
као и од стране студената и запослених на Факултету у редовним поступцима вредновања задовољства 
опремом, просторним капацитетима и условима рада.  
 
Контрола квалитета простора и опреме путем интерних процедура обавља се перманентно и 
подразумева рационалну набавку потрошног материјала и брзо отклањање кварова на техничким 
уређајима у циљу њиховог несметаног функционисања. Техничка служба Факултета обавља редовну 
контролу услова у простору намењеном за рад запослених и студената, стара се о хигијени простора, 
исправности електричне, водоводне и канализационе мреже. О редовној и правовременој набавци 
опреме и основних средстава за рад кантине и ресторана брине се Служба за набавку, ресторан и 
кантину. Како је процес набавке средстава и опреме буџетских корисника јасно законски регулисан, то 
је у оквиру ове службе формиран Тим за планирање набавки, кога чине Руководилац Службе и Стручни 
сарадник за јавне набавке. Кроз правно регулисане тендерске процедуре набавке мале и велике 
вредности, припремају се и реализују све набавке на Факултету, укључујући и услуге неопходне за 
неометано функционисање Факултета. Тим се стара и за спровођење свих инвестиционих радова које 
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Факултет предузима (Прилог 11.1). Тим за јавне набавке припрема предлог „Плана јавних набавки“, 
који се ради истовремено са израдом и доношењем „Финансијског плана Факултета“, односно 
календара активности у поступку планирања набавки. Служба за информационе технологије је 
надлежна за контролу свих процеса везаних за коришћење опреме на Факултету, односно 
правовремено информисање надлежних служби набавке и управе Факултета о потреби набавке нове 
опреме или ажурирања постојеће софтверске опреме.  
Руководиоци Техничке службе, Службе за информационе технологије и Службе за набавку, ресторан 
и кантину редовно подносе Декану информацију о стању простора и опреме пре отпочињања новог 
семестра. На основу предлога Руководиоца Службе за набавку, ресторан и кантину, у који је уврштена 
и анализа стања и потреба од стране Техничке службе и Службе за информационе технологије, 
Продекан за финансије и међународну сарадњу и Декан сачињавају план реновирања постојећих 
просторија и план набавки потребне опреме, а у складу са усвојеним „Финансијским планом 
Факултета“ (Прилог 12.1). Тим за планирање набавки, најмање два пута годишње, подноси Декану 
„Извештај о извршеним јавним набавкама опреме и уређаја“, а у циљу анализе одступања од усвојеног 
плана и доношења благовремених корективних одлука.  
 
Контрола квалитета простора и опреме кроз студентско вредновање усмерена је на оцену 
квалитета просторних капацитета, опремљености и услова за рад, као и квалитета стручних служби и 
рада запослених у тим службама. Поступак студентског вредновања спроводи се једном годишње, кроз 
две анкете: Анкете текућих студената сва три нивоа студија о квалитету ненаставне подршке и Анкете 
дипломираних студената о квалитету наставног процеса, ненаставне подршке и студијског програма у 
целини. Обе анкете спроводи Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, у складу 
са дефинисаним процедурама. Комисија анализира резултате и сачињава извештаје о резултатима 
студентског вредновања који упућује управи Факултета.  
 
Контрола квалитета простора и опреме кроз вредновање од стране запослених подразумева 
прикупљање података о задовољству запослених у настави и ненастави условима рада, просторним 
капацитетима и његовом опремљености (величина простора, уређење простора, квалитет техничких 
услова за обављање посла, чистоћа радног простора и безбедност на раду). Ову анкету периодично 
спроводи Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету (до сада су анкете спровођене 
једном у три године). Комисија анализира резултате и сачињава извештај о резултатима вредновања, 
који шаље Декану и управи Факултета. 
 
 
б) АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПОВОЉНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Испуњеност стандарда у погледу просторних 
капацитета 

+++ Оптерећење капацитета читаоница и 
компјутерских учионица 

+++ 

Адекватност опреме у компјутерским 
лабораторијама и слушаоницама 

++ Нередовно ажурирање базе података 
просторних капацитета 

++ 

Континуирани рад на опремању и унапређењу 
радног простора 

++   

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Међународни пројекти преко којих се може 
додатно вршити унапређење опреме 

+++ Oграничене могућности ширења 
просторних капацитета 

+++ 

Студирање на даљину као развојна шанса ++ Законске препреке у домену 
запошљавања у ненастави 

++ 

Скала за квантификацију процене: +++ - високо значајно; ++ - средње значајно; + - мало значајно;  
0 – без значајности 

 
Оцена испуњености стандарда 11: На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације утврђено 
је да је Универзитет у Београду – Економски факултет обезбедио адекватан обим и структуру простора, 
као и адекватну опрему за потребе одвијања наставног процеса, научноистраживачког и стручног рада, 
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и развио одговарајуће системе контроле, односно унапређења квалитета, чиме је испунио Стандард 
11.То оцењујемо високо значајним (+++). 
 
 
в) ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА 11 
 
На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације по питању квалитета простора и опреме 
идентификоване су слабости и повољни елементи у оквиру стандарда 11. У складу са тим, предложене 
су мере и активности за његово даље унапређење: 
1. Наставити напоре у правцу изналажења оптималних решења за проширење просторних капацитета 

Факултета, како у континуираном тражењу решења у оквирима Универзитета, тако и евентуалном 
интерном реорганизацијом простора. Ово је нарочито важно имајући на уму усклађеност 
просторних капацитета са укупним бројем студената, као и потребе студената и наставног процеса 
када је реч о структури просторних капацитета (проширење капацитета читаоница, проширење 
капацитета компјутерских учионица сходно оријентацији Факултета у правцу јачања 
информатичких компетенција студената). 

 Носилац активности: Продекан за сарадњу са привредом и организацију и управа Факултета, Служба 
за опште и правне послове.  

2. Редовно ажурирати постојећу базу података просторних капацитета Факултета. С тим у вези 
неопходно је у бази јасно именовати капацитете сходно спроведеном попису и додати им све 
неопходне атрибуте (локација, површина, тренутна намена, инфраструктурна опремљеност, 
капацитет), као и податке о инсталацијама преузимајући их из расположиве документације. 
Носилац активности: Руководилац Техничке службе, Служба за информационе технологије.  
 
 

г) ПОКАЗАТЕЉИ И ПРИЛОЗИ ЗА СТАНДАРД 11 
 
Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени простор) са 
површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе јединице, службе) 
Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном 
процесу и научноистраживачком раду 
Табела 11.3. Наставно-научне и струне базе 
Прилог 11.1 Споразум о пословно-техничкој сарадњи 
Прилог 11.2. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 
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СТАНДАРД 12 
  

ФИНАНСИРАЊЕ 
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а) ОПИС, АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет је у процесу управљања квалитетом финансирања 
спровео основне задатке планирања, контроле, обезбеђења и унапређења квалитета. Факултет је, у 
складу са „Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1), утврдио 
стандарде квалитета и поступке за обезбеђење квалитета финансирања, а у складу са усвојеним 
стратешким документима и законском регулативом. Тиме је обезбеђен висок ниво квалитета 
финансирања наставе и истраживања на Факултету, као и његова финансијска стабилност.  
 
Обезбеђење квалитета финансирања Факултета 
 
Процес обезбеђења квалитета финансирања подразумева јасно дефинисање извора финансирања, 
планирање и располагање средствима у складу са законском регулативом, као и процес контроле 
квалитета финансирању у формама које су јасно прописане и утврђене. У том контексту, постављени 
су и основни циљеви квалитета финансирања Факултета (Прилог 2.1): 

• обезбеђење финансијских средстава за потребе несметане реализације наставног и 
научноистраживачког процеса, као и за обављање других 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; 
• уређење форме и обезбеђење транспарентности у финансијском извештавању, по хоризонтали 

и вертикали организационе структуре Факултета. 
 
Извори финансирања и располагање средствима 
 
Према „Статуту Факултета“ (Прилог 1.4), средства за обављање делатности Факултета стичу се из 
следећих извора: 

• средстава која обезбеђује оснивач Република Србија - Факултет самостално управља овим 
средствима, исказује и евидентира у складу са јединственом буџетском класификацијом 
(подаци о износу средстава на годишњем нивоу доступни су јавности у оквиру „Информатора 
о раду Факултета“, на званичном сајту установе, http://www.ekof.bg.ac.rs/). Средства Оснивача 
користе се за следеће намене: материјалне трошкове, текуће и инвестиционо одржавање, зараде 
запослених у складу са законом и правним актима Факултета, 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 ваннаставну делатност студената, 
финансирање опреме и услова за студирање студената са хендикепом, као и за друге намене у 
складу са законом. Средства за обављање делатности у току једне школске године обезбеђују 
се у складу са „Програмом рада Факултета“, који доноси Савет Факултета, а на предлог 
Наставно-научног већа Факултета. Савет Факултета је одговоран надлежном министарству за 
наменско трошење буџетских средстава. Факултет, у обављању своје делатности, средствима 
која обезбеђује Оснивач иступа у правном промету у своје име и за свој рачун, а у складу са 

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. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/
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законском регулативом. Факултет доставља Универзитету, најмање једном годишње, податке 
о броју и структури запослених и утрошку буџетских средстава; 

• сопствених прихода Факултета - средства која Факултет оствари, изузев средстава која 
обезбеђује Оснивач (школарине, средства за финансирање научноистраживачког и стручног 
рада, средства од пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, средства за истраживања 
и консултантске услуге, средства од продаје књига, монографија, брошура и других 
публикација, средства од накнада за комерцијалне и друге услуге, средства од оснивачких 
права и из уговора са трећим лицима). Факултет управља и располаже сопственим приходима, 
сагласно њиховој намени, а у складу са законском регулативом - „Правилником о стицању и 
располагању сопственим средствима Економског факултета Универзитета у Београду“ (Прилог 
12.3).  
Школарине представљају највећи део сопствених прихода и Факултет стиче средства из 
школарина на основу одлуке о висини школарине за студенте који плаћају школарину. Одлуку 
о висини школарине доноси Савет Факултета, а на предлог Наставно-научног већа Факултета. 
Мерила за утврђивање висине школарине утврђују се посебним општим актом Факултета, који 
доноси Савет Факултета и доступни су јавности на званичној интернет страници Факултета 
(Прилог 12.4). Факултет утврђује висину школарине за наредну школску годину, за све 
студијске програме, а пре расписивања конкурса за упис нових студената. Школарина на 
Факултету подразумева трошкове студија за једну школску годину, односно за стицање 60 
ЕСПБ бодова и обухвата накнаде за редовне услуге које Факултет пружа студенту у оквиру 
остваривања студијског програма за једну годину студија. Факултет, такође, издваја део 
сопствених прихода и за финансирање заједничких послова на нивоу Универзитета 
(„Финансијским планом Факултета“ посебно се предвиђају средства за развој Универзитета, у 
складу са актима Универзитета); 

• средства од донација, поклона, завештања. 
 
Имовина Факултета обухвата непокретности и друга средства која су: (1) у државној својини и која 
служе за оснивање и рад Факултета и не могу се отуђивати без сагласности Оснивача, а могу се 
користити само у функцији обављања делатности утврђених законом, и (2) у својини Факултета која 
су стечена на основу завештања, поклона, донација и спонзорстава, а којом самостално управља 
Факултет у складу са правном регулативом. 
 
Сваке пословне године, до краја децембра се, према прописаној форми и усвојеној садржини, приступа 
изради „Финансијског плана“ (чл. 36. „Статута Факултета“) (Прилог 12.1) чији је саставни део и „Плана 
јавних набавки“ за наредну пословну годину (http://www.ekof.bg.ac.rs/tenderi/). У изради „Финансијског 
плана“ учествују сви организациони делови Факултета и студентске организације давањем предлога 
својих годишњих буџета. „Финансијски план“ усвајањем од стране Савета Факултета, постаје 
обавезујући документи за Декана и Декански колегијум.  
 
Финансијска анализа пословања 
 
У току последњег међуизвештајног периода у поступку самовредновања (2017-2020), Универзитет у 
Београду – Економски факултет одржао је стабилну финансијску позицију. Према „Финансијском 
извештају Универзитета у Београду – Економског факултета за период 01.01.2019 – 31.12.2019“ укупни 
приходи Факултета у протеклој години бележе благи пад у односу на 2018. годину (3,1%), што је 
последица нето ефеката раста прихода из буџета Републике, односно умереног пада остварених 
прихода и донација (Прилог 12.2). У структури прихода доминирају приходи и примања по основу 
студија, док су приходи од продаје књига и реализације пројеката стабилни и у збиру чине око 10% 
сопствених прихода. Истовремено, укупни расходи и издаци Факултета били су за 6% мањи у односу 
на претходну календарску годину, што је резултат пада текућих расхода и инвестиција у зграду и 
опрему. Имајући све ово у виду, а према препорученим мерама из претходног извештаја о 
самовредновању, Факултет се додатно ангажовао по питању диверсификације извора финансирања. 
Иако се ефекти очекују у наредном периоду, рад на овом пољу се мора наставити. 
У академској 2018/19. години извршена је велика нормативна реформа, чиме је пословање Факултета 
усклађено са препорукама Државне ревизорске институције (ДРИ), а уз очување материјалног 
положаја запослених. Реализован је широк скуп активности на усклађивању пословања Факултета са 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/tenderi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.2.pdf
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препорукама Државне ревизорске институције, која је током 2018. године вршила анализу пословања 
Факултета. С тим у вези, усвојени су или измењени бројни интерни правилници и други прописи, а је 
ДРИ у другом кварталу 2019. године, својим извештај констатовала да је Факултет готово у потпуности 
применио све изречене препоруке и тиме своје пословање ускладио са важећим прописима: 

• „Правилник о раду“ (Прилог 7.5); 
• „Правилник о платама, додацима, накнадама и другим примањима на Универзитету у Београду 

– Економском факултету“ (Прилог 12.5); 
• „Правилник о стицању и располагању сопственим средствима Економског факултета 

Универзитета у Београду“ (Прилог 12.3); 
• „Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине“ (Прилог 12.4); 
• „Стратегија управљања ризицима на Универзитету у Београду – Економском факултету за 

период 2019-2022. године“ (Прилог 10.13); 
• Измене и допуне Статута Факултета (Прилог 1.4); 
• Одлуке у вези са спровођењем препорука ДРИ (Одлука о уплати прихода од камата у буџет 

Републике Србије, Одлука о додатном рашчлањавању евиденције прихода по изворима). 
 
Једна од најзахтевнијих активности у процесу поменуте нормативне реформе односила се на 
усклађивање постојеће правне регулативе у погледу система обрачуна примања на Факултету са 
одговарајућим уредбама усвојеним од стране Владе Републике Србије. Успешан завршетак овог 
поступка довео је до тога да систем обрачуна примања на Факултету буде у потпуности усклађен са 
важећим прописима на нивоу државе, уз очување материјалног положаја сваког од запослених. 
Међутим, имајући у виду све промене и изазове којима је Факултет изложен последњих година 
(промене начина финансирања науке од стране државе, промене наставног процеса услед ванредних 
околности, потребе унапређења успешности студирања, потребе за усклађивањем са међународним 
стандардима квалитета у погледу интернационализације научноистраживачког рада), јасно је да 
Факултет мора настави са напорима да очува финансијску стабилност и материјални положај 
запослених, пре свега кроз диверсификацију извора прихода. То ће значити промене у обиму посла и 
структури захтева према запосленима на Факултету, и самим тим потребу да се запослени мотивишу 
да помогну Факултету да ојача своју позицију на тржишту. Све ово ће извесно захтевати и 
прилагођавања у обрачуну остварених активности наставника и сарадника. 
 
Посебан организациони и финансијски изазов наступио је проглашењем пандемије Ковид-19, марта 
2020. године. Оквирна процена трошкова у првим месецима од избијања пандемије (март –септембар 
2020) ослоњена је, првенствено, на трошкове настале због потребе да се додатно ојачају информатички 
ресурси (онлајн настава и повремени режими удаљеног приступа у пословима ненаставне подршке) и 
да се обезбеди сигурност студената и запослених док бораве унутар зграде Факултета (примена 
препоручених мера, дезинфекција просторија, опремање просторија дезинфекционим средствима, 
итд.). Међутим, у наредном периоду, а у зависности од дужине трајање пандемије, очекују се и 
индиректни губици (финансијске олакшице студентима који плаћају школарину а налазе се у тешком 
материјалном стању, пад у домену консултантских активности, рад угоститељских јединица 
Факултета, рад књижаре Факултета, итд.).  
 
Тренутна финансијска и ликвидносна позиција Факултета је и даље стабилна. Факултет спровођењем 
ефикасне наплате приспелих прихода и чврстом контролом текућих расхода, уз реорганизацију 
одређених пословних активности, одржава ликвидност и солвентност на високом нивоу. Подаци о 
додатним трошковима и губицима по основу последица пандемије Ковид – 19 биће познати по 
завршетку године. Међутим, дугорочна финансијска позиција Факултета и даље је под великим 
утицајем односа Оснивача према високошколским установама, екстерних социјално-економских 
трендова, те конкурентске позиције Факултета и јачања унутрашњих ресурса.  

 
Контрола квалитета финансирања Факултета 
 
Квалитет финансирања Факултета обезбеђује се доследним поштовањем правила о припреми и 
усвајању финансијског плана и других финансијских аката, контролом коришћења финансијских 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-7/Prilog-7.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.3.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.13.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.4.pdf
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средстава и предузимањем одговарајућих мера у случају нерационалног или ненаменског коришћења 
средстава.  
Праћење и обезбеђење квалитета у области финансирања је у надлежности сталне комисије Наставно-
научног већа Факултета - Комисије за финансије. Она представља стручно и саветодавно тело Савета 
Факултета, Наставно-научног већа Факултета и Декана (чл. 72. „Статута Факултета“). Комисију чине 
председник и четири члана које именује Савет Факултета из реда наставника, а на предлог Декана. 
Председник Комисије је Продекан за финансије и међународну сарадњу, по функцији. Студент 
продекан учествује у раду Комисије за финансије, по позиву, без права гласа, а 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 Факултета 
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 
Факултета, наставно-научног већа Факултета или Декана, обавља и друге послове припрема одлука 
материјално-финансијске природе у складу са Статутом Факултета. Ова Комисија разматра и предлог 
„Финансијског плана Факултета“, а у својству контролног и саветодавног органа Декана и Деканског 
колегијума. Приликом подношења финансијских извештаја на свим нивоима извештавања, прати се 
степен реализације „Финансијског плана“ и том приликом Декан и Декански колегијум анализирају 
карактер и оправданост евентуалних одступања и доносе, у вези са тим, потребне одлуке, а све у циљу 
економски целисходног трошења ограничених финансијских средстава. 
 
Факултет обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина употреба 
финансијских средстава кроз контролу на више различитих нивоа: 

• Сваке године Продекан за финансије и међународну сарадњу, Комисија за финансије и Декан 
подносе званичан „Финансијски извештај“ Савету Факултета, који га и усваја (Прилог 12.2); 

• На крају сваког квартала Факултет подноси „Извештај о извршењу буџета“ Министарству 
финансија Републике Србије у одговарајућој форми (Образац 5) (Прилог 12.2); 

• У редовном годишњем „Извештају о раду“, Продекан за финансије и међународну сарадњу, 
односно Декан пружају информацију Наставно-научном већу Факултета о реализацији 
Финансијског плана и начину трошења прихода (Прилог 10.10); 

• Повремено се, по упиту надлежног министарства, ради анализа и доставља надлежном 
министарству као ванредни финансијски извештај.  

 
 
б) АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПОВОЉНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Факултет обезбеђује финансијску 
стабилност и ликвидност чиме су 
гарантовани дугорочни извори 
финансирања наставних, 
научноистраживачких и стручних 
активности 

+++ Недовољна диверсификација извора 
финансирања Факултета 

+++ 

Постоји јасно и транспарентно 
финансијско планирање и 
одлучивање, односно финансијско 
извештавање 

+++ Недовољна усклађеност прерасподеле 
сопствених прихода са текућим променама 
у наставном процесу и 
научноистраживачкој делатности 

+++ 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-10/Prilog-10.10.pdf
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МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Међународни студијски програми и 
већа партиципација страних 
студената 

++ Промене односна оснивача према 
високошколским установама у Републици, 
пре свега у смислу располагања сопственим 
приходима 

+++ 

Домаћи научноистраживачки и 
стручни пројекти 

++ Неповољна финансијска ситуација у земљи, 
нарочито после пандемије Ковид-19 

++ 

Међународна сарадња и учешће у 
међународним пројектима 

++   

Јачање сарадње са привредом и 
државним институцијама 

++   

Скала за квантификацију процене: +++ - високо значајно; ++ - средње значајно; + - мало значајно;  
0 – без значајности 

 
Оцена испуњености стандарда 12: На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације утврђено 
је да је Универзитет у Београду – Економски факултет створио и имплементирао механизме за 
планирање, обезбеђење, контролу и унапређење квалитета финансирања, чиме је испунио Стандард 
12. То оцењујемо високо значајним (+++). 
 
 
в) ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА 12 
 
На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације по питању квалитета финансирања 
идентификоване су слабости и повољни елементи у оквиру стандарда 12. У складу са тим, предложене 
су мере и активности за његово даље унапређење: 
1. Наставити рад на диверсификацији извора финансирања уз максимално промовисање такве 

политике међу свим запосленима унутар колектива.  
Носилац активности: Декан и управа Факултета. 

2. Наставити рад на усклађивању система обрачуна остварених активности запослених, односно 
примања у складу са текућим трендовима у наставном процесу и научноистраживачкој делатности, 
а с циљем унапређења ефикасности у оба домена.  
Носилац активности: Декан и управа Факултета. 

 
 
г) ПОКАЗАТЕЉИ И ПРИЛОЗИ ЗА СТАНДАРД 12 
 
Прилог 12.1. Финансијски план  
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину 
Прилог 12.3. Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама 
Прилог 12.4. Правилник о стицању и располагању сопственим средствима Економског факултета 
Универзитета у Београду 
Прилог 12.5 Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине 
Прилог 12.6. Правилник о платама, додацима, накнадама и другим примањима на Универзитету у 
Београду – Економском факултету 
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СТАНДАРД 13 
 

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ 
И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА 
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а) ОПИС, АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет је у процесу управљања квалитетом у области 
обезбеђења улоге студената у самовредновању и провери квалитета спровео основне задатке 
планирања, контроле, обезбеђења и унапређења квалитета у датој области. Факултет је обезбедио 
услове да студенти могу исказати своје мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и 
документима којима се обезбеђује квалитет високошколске установе, укључујући поступак 
самовредновања и оцењивање квалитета. Целокупан процес контроле квалитета једним значајним 
делом почива на подацима који се добијају директно од студената, а кроз анкете које се редовно 
спроводе (Прилог 3.3). 
 
Обезбеђење улоге студената у самовредновању и провери квалитета 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет, почев од 2008. године, има јасно дефинисану 
институционалну основу за пуно укључивање студената 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, односно преко активног учешћа студената у раду различитих субјеката обезбеђења 
квалитета (Прилог 13.1): Наставно – научног већа Факултета (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 на Факултету (два члана), Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе 
на Факултету (један члан), Комисије за самовредновање (један члан), Етичке комисије (два члана) и 
Статутарне комисије (један члан). Учешћем у раду свих ових органа и комисија, студенти су активно 
укључени у процесе перманентног осмишљавања, реализације развоја и евалуације студијских 
програма у оквиру курикулума и развоја наставног процеса у целини. Напомињемо да су студенти у 
претходном периоду, у телима која се баве спровођењем студентског вредновања, дали одређене 
сугестије које се тичу унапређења квалитета структуре анкета и процеса извештавања о резултатима 
вредновања, а које су прихваћене у делу који је био правно могућ (на пример, честу сугестију студената 
да је потребно објавити појединачне резултате студентског вредновања педагошког рада наставника и 
сарадника није могуће реализовати због законске регулативе у вези са заштитом података о личности). 
Факултет пружа и финансијску подршку студентским организацијама како би потпомогао активно 
учествовање студената и њихових организација у спровођењу стратегије квалитета (детаљније у 
Стандарду 12: Финансирање). 
Студенти Универзитета у Београду – Економског факултета су, према важећој законској регулативи, 
организовани у студентске организације, а кроз функционисање Студентског парламента (детаљније у 
Стандарду 8: Квалитет студената). На Факултету постоји више студентских организација које заступају 
студенте кроз Студентски парламент и које организују бројне догађаје и активности за студенте 
Факултета: „Савез студената Економског факултета“ – ССЕФ (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-
fakultetu/studentski-zivot/savez-studenata-ssef/), „Студентска унија Економског факултета“ – СУЕФ 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/studentska-unija-suef/), „Група за СПЕКОФ“ 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/grupa-za-spekof/), „СЕФА – Студенти Економског 
факултета“ (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/sefa/). На Факултету се налази и 
канцеларија најстарије студентске организације на свету, AIЕSЕC, која активно учествује у бројним 

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. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.3.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-13/Prilog-13.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/savez-studenata-ssef/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/savez-studenata-ssef/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/studentska-unija-suef/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/grupa-za-spekof/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/sefa/
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пројектима са студентима Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/aiesec/). 
Студенти Факултета су у претеклим годинама оснивали и друге организације које су биле усмерене ка 
реализацији одређених идеја или примени стечених знања и вештина: Маркетинг радионица 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/marketing-radionica/), Дебатни клуб 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/debatni-klub/), „EKOF Media Group“, „ЕKOF Case 
Study Club“ (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/ekof-case-study-club/), Спортски клуб 
„Економист“ (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/sportski-klub-ekonomist/). Студенти 
Факултета имају и свој часопис „МонополЛист“ (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-
zivot/monopollist/) који је један од најпостојанијих студентских гласила на Универзитету у Београду. 
 
Студенти Универзитета у Београду – Економског факултета организују велики број ваннаставних 
активности значајних за развој способности, знања и вештина студената и развој локалне заједнице: 
студентске конференције, екскурзије и излети, учествовање у струковним и спортским такмичењима, 
организовање гостујућих предавања и радионица, организовање спортских и културних догађаја и сл. 
Начин и поступак организовања ваннаставних активности, које су од значаја за Факултет и студенте и 
имају подршку Факултета, уређени су „Правилником о ваннаставним активностима студената 
Економског факултета“ (Прилог 8.11). Подршку овим активностима Факултет пружа у складу са 
„Правилником о ваннаставним активностима студената Економског факултета“, односно 
„Процедурама организовања ваннаставних активности студената на Економском факултету у 
Београду“ (Прилог 13.2). Овим документима јасно су дефинисани избор ваннаставних активности које 
се финансирају из сопствених средстава Факултета, њихова реализација, извештавање о обављеним 
активностима и коришћење обележја Факултета. Ове активности су обавезни део и „Финансијског 
плана Факултета“ (Прилог 12.1).  
 
Контрола квалитета учешћа студената у самовредновању и провери квалитета 
 
Процес контроле сматра се једним од кључних задатака у управљању квалитетом. Када је у питању 
обезбеђење улоге студената у самовредновању и провери квалитета, контрола се спроводи од стране 
Факултета и од стране студената.  
Факултет се стара да се у свим телима, у којима је то правном регулативом предвиђено, нађу 
представници студената, а студенти се са своје стране старају да то учешће правовремено обезбеде. 
Истовремено, улога студената у самовредновању и провери квалитета није само кроз партиципирање 
у телима Факултета, већ и у њиховој активној улози у оцени квалитета различитих области кроз 
студентске анкете које се редовно спроводе на Факултету (Прилог 3.3). Студенти оцењују квалитет 
студијског програма, наставног процеса, наставника и сарадника и ненаставне подршке. Почев од 
школске 2017/18. године, Факултет је унапредио „Анкету о студентском вредновању наставног 
процеса, ненаставне подршке и студијског програма у целини“ као одговор на препоручене мере из 
„Четвртог извештаја о самовредновању“, али и на студентске сугестије. Уведено је ново питање о 
оптерећености студената наставном материјом, а у циљу добијања повратне информације о оптерећењу 
(број часова активне наставе, број часова самосталног рада, обим градива и наставне литературе, ...) и 
уједначености оптерећења по предметима у зависности од броја додељених ЕСПБ бодова.  
Такође, врло је јасан и процес контроле избора ваннаставних активности које се реализују уз подршку 
Факултета. Успостављен је механизам који је за циљ имао да изврши, објективно и ефикасно, избор 
најбољих студентских предлога. Тај избор врши се путем интерног конкурса којом руководи Комисија 
за оцену студентских предлога за финансирање ваннаставних активности, а у оквиру које се налази 
и представник студената. Изабране активности се објављују на огласној табли и званичном сајту 
Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/konacna-rang-lista-studentskih-projekata-koji-su-usli-u-drugu-fazu-
pregovora-o-finansiranju-po-internom-konkursu-2020/). Интерни конкурс објављује се у новембру текуће 
године за ваннаставне активности које ће бити финансиране у наредној календарској години. „Одлуком 
Декана о одобравању финансирања ваннаставних активности“ уређују се услови и динамика њиховог 
финансирања. Реализација ваннаставних активности врши се у складу са предвиђеним процедурама и 
студенти том приликом консултују ресорне продекане и одговарајуће службе и центре на Факултету. 
Организатори ваннаставних активности дужни су да до 31. јануара наредне године доставе Факултету 
„Извештај о свакој реализованој активности“ за претходну годину, у коме је наведена детаљна 
структура расхода и извора финансирања. У протекле четири године, Факултет је донео одлуку о 
финансирању укупно 104 пројекта ваннаставних активности студената (Прилог 13.3). 

http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/aiesec/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/marketing-radionica/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/debatni-klub/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/ekof-case-study-club/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/sportski-klub-ekonomist/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/monopollist/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/studentski-zivot/monopollist/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Prilog-8.11.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-13/Prilog-13.2.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-12/Prilog-12.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-3/Prilog-3.3.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/konacna-rang-lista-studentskih-projekata-koji-su-usli-u-drugu-fazu-pregovora-o-finansiranju-po-internom-konkursu-2020/
http://www.ekof.bg.ac.rs/konacna-rang-lista-studentskih-projekata-koji-su-usli-u-drugu-fazu-pregovora-o-finansiranju-po-internom-konkursu-2020/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-13/Prilog-13.3.pdf
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б) АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПОВОЉНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Правно регулисано и обезбеђено учешће 
студената у субјектима обезбеђења 
квалитета на Факултету 

+++ Недовољна информисаност студената о 
значају њиховог учешћа у процесима 
обезбеђења и провере квалитета на 
факултету 

++ 

Активно учешће студената у процесу 
самовредновања високошколске установе 

+++   

Редовна студентска евалуација установе, 
студијских програма, наставе, наставника 
и сарадника и ненаставне подршке 

+++   

Јасно дефинисане процедуре и 
транспарентно одлучивање о 
финансирању студентских пројеката 

++   

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Постојање правних оквира за ангажовање 
студената у телима Факултета која се 
старају о процесу унапређења квалитета 

+++ Неповерење студената у промене које би 
процес самовредновања могао донети 

++ 

Отвореност Факултета за јачање сарадње 
са студентима на свим питањима везаним 
за наставни процес 

+++   

Скала за квантификацију процене: +++ - високо значајно; ++ - средње значајно; + - мало значајно;  
0 – без значајности 

 
Оцена испуњености стандарда 13: На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације утврђено 
је да је Универзитет у Београду – Економски факултет створио и имплементирао механизме за 
планирање, обезбеђење, контролу и унапређење квалитета учешће студената у процесима 
самовредновања и провере квалитета, чиме је испунио Стандард 13. То оцењујемо високо значајним 
(+++). 
 
 
в) ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА 13 
 
На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације по питању улоге студената у самовредновању 
и провери квалитета идентификоване су слабости и повољни елементи у оквиру стандарда 13. У складу 
са тим, предложене су мере и активности за његово даље унапређење: 
1. Јачање свести студената о потреби њиховог активног ангажовања у телима која се баве 

унапређењем и контролом квалитета на Факултету и редовног информисања о свим процесима који 
се тичу управљања квалитетом на Факултету.  
Носилац активности: Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, Управа Факултета. 
 

 
г) ПОКАЗАТЕЉИ И ПРИЛОЗИ ЗА СТАНДАРД 13 
  
Прилог 13.1. Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери квалитета 
Прилог 13.2. Процедура организовања ваннаставних активности студената на Економском факултету 
у Београду 
Прилог 13.3. Списак пројеката ваннаставних активности студената који су на интерном конкурсу 
добили финансијску подршку Факултета за последње четири године 
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СТАНДАРД 14 
 

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА 
ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА 
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а) ОПИС, АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет је у процесу управљања квалитетом у области 
системског праћења и периодичне провере квалитета спровео основне задатке планирања, контроле, 
обезбеђења и унапређења квалитета. Факултет је, у складу са „Правилником о стандардима и 
поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1), утврдио стандарде квалитета и поступке за 
обезбеђење системског праћења и периодичне провере квалитета, а с циљем оцењивања квалитета и 
обављања свих задатака које у том процесу имају субјекти у систему обезбеђења квалитета. У том 
смислу, Факултет је обезбедио услове и инфраструктуру за редовно, систематско прикупљање и обраду 
података потребних за оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања.  
 
Универзитет у Београду - Економски факултет створио је потребне формалне претпоставке за 
систематско праћење, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима обезбеђења квалитета 
усвајањем низа докумената и правних аката, који дефинишу и обезбеђују инструменте и механизме за 
ефикасно спровођење процеса праћења, контроле и унапређења квалитета. Факултет је донео 
„Стратегију обезбеђења квалитета“ (Прилог 1.1), „Правилник о обезбеђењу квалитета рада Факултета“ 
(Прилог 1.5) и „Правилник о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1), односно 
формирао је одговарајућа тела за унутрашње осигурање квалитета (Комисија за обезбеђење и 
унапређење квалитета на Факултету, Koмисија за праћење и унапређење квалитета наставе на 
Факултету, Комисија за самовредновање, Комисија за организовање и спровођење поступка 
студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника) (детаљније у стандарду 3: Систем 
обезбеђења квалитета). На основу ове правне регулативе и процедура, али и стратешких опредељења 
установе дефинисаних кроз „Стратегију развоја Економског факултета Универзитета у Београду за 
период 2020-2025“ (Прилог 6.5) и „Стратегију обезбеђења квалитета“ (Прилог 1.1), Факултет је 
дефинисао основне принципе рада у поступку системског праћења и периодичне провере квалитета. 
За сваку област обезбеђења квалитета утврђени су стандарди, процедуре и индикатори за праћење и 
вредновање квалитета, као и систем подстицајних и корективних мера за досезање жељених стандарда 
квалитета. Сви општи акти Факултета, којима је регулисан систем обезбеђења квалитета, као и 
активности и резултати системског праћења и периодичне провере квалитета, доступни су јавности на 
интернет страници Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/) (Прилог 14.1).  
У поступку системског праћења квалитета и његове периодичне провере, Факултет обезбеђује редовну 
повратну информацију од послодаваца са којима интензивно сарађује преко Центра за сарадњу са 
привредом и Научно-истраживачког центра Економског факултета (детаљније у стандарду 6: Квалитет 
научноистраживачког и стручног рада). Анкетирањем послодаваца добијају се повратне информације 
о компетенцијама дипломираних студената Факултета (Прилог 4.2), а спровођењем анкете међу 
дипломираним студентима, неколико месеци након завршетка њихових студија, добијају се, између 
осталог, и подаци о њиховом запошљавању након завршетка студија и утиску о квалитету студијског 
програма са становишта компетенција које има је тај програм пружио (Прилог 4.1). Успостављени 
контакт са Националном службом за запошљавање за сада обезбеђује само информације о општим 
кретањима на тржишту радне снаге у одређеном подручју рада, без информација о кретању 
дипломираних студената Факултета на тржишту рада. Због тога је неопходно да се, у 
међуинституционалној сарадњи са Националном службом за запошљавање у будућности, створе 
услови за добијање повратних информација о позицијама дипломираних студената Факултета на 
тржишту рада Србије. На Факултету постоји Алумни клуб, који окупља бивше студенте Факултета и 
има развијен читав низ активности у оквиру различитих програма и пројеката сарадње са бившим 
студентима Факултета (Прилог 4.10). Међутим, још увек није развијено системско прикупљање 
информација од алумниста по питању квалитета студијског програма, односно стечених компетенција. 

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.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-1/Prilog-1.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-14/Prilog-14.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.10.pdf
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Ради обезбеђења квалитета, а у складу са визијом Факултета да постане водећа високообразовна 
институција из области економије и бизниса у националном и значајна у регионалном образовном 
простору, Факултет се континуирано упоређује са реномираним страним високошколским установама. 
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 
(http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/). Такође, одвија се жива размена информација са оним 
установама у региону и Европи са којима су већ реализовани неки облици сарадње у настави или 
научноистраживачком раду, односно са којима је остварена мобилност студената и наставника 
(детаљније у стандарду 6: Квалитет научноистраживачког и стручног рада).  
 
„Правилником о обезбеђењу квалитета рада Факултета“ предвиђено је периодично самовредновање 
квалитета у свим областима које су предмет оцене квалитета. Самовредновање се врши најмање једном 
у три године, уз могућност да се обави и ванредно ако се за тим укаже потреба, а на предлог Комисије за 
унапређење и обезбеђење квалитета на Факултету и/или Комисије за развој Факултета. Први поступак 
самовредновања Универзитета у Београду - Економског факултета спроведен је у току 2008. године, 
други редован поступак током 2011. године, трећи током 2014, а четврти током 2017. године. Пети 
редовни поступак самовредновања спроводи се током 2020. године. У поступак самовредновања активно 
су укључени и студенти Факултета, како преко чланства у надлежним телима одговорним за обезбеђење, 
унапређење и проверу квалитета, тако и преко активности које спроводи Студентски парламент, а везане 
су за одређене аспекте контроле квалитета. Поред поступка самовредновања, Факултет је развио и 
механизме континуираног праћења квалитета а кроз рад тела одговорних за унутрашње осигурање 
квалитета на Факултету.  
 
Сви наставници, сарадници и ненаставна подршка, као и шира јавност, упознати су са системским 
праћењем и периодичном провером квалитета на Факултету објављивањем извештаја на огласној табли 
Факултета и страници посвећеној квалитету на званичном сајту Факултета (http://www.ekof.bg.ac.rs/o-
fakultetu/propisi/) (Прилог 14.1). Пре објављивања на огласној табли и званичном сајту Факултета, сви 
извештаји који се тичу оцене стандарда квалитета претходно се разматрају на одговарајућим телима и 
органима Факултета и усвајају одговарајуће мере. „Извештај о самовредновању“ се, према унапред 
утврђеним процедурама, шаље Универзитету у Београду, чији је Факултет чланица, односно 
Националном телу за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању и бива саставни део 
документације у оквиру екстерне евалуације и процеса акредитације Факултета.  
 
 
б) АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПОВОЉНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
  

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Континуитет у обезбеђењу и 
унапређењу квалитета на Факултету 

+++ Непостојање редовног системског 
прикупљања повратних информација од 
бивших студената Факултета (алумниста) о 
квалитету стечених компетенција  

+++ 

Инфраструктура за системско 
праћење и обезбеђење квалитета на 
Факултету 

+++ Недовољно развијена сарадња са 
Националном службом за запошљавање по 
питању повратних информација о квалитету 
и компетенцијама дипломираних студената 
Факултета 

++ 

Међународна сарадња и размена 
информација по питању едукације 
студената и истраживања 

++   

Редовна периодична прикупљања 
података о квалитету 

++   

Учествовање студената у процесима 
обезбеђивање квалитета факултета 

+   

Јавност резултата процене квалитета +   

http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/propisi/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-14/Prilog-14.1.pdf
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МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Постојање капацитета за даље 
унапређење системског праћења и 
периодичне провере квалитета 

+++ Ограниченост обима учешћа у програмима 
мобилности на Универзитету студената и 
наставника Факултета  

++ 

Међународна сарадња са 
реномираним високошколским и 
научноистраживачким институцијама 

++   

    
Скала за квантификацију процене: +++ - високо значајно; ++ - средње значајно; + - мало значајно;  
0 – без значајности 

 
Оцена испуњености стандарда 14: На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације утврђено 
је да је Универзитет у Београду – Економски факултет створио и имплементирао механизме за 
планирање, обезбеђењае контролу и континуирано унапређење системског праћења и периодичне 
провере квалитета, чиме је испунио Стандард 14. То оцењујемо високо значајним (+++). 
 
 
в) ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА 14 
 
На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације по питању системског праћења и периодичне 
провере квалитета идентификоване су слабости и повољни елементи у оквиру стандарда 14. У складу 
са тим, предложене су мере и активности за његово даље унапређење: 
1. Успоставити чвршћу сарадњу са Националном службом за запошљавање у циљу редовног 

добијања повратних информација са тржишта рада о квалитету и компетенцијама дипломираних 
студената Факултета. Редовно, једном годишње, извештавати надлежне организационе јединице 
Факултета о променама на тржишту рада која се тичу области економије и пословног управљања, 
а с циљем унапређења квалитета студијских програма, наставе и услова рада Факултета.  
Носилац активности: Центар за сарадњу са привредом, Комисија за праћење и унапређење 
квалитета наставе на Факултету, Комисија за праћење и унапређење квалитета на Факултету. 
2. Успоставити систем редовног годишњег вредновање квалитета студијског програма од стране 
бивших студената Факултета (алумниста), који би обухватао, поред организације и спровођења 
анкете, и израду одговарајућег извештаја са обавезним препорученим мерама за унапређење 
квалитета. У том смислу требало би и правно регулисати поступак прикупљања података од 
бивших студената, са јасно дефинисаним процесима и одговорностима.  
Носилац активности: Алумни клуб (председник Клуба), Центар за сарадњу са привредом, ресорне 
комисије свих нивоа студија (руководиоци комисија), Комисија за праћење и унапређење 
квалитета наставе на Факултету, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету. 

 
 

г) ПОКАЗАТЕЉИ И ПРИЛОЗИ ЗА СТАНДАРД 14 
  

Прилог 14.1. Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима које 
обезбеђују системско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и унапређења 
квалитета рада високошколске установе. 
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СТАНДАРД 15 
 

КВАЛИТЕТ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 
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а) ОПИС, АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
Универзитет у Београду – Економски факултет је у процесу управљања квалитетом докторских студија 
спровео основне задатке планирања, контроле, обезбеђења и унапређења квалитета. Факултет је, у 
складу са „Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ (Прилог 2.1), утврдио 
стандарде и поступке за обезбеђење квалитета докторских студија, а с циљем неометаног одвијања 
наставног процеса, научноистраживачког и стручног рада. У том смислу, Факултет је донео 
одговарајућа правна акта, развио механизме за њихову имплементацију, као и системе контроле.  
Универзитет у Београду – Економски факултет је реномирана високоoбразовна институција у научној 
области економије, пословног управљања и статистике, водећа те врсте у земљи и једна од водећих у 
региону. Као резултат обимног научноистраживачког рада, Универзитет у Београду – Економски 
факултет развио је и акредитовао терцијарни ниво академских студија - докторске студије (Прилог 4.5). 
Развој и квалитет докторских студија великим делом се ослања на програм научноистраживачког рада 
Факултета, за који је Факултет акредитован 2016. године (Прилог 6.4).  
Универзитет у Београду – Економски факултет располаже адекватним ресурсима за извођење наставе 
на докторским студијама, који су јасно и прецизно дефинисани одговарајућом правном регулативном: 
„Статутом Универзитета у Београду“ (http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php), „Правилником 
о докторским студијама на Универзитету у Београду“ (Прилог 15.1), „Правилником o докторским 
студијама Економског факултета“ (Прилог 15.1а), „Статутом Економског факултета Универзитета у 
Београду - извод“ (Прилог 15.2), „Правилником о стандардима и поступцима обезбеђења квалитета“ 
(Прилог 2.1), док је поступак израде и одбране докторске дисертације, такође, јасно дефинисан (Прилог 
15.5). Потребно је нагласити да се квалитет докторских студија оцењује у још неколико стандарда 
квалитета у поступку самовредновања, због чега се та врста оцена неће понављати кроз овај стандард: 
Квалитет студијских програма (стандард 4), Квалитет наставног процеса (стандард 5), Квалитет 
научноистраживачког и стручног рада (стандард 6), Квалитет наставника и сарадника (стандард 7), 
Квалитет студената (стандард 8), Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса (стандард 9) и Квалитет простора и опреме (стандард 11). 
 
Обезбеђење квалитета докторских студија 
 
Настава на докторским студијама Универзитет у Београду – Економског факултета изводи се на три 
студијска програма: „Економија“, „Пословно управљање“ и „Статистика“ (Табела 15.1). Настава је 
научно утемељена и потпуно усклађена са „Стандардима за акредитацију студијског програма 
докторских студија“ (Прилог 4.8), односно са циљевима и задацима Факултета у научној области. 
Почев од 2008. године, процес самовредновања обавља се у редовном трогодишњем интервалу, при 
чему квалитет студијског програма, наставног процеса и научноистраживачког рада на Факултету 
константно прати Комисија за унапређење и обезбеђење квалитета наставе на Факултету, односно 
Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету. Квалитетом докторских студија 
посебно се бави Комисија за докторске студије, коју образује Наставно-научно веће Факултета 
(Табела 15.2 и Табела 15.3). Њен задатак је да припрема и предлаже студијске програме докторских 
академских студија, припрема и предлаже услове и критеријуме за упис студената докторских 
академских студија, предлаже Већу Факултета састав комисија и претходно разматра њихове извештаје 

Квалитет докторских студија се обезбеђује кроз унапређење 
научноистраживачког рада, односно уметничкоистраживачког рада, 
осавремењавање садржаја студијских програма докторских студија и 

редовно праћење и проверу њихових циљева, постизање научних, 
односно уметничких способности студената докторских студија и 

овладавање специфичним академским и практичним вештинама 
потребним за будући развој њихове каријере. 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.4.pdf
http://www.bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.1a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-2/Prilog-2.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Tabela-15.1.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Prilog-4.8.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Tabela-15.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Tabela-15.3.pdf
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у поступку за добијање доктората, обавља друге послове везане за овај ниво студија. Комисијом 
руководи Председник Комисије за докторске студије, који је уједно надлежан и за организацију рада 
Студентску службу за докторске студије. 
На Универзитету у Београду – Економском факултету, као водећој националној високошколској 
установи у научној области економија, пословно управљање и статистика, од њеног оснивања, 1937. 
године, до данас одбрањено је 855 докторских дисертација (стање закључно са 30.09.2020). Посматрано 
у периоду од последње три школске године, на Факултету су одбрањене укупно 34 докторске 
дисертације у области у којима се изводе докторске студије, и то: 2017/18. године 14 дисертација, 
2018/19. године 9, а 2019/20. године 11 докторских теза (Прилог 15.6).  
 
Ценећи спремност Факултета за извођење докторских студија, може се констатовати да су капацитети 
којима Факултет располаже адекватни. То се у првом реду односи на менторски потенцијал, имајући 
на уму специфичност самих студија и константну упућеност на менторски рад (Прилог 15.4). Однос 
броја докторских дисертација према броју наставника који испуњавају услов за ментора показује да је 
број оних који докторирају мањи од расположивих менторских капацитета (Табела 6.7). Разлог 
делимично лежи у чињеници да се на докторске студије Факултета уписује значајно мањи број 
студената у односу на друга два нивоа студија. Током протекле три школске године, број уписаних 
кандидата варирао је од 16 у школској 2017/18. години, преко 27 у 2018/19. години до 38 у 2019/20. 
години (Прилог 15.6). 
Свакако да капацитет за извођење докторских студија не одређују само квантитативни показатељи 
броја потенцијалних ментора, већ и квалитет научноистраживачког рада који се на Факултету спроводи 
(детаљније у стандарду 6: Квалитет научноистраживачког и стручног рада). У том смислу, а и због 
потребе већег степена интернационализације научноистраживачког рада Факултета, Универзитет у 
Београду – Економски факултет до сада је успоставио сарадњу са великим бројем домаћих и страних 
научноистраживачких институција и установа (Прилог 6.19а), чиме је отворио могућности повезивања 
наставника и сарадника Факултета са истраживачима из иностранства. Све се то позитивно одражава 
на квалитет докторских студија.  
Квалитет наставног процеса подразумева обезбеђење одржавања наставе, праћење квалитета садржаја 
и наставних метода, као и начина оцењивања. С обзиром на специфичност докторских студија и висок 
степен упућености студента на менторски, односно индивидуални рад, јасно је да се на овом нивоу 
студија праћење активности студената током студирања посебно наглашава. Праћење 
научноистраживачких резултата и оспособљеност свршених студената докторских студија врши се 
путем прикупљања података о саопштењима са научних конференција које су студенти обавили и 
њиховим објављеним радовима у научим часописима са рецензијом. Служба за докторске студије 
једним делом прати ове активности студената (постоји евиденција о објављеним радовима студената 
докторских студија, Табела 6.5), али је уочено да постоји значајан простор за унапређење овог сегмента 
рада Студентске службе. Научноистраживачке компетенције студенти развијају и учешћем у домаћим 
и међународним научноистраживачким пројектима. На Факултету је, у току последње три школске 
године, ангажовано 12 студената докторских студија на домаћим научноистраживачким пројектима 
(Прилог 6.14). Реч је о студентима докторских студија који су уједно ангажовани и у наставном процесу 
на Факултету, па је њихово ангажовање на пројектима, правно гледано, било могуће. Да би се отворила 
могућност за све студенте докторских студија да учествују у научноистраживачким пројектима које 
води Факултет, нарочито у светлу измена начина финансирања науке од стране државе, неопходно је 
да Факултет уложи додатни напор у правцу стварања правних оквира за реализацију те активности.  
Колико је праћење научних и практичних вештина студената докторских студија важно говори и 
чињеница да је значајан број ЕСПБ бодова, који показују радно оптерећење студената потребно за 
досезање исхода учења, опредељен за поменуте активности (детаљније у стандарду 4: Квалитет 
студијског програм). Анализирани подаци о напредовању, односно успешности студената докторских 
студија, као и просечном тајању студија говоре о постојању одређених проблема са којима се студенти 
овог нивоа студија суочавају (Табела 4.3, Табела 8.2 и Табела 8.3). На основу расположивих података, 
Комисја за самовредновање није могла прецизније утврдити шта је узрок успоравању напредовања 
студената докторских студија. Извесно је да се у решавању овог питања прво мора поћи од 
успостављања систематичног праћења успешности студирања на овом нивоу студија (тренутно се на 
нивоу докторских студија на Факултету не спроводи праћење успешности студирања по предметима, 
као ни студентско вредновање педагошког рада наставника, нема ни анализа квалитета овог нивоа 
студија у извештајима тела које се баве унутрашњим осигурањем квалитета на Факултету, „Планови 

http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.4.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.7.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.6.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.19a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Tabela-6.5.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-6/Prilog-6.14.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-4/Tabela-4.3.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Tabela-8.2.PDF
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-8/Tabela-8.3.PDF
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рада на предмету“ нису јавно истакнути, не води се евиденција одржавања наставе). Анализом 
прикупљених података требало би да се, поред ресорне Комисије за докторске студије, баве и тела за 
унутрашње осигурање квалитета, са обавезом да анализе увек буду праћење предлог мера за за 
побољшање напредовања студената и квалитета студијског програма у целини.  
 
Квалитет студената докторских студија, имајући управо на уму специфичности студија, подразумева 
и поштовање принципа етичког кодекса и добре научне праксе, што су студенти Факултета и показали 
при презентовању резултата свог рада. Све одбрањене докторске дисертације на Факултету достављају 
се у репозиторијум свих одбрањених докторских дисертација на Универзитету у Београду, а који је 
доступан на веб страницама универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ (http://eteze.bg.ac.rs) и 
на НаРДуС-у (Национални Репозиторијум Докторских дисертација у Србији, http://nardus.mpn.gov.rs). 
Факултет са своје стране обезбеђује јавну доступност реферата о прихватању дисертације и објављених 
научноистраживачких резултата које је кандидат остварио. То се објављује на заједничком порталу 
свих докторских дисертација и припадајућих извештаја комисија о њиховој оцени на сајту 
Универзитету у Београду (http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/), а информације о менторима и њиховим 
референцама налазе се на званичној веб презентацији Факултета (ekof.bg.ac.rs/nastavno-osoblje/). 
 
Контрола квалитета докторских студија 
 
Процес контроле квалитета сматра се једним од кључних задатака у управљању квалитетом докторских 
студија и обухвата неколико процеса:  

• Контролу квалитета студијског програма и научноистраживачког рада, која се спроводи 
од стране ресорне комисије, као и кроз редовне процесе праћења квалитета и периодичне 
поступке самовредновања (детаљније у стандарду 4: Квалитет студијског програма и стандарду 
6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада).  

• Контролу квалитета наставног процеса, која се обезбеђује кроз успостављање и спровођење 
процедура и правила студирања на докторским студијама на Факултету (Прилог 15.1 и Прилог 
15.1а). То подразумева јасно дефинисану уписну политику чиме се селектује висок квалитет 
студената, преко реализације наставног плана и програма, а према „Плану извођења наставе на 
докторским студија“, као и контролу целокупног наставног процеса (детаљније у стандарду 5: 
Квалитет наставног процеса).  

• Контролу квалитета студената, која подразумева стално праћење, анализу и унапређење 
политике уписа студената на докторске студије ценећи друштвене потребе, као и потребе 
развоја економске науке, односно потребе за наставним кадром у области економије, пословног 
управљања и статистике, односно перманентну контролу квалитета садржаја и наставних 
метода, односно квалитета оцењивања и истраживачког рада обликованог у докторској 
дисертацији (детаљније у стандарду 8: Квалитет студената) 

 
Правна регулатива на нивоу Факултета јасно предвиђа оквире и механизме контроле квалитета свих, 
па и нивоа докторских студија. Јасно су дефинисани и субјекти обезбеђења квалитета који су одговорни 
за процес спровођења контроле квалитета докторских студија. Истовремено, студенти вреднују 
квалитет студијског програма докторских студија, наставног процеса и ненаставне подршке, редовно , 
кроз годишње анкете. Све то заједно чини систем обезбеђења квалитета докторских студија, који је на 
Факултету успостављен, а чијом се доследном применом стварају механизми за обезбеђење и 
константно унапређење квалитета докторских студија.  
 
  

http://eteze.bg.ac.rs/
http://nardus.mpn.gov.rs/
http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.1.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.1a.pdf
http://www.ekof.bg.ac.rs/samovrednovanje/Standard-15/Prilog-15.1a.pdf
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б) АНАЛИЗА СЛАБОСТИ И ПОВОЉНИХ ЕЛЕМЕНАТА 
 

ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ 
Правна регулатива о докторским 
студијама донета од стране 
Универзитета 

+++ Неусклађеност процеса праћења квалитета 
докторских студија са осталим нивоима 
студија 

+++ 

Квалитетни људски ресурси за 
извођење наставе и докторских 
дисертација 

++ Непостојање општег акта Факултета о 
докторским студијама, а који би узео у обзир 
специфичности Факултета 

+++ 

Информатичка подршка у настави и 
организацији докторских студија 

++ Недовољно развијен механизам праћење 
научноистраживачких активности студената 
докторских студија 

++ 

Дуга традиција докторских студија на 
Факултету 

+ Недовољно укључивање студената 
докторских студија у научноистраживачке 
пројекте на Факултету 

++ 

  Неадекватна организација странице 
званичног сајта Факултета посвећене 
докторским студијама 

+ 

МОГУЋНОСТИ ОПАСНОСТИ 
Добра репутација Универзитета у 
Београду може имати привлачну моћ 
за стране студенте 

+++ Најквалитетнији кандидати који би могли 
уписати докторске студије одлазе у 
иностранство на наставак школовања после 
основних или мастер академских студија 

+++ 

Могућност ангажовања еминентних 
страних гостујућих професора 

++   

Скала за квантификацију процене: +++ високо значајно, ++ средње значајно, + мало значајно,  
0 без значаја 

 
Оцена испуњености стандарда 15: На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације утврђено 
је да је Универзитет у Београду – Економски факултет створио и имплементирао механизме за 
планирање, обезбеђење, контролу и континуирано унапређење квалитета докторских студија, чиме је 
испунио Стандард 9. То оцењујемо високо значајним (+++). 
 
 
в) ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СТАНДАРДА 15 
 
На основу описа, анализе и процене тренутне ситуације по питању квалитета докторских студија 
идентификоване су слабости и повољни елементи у оквиру стандарда 15. У складу са тим, предложене 
су мере и активности за његово даље унапређење: 
1. Израдити општи акт Факултета о докторским студијама који би уважио специфичности Факултета 

у обиму који то дозвољава правна регулатива Универзитета у Београду и Закона о високом 
образовању.  
Носилац активности: Комисија за докторске студије, Служба за опште и правне послове 

2. Ускладити процес праћења квалитета докторских студија са осталим нивоима студија, а према 
дефинисаним стандардима и поступцима обезбеђења квалитета. У вези са тим доследно применити 
стандарде квалитета у домену вођења евиденције о одржаној настави, евиденције студената и свих 
њихових активности, редовног извештавања ресорне комисије о резултатима студентских 
активности, редовног праћења успешности студирања, као и редовног извештавања о квалитету 
докторских студија од стране тела за унутрашње осигурања квалитета. 
Носилац активности: Комисија за докторске студије, Комисија за праћење и унапређење квалитета 
наставе на Факултету, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету, Студентска 
служба за докторске студије.  

3. Континуирано унапређивати квалитет докторских студија, како кроз промену студијских програма 
сходно потребама и захтевима економске науке и тржишта, тако и кроз снажније повезивање са 
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респектабилним факултетима у окружењу и у Европи, укључујући и ангажовање гостујућих 
професора у настави, односно у раду комисија које воде, прате и оцењују рад докторанада.  
Носилац активности: Комисија за докторске студије, Управа Факултета. 

4. Преиспитати могућности ангажовања студента докторских студија на домаћим и међународним 
научноистраживачким пројектима, нарочито у контексту промене начина финансирања науке од 
стране државе. У том смислу потребно је да Факултет развија платформу ангажовања студента 
докторских студија на пројектима Фонда за науку Републике Србије и/или сличним 
научноистраживачким пројектима, имајући на уму све законске оквире. 
Носилац активности: Управа Факултета, Комисија за докторске студије, Служба за опште и 
правне послове.  

5. Преиспитати могућности финансирања докторских студија оним студентима који се ангажују на 
одређеним научноистраживачким пројектима Факултета или у настави на Факултету. 
Носилац активности: Управа Факултета, Комисија за докторске студије 

6. Наставити рад на развоју научног подмлатка Факултета кроз програме које је Факултет већ 
имплементирао, али и подстицајима младим сарадницима Факултета за наставак докторских 
студија на престижним иностраним универзитетима, при чему Факултет остаје отворен за 
различите форме њиховог ангажовања у току и након завршетка докторских студија. Тиме би се 
додатно ојачала интернационализација научноистраживачког и наставног рада Факултета. 
Носилац активности: Управа Факултета, Комисија за докторске студије (руководилац комисије), 
Продекан за научноистраживачки рад. 

7. Уредити и реорганизовати страницу на званичном сајту Факултета посвећену докторским 
студијама, а с циљем побољшања претраживања од стране корисника (студената). На тој страници 
се јасно морају организовати целине посвећене: упису, наставном плану и програму, наставном 
процесу (учинити јавно доступним „План рада на предмету“ (Информациони пакет) за све 
предмете докторских студија, редовно их ажурирати), обавештењима у вези наставе и осталих 
активности. 
Носилац активности: Студентска служба за докторске студије, Комисија за докторске студије, 
Служба за информационе технологије. 
 
 

г) ПОКАЗАТЕЉИ И ПРИЛОЗИ ЗА СТАНДАРД 15 
 
Табела 15.1. Списак свих акредитованих студијских програма докторских студија 
Табела 15.2. Списак организационих јединица које се баве уједначавањем квалитета свих докторских 
студија на високошколској установи (Савет докторских студија, докторска школа,….) 
Табела 15.3. Списак чланова организационих јединица за квалитет докторских студија 
високошколске установе 
Прилог 15.1. Правилник докторских студија на Универзитету у Београду 
Прилог 15.1а Правилник o докторским студијама Економског факултета 
Прилог 15.2. Извод из Статута који регулише докторске студије 
Прилог 15.3. Правилник о раду докторске школе 
Прилог 15.4. Правилник о избору ментора 
Прилог 15.5. Поступак израде и одбране докторске дисертације односно докторског уметничког 
пројекта 
Прилог 15.6. Информације и подаци о докторским академским студијама 
 


