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ЕКОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ  
УНИВЕРЗИТЕТ  У  КРАГУЈЕВЦУ  

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  

Економског  факултета  у  Крагујевцу  
у  иериоду  од  01.01.2016. -17.09.2016. године  



1. Наставно-образовне  активности  

Почетком  2016. године  спроведена  је  промоција  студијских  програма  основних  
академских  студија  за  пп<опску  2016/17. годину  у  складу  са  Акционим  планом. Активности  
су  реализовали  наставници, сарадници  и  студенти  Факултета  у  средњим  ппсолама  на  
подручју  опптгине  Крагујевад, региона  Шумадије  и  Поморавља  и  региона  Западне  Србије. У  
оквиру  промоције  Факултета  одржан  је  Дан  отворених  врата  у  два  термина  (27.02. и  
26.0З.2016.год.) као  и  припремна  настава  такође  у  два  термина  (09.04. и  16.04.2016.год.). 
Ученици  средњих  школа  су  имали  прилике  да  се  упознају  са  студијским  програмима  и  
модулима  основних  академских  студија, условима  студирања  и  сл. 

На  Конкурс  за  упис  у  прву  годину  основних  академских  студија  у  школској  2016/17. 
години  пријавило  се  укупно  482 кандидата  у  оба  уписна  рока. Полагању  пријемног  испита  
приступилоје  473 кандидата, а  438 кандидата  је  уписапо  прву  годину  основних  академских  
студија  на  Економском  факултету  Универзитета  у  Крагујевцу  У  односу  на  претходну  годину, 
број  уписаних  кандидата  је  већи  за  55 (на  студијски  програм  Економија  уписало  се  17 
кандидата  више, а  на  студијски  програм  Пословна  економија  и  менашиент  38 кандидата  
више). 

Од  укупног  броја  уписаних  студената  из  буцета  се  финансира  250 студената. По  
основу  примене  афирмативне  мере  којаје  донета  од  стране  Владе  Републике  Србије, уписано  
је  2 студента  са  инвалидитетом  и  2 студента  ромске  националности, а  188 уписаних  
студената  су  самофинансирају tiи. Као  што  се  из  табеле  1 може  видети  веfiи  број  кандидата  
се  определио  за  ynuc студијског  програма  Пословна  економија  и  менапмент, на  коме  је  
остало  67 непопуњених  места, док  је  на  студијском  програму  Економија  број  непопуњених  
места  95. 

Табела  1. Распоред  провоуписаних  студента  у  прву  годину  основних  академских  
студија  по  мудијским  програмима  

Студијеки  програм  Буцет  Самофинаисирање  Укупно  IIроцеиат  

Економија  100 55 155 35,39% 
Пословна  економија  и  
менаимент  

150 133 283 64,610/о  

Укупно  250 188 438 100% 

Према  типу  средње  ппсоле  коју  су  завршили  првоуписани  студенти  и  даље  доминира  
Економска  школа  са  75,80% (за  3,74% 8ehe учептliе  у  односу  на  претходну  годину), следи  
Гимназија  са  15,98% (за  1% мање  учешFiе  у  односу  на  претходну  годину), Техничка  школа  са  
4,79% (за  2,26% мање  учешће  у  односу  на  претходну  годину) и  Медицикска  са  1 ,6% (Табела  
2). 

Табела  2. Структура  првоуиисаних  студената  у  прву  годину  основних  
академских  студија  према  типу  средње  тколе  

Тип  средње  тколе  Број  Проqенат  
Економска  школа  332 75,80% 
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Гимназија  70 1 5,98% 
Техничка  школа  21 4,79% 

Медишiнска  7 1 ,бО% 
Остале  школе  8 1,83%о  
Укупно  438 100% 

Табсла  З. Полна  структура  лрвоуписаних  студената  у  прву  годину  основних  

академских  студија  
flon Број  IIpoqexaт  
Женски  301 б8,72%о  
Мушки  137 31,28%о  
Укупно  438 1ОО%о  

Највеliи  број  првоуписаних  студената  долази  из  Крагујевца, 128 (али  је  то  за  4,2% 

мање  у  односу  на  претходну  годину), следе  Чачак, Краљево, Јагодина  и  Рашка  са  преко  20 
уписаних  студената  (Табела  4). У  односу  на  претходну  годину, број  градова  из  којих  долази  5 

и  више  уписаних  студената  се  повећао  за  5 (на  листу  су  уцши  Тiуприја, Крушевац, 
Деспотовац, Варварин, Баточнна, Топола  и  Арлнђеловац, а  нема  студената  из  Ивањице  и  
Пожаревца). Ове  године  веliи  број  студената  дошао  је  из  Чачка  (16 више, односно  за  2,86% 

веће  учешtiе), Рашке  (10 више, 1,96% ве$е  учешће), Трстеника  (6 више, за  1,11% веfiе  
учешће), Велике  Плане  (5 више, за  0,94% веfiе  учеитТiе) и  Краљева  (5 више, за  0,16%о  sefie 

учешfiе). 

Табела  4. Раслоред  првоуписаних  студената  према  месту  из  којег  долазе  — 

најзаступљенија  места  (5 и  више  уписанвх) 
Место  Број  Проценат  

Краryјевац  128 29,22% 
Чачак  40 9,1 З%о  

Краљево  35 7,99% 
Јагодина  26 5,94% 
Рашка  20 4,57% 

Параfiин  15 3,42%о  
ТрСтенвк  14 З,2%о  

Велика  Плана  11 2,51% 
Тiуприја  9 2,05% 
Ужшiе  8 1,83% 

Горн,и  Милановац  8 1,83% 
Рача  8 1,83%о  

Крушевац  8 1 ,83% 
Деспотовац  8 1 ,8З% 
Варварии  7 1 ,6% 
Свилајнац  7 1,6% 

Петровац  на  Млави  6 1,37%о  
Баточина  6 1 ,37% 
Топола  6 I,37% 
Лапово  6 1,37% 

Аранђеловац  5 1,14% 
Книfi 5 1,14% 

Пријепоље  5 1,14% 
Остало  47 10,72% 
Укупно  438 100% 
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2. Научно  - истраживачки  рад  и  међународна  сарадња  

У  периоду  од  1.1.2016. до  17.9. 2016. године, у  областзпка  научно-истраживачког  
рада  и  међународне  сарадње, реализоване  су  све  активности  предвиђене  Програмом  рада  за  
2016. годику, а  у  делу: реапизације  научних  пројеката, издавања  науиног  часописа, 
организације  научних  скупова, подстицаја  међународне  мобилиости  наставнина, сарадника  и  
студената, као  и  конкурисања  за  дома1е  и  међународне  пројекте. 

Пројектх  основних  истраживања  

На  Факултету  је  у  извештајном  периоду  настављено  са  реапизацијом  11 пројеката  
које  фииансира  Министарство  просвете, науке  и  технолоцпсог  развоја  у  оквиру  актуелног  
пројектног  циклуса, а  на  којимаје  ангажован  31 истраживач  са  Факултета. 

На  мајској  седници  ННВ  донете  су  одлуке  о  прихватању  пројеката  "Унапређење  
ефикасности  финансијских  институција  у  функцији  финансијског  развоја  и  економског  раста  
Републике  Србије" (ОИ  641002) и  Изазиви  структурних  промена  и  економске  
консолидације  привреде  Републике  Србије  у  процесу  придруживања  ЕУ" (ИО  1641043), са  
којимаје  Факултет  коикурисао  код  Министарства  просвете, науке  и  технолоипсог  развоја, по  
објављеном  Јавном  позиву  за  пријаву  пројеката  основних  истраживања. 

Пројекат  „Од  кризе  до  економског  развоја: савремени  изазови  у  економији  и  
менаUмеиту" 

Такође  је  настављена  реалиsација  пројекта  Факултета  ,,од  кризе  до  економског  
развоја: савремени  изазови  у  економији  и  менаџменту", на  коме  су  ангажовани  сви  
наставници  и  сарадници. Као  резултат  рада  на  Пројекту, публикован  је, у  издању  Факултета, 
тематски  зборник  "Унапређење  конкурентности  привреде  Републике  Србије" (редактори: 
Вељко  Маринковиfi, Весна  Јањиfi и  Владимир  Ми1iић). 

На  седници  Наставно-научног  веfiа  Факултета, одржаној  04.05.2016.године, донета  је  
одлука  о  усвајању  нове  истраживачке  теме  под  насловом  "Утицај  глобализације  на  пословно  
управљање  и  економски  развој  Шумадије  и  Поморавља", која  се  реализује  у  оквиру  Пројекта  
факултета  "Од  кризе  до  економског  развоја: савремени  изазови  у  економији  и  менацменту". 

На  јунској  седници  Већа  усвојен  је  предлог  подтема  и  истраживача  у  оквиру  истраживачке  
теме. 

Међународни  пројекти  

По  позиву  за  пријаву  пројеката  изградње  капацитета  у  високом  образовању  у  оквиру  
Ерасмус  Плус  програма  Европске  уније, Факултет  је  конкурисао, у  својству  партнерске  
институције, на  три  пројектне  апликације, од  којих  је  одобрена  реализација  једног  пројекта, 
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под  назиком  "Finanacial management, accounting and controlling сипiсиlа  development for 
capacity building of public administration" (координатор  је  Универзитет  у  Београду). 

Научни  часопис  „Економски  хоризонти" 

У  извештајном  периоду, а  у  складу  са  предвиђеном  динамиком, публиковане  су  две  
свеске  научног  часописа  Факултета  „Економски  хоризонти", на  српском  и  еиглескомјезику, 
у  штампаној  и  електронској  форми. Факултет  је  конкурисао  за  средства  Министарства  
просвете, науке  и  технолошког  развоја  за  суфинансирање  издавања  Часописа. 

Научивскунови  

У  априлу  месецу  (08.04.2016.г.) одржан  је  пzгнаести  по  реду  научни  скуп  
"Институционалие  промене  као  детерминанта  привредног  развоја  Републике  Србије". 
Такође, реапизоване  су  активности  на  припреми  и  организовању  међународне  научне  
конференције  "Contempory Issues in Economics, Business and Management", sаказане  за  9. 
новембар  2016. године. Факултет  је  добио  средства  Министарства  просвете, науке  и  
технолошког  развоја  за  суфинансирање  наведених  научних  скупова  у  2016. години. 

Међународна  мобилност  

На  основу  потписаних  интеринституционалних  уговори  о  мобилностх  наставника, 
сарадиика  и  студената  у  оквиру  Ерасмус  Hnyc програма  Европске  уније, у  извештајном  
периоду  је  расписано  6 (шест) конкурса  за  размену  студената, сарадника  и  наставника, и  то  
са: 

- 	Економским  универзитетом  у  Кракову  (Пољска), 
- 	Уникерзитетом  за  менаимент  у  Варни  (Бугарска), 

Економским  универзитетом  у  Катовицама  (Пољска), 
- 	Универзитетом  Матеј  Бел, Бањска  Бистрица  (Словачка). 

3. Материјално -финансијска  питања  

Извепстај  о  раду  из  области  материјално-финаисијског  пословања  на  Економском  
факултету  Универзитетл  у  Крагујевцу  за  период  01.01.2016-17.09.2016. тодине, подразумева  
многобројне  активности  које  су  у  наведеном  периоду  реализоване  у  складу  са  важеl•iим  
прописима  и  актима  Факултета  из  ове  области. Све  активности  су  спроведене  у  складу  са  
Финансијским  планом  Факултета  и  планом  набавки, који  су  усвојени  на  Наставно-научном  
већу  и  Савету  Економског  факу 	riета  Универзитета  у  Крагујевцу. 

У  складу  са  финансијским  планом, финансиране  су  активности  запослених  и  
студената  на  Факултету. У  периоду  који  је  обухваћен  овим  извештајем, Факултетје  редовно  
остваривао  приходе  на  буиетском  и  сопственом  рачуну, штоје  омогу$ило  редовност  исплата  

~ 
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зарада  зanосленима, у  складу  са  Правилником  о  критеријумима  за  исплату  дела  зарада  из  
сопствених  прихода, накнади  трошкова  и  осталим  примањима  запослених. Такође, редовно  
су  исплаtiивани  ауторски  хонорари  наставницима  и  сарадиицима  ангажованим  на  интерном  
пројекту  Факултета  „Од  кризе  до  економског  развоја: савремени  изазови  у  економији  и  
менацменту", у  складу  са  Финансијским  планом  за  2016. годину. Редовно  су  исплаlпtване  све  
обавезе  и  материјални  трошкови  Факултета, и  измирене  су  све  обавезе  према  Уникерзитету  у  
КРагуЈевцу. 

Факултет  је  финансијски  подржао  учеш$е  наставника  и  сарадника  на  научш3м  
скуповима  у  земљи  и  иностранству, набавку  стручнre литературе  и  одласке  зanослених  на  
стручно  усавршавање  у  иностранство. Издвојена  су  значајна  средства  за  промотивне  
активности  за  упис  нове  генерације  студената, организовани  су  доласци  средњошколаца  из  
других  градова  на  Економски  факултет, Дани  отворених  врата, учешће  наставника  и  
сарадника  Факултета  на  такмнчењима  средњошколаца  као  чланова  жирија  итд. Финансијски  
је  подржано  учешће  студената  на  Економијади, студентским  конференцијама  и  
такмичењима. 

У  претходном  периоду  реализоване  су  активности  у  оквиру  Центра  за  издавачку  
делатност  Економског  факултета  Универзитета  у  Крагујевцу, у  складу  са  Планом  издавачке  
делатности, који  је  усвојен  за  2016. годину  на  Наставно-научиом  већу  и  Савету  Факултета. 
Редовно  је  набављана  литература  за  књижару  Факултета  у  складу  са  потребама  наставног  
процеса. Одштампана  су  два  броја  часописа  Економски  хоризонти, затим  зборник  радова  
којије  резултат  рада  наставника  и  сарадника  на  интерном  пројекту  Факуцигі, као  и  зборнин  
радова  са  научног  скупа  „Институционалне  промене  као  детерминанта  привредног  развоја  
Србије." Факултет  је  ове  активности  финансирао  како  из  сопствених, тако  и  из  6уUетских  
прихода. 

У  периоду  који  се  анализира  у  овом  Извештају, успешно  су  спроведени  поступци  
јавних  набавки  у  складу  са  Планом  јавних  набавки, и  то: 

Јавне  иабавке  мале  вредности: 

Јавна  набавка  број  1/2016 - Набавка  електричне  енергије  
Уговорена  вредност: 1.082.000,00 динара  без  ПДВ-а  
Трајање  уговора: до  29.02.2017. године  
Изабарани  понуђач: ЕПС  Снабдевање  доо, Београд  
Реализовано  до  30.09.2016. године: 754.614,00 динара  без  ПДВ-а  

2. 	Јавна  набавка  број  3/2016 - Услуге  штампања  
- 	Уговорена  вредност: 

парија  1- услуге  ттампања  публикација  547.021,00 динара  без  ПДВ-а  
партија  2- услуге  ттамnања  пропагаидног  материјала  333.400,00 динара  без  
ПДВ-а  
партија  3- услуге  ттампања  вежбанки, исп. пријава  и  коричење  267.977,00 

динара  без  ПДВ-а  
- 	Трајање  уговора: до  30.03.2017. године. 

- 	Изабарани  понуђач: за  партију  1 ПРЕССИА  доо, Београд  за  партију  2 Интер   
Принт, Крагујевац, за  партнју  3 Графопромет  доо, Kparviesau 
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- 	Реапизовано  до  30.09.2016. године: 
- 	парија  1- услуге  штампања  публикација  343.190,80 динара  без  ПДВ-а  
- 	партија  2- услуге  штампања  пропагандног  материјала  31.680,00 динара  без  

ПДВ-а  
- 	партија  3- услуге  штампања  вежбанка, исп. ирмјава  и  коричење  104.580,00 

динара  без  ПДВ-а  

3. 	Јавна  набавка  број  2/2016 - Набавка  рачунарске  опреме  
- 	Уговорена  вредност: 2.425.373,49 динара  без  ПДВ-а  
- 	Трајање  уговора: до  31.12.2016. 
- 	Изабарани  понуђач: НЕТ  СЗТР, Крагујевац  
- 	Реапизован  до  30.09.2016. године  2.387.837,00 динара  без  ПДВ-а. 

Нарурбениде: 

Репрезентација  добра  - Пибе  и  кондиторски  производи  

- 	Уговорена  вредност: 246.812,00 динара  без  ПДВ-а  
- 	Трајање  уговора: до  31.12.2016. године. 
- 	Изабарани  понуђач: Метро  Цасх  & Царру, Крагујевац  
- 	Реапизовано  до  30.09.2016. године: 216.012,00 динара  без  ПДВ-а. 

Набавка  добара  - Канqеларијски  материјал  

- 	Уговорена  вредност: 296.483,43 динара  без  ПДВ-а  
- 	Трајање  уговора: до  31.12.2016 год. 
- 	Изабарани  понуђач: Књижара  МОСТ, Крагујевац  
- 	Реапизовано  једнократно : до  30.09.2016. године  92.893,00 динара  без  ПДВ-а. 

Набавка  добара  - Набавка  горива  

- 	Уговорена  вредност: 166.667,00 динара  без  ПДВ-а  
- 	Трајање  уговора: до  18.02.2017. године. 
- 	Изабарани  понуђач: „НИС" а.д., Нови  Сад  
- 	Реализовано  до  30.09.2016. год  100.000,00 динара  без  ПДВ-а. 

Набавка  добара  - Средства  за  хигијену  

- 	Уговорена  вредност: 162.903,00 дикара  без  ПДВ-а  
- 	Трајање  уговора: до  31.12.2016. године. 
- 	Изабарани  понуђач: „Хемицо"доо, Крагујевац  

Реапизовано  до  30.09.2016. год. 95.297,00 динара  без  ПДВ-а. 
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Набавка  услуга — Услуге  одржавања  фотоколирних  ypetlaja и  тонера  за  
ласерске  ттампаче  

- 	Уговорена  вредност: 343.900,00 динара  без  ПДВ-а  
- 	Трајање  уговора: до  13.04.2017. године. 
- 	Изабарани  понуђач: СзтР  „Крле  Цанлине", Крагујевац  
- 	Реализовано  до  30.09.2016. године: 93.455,00 динара  без  ПДВ-а  

Набавка  услуга  — Релрезентација  — услуге  ресторана  и  кетеринг  услуге  
- 	Уговорена  вредност: 

парија  1— услуге  ресторана  105.133,00 динара  без  ПДВ-а  
партија  2— услуге  кетеринга  304.750,00 динара  без  ПДВ-а  
Трајање  уговора: до  21.04.2017. године. 
Изабарани  понуђач: За  партију  1 ,,Нова  Сицилијана"доо, Крагујевац, за  Партију  2 
Студентски  центар  Крагујевац  

- 	Реализовано  до  30.09.2016. године: 
парија  1— услуге  ресторана  0,00 динара  без  ПДВ-а  
партија  2— услуге  кетеринга  24.015,00 динара  без  ПДВ-а  

7. 	Набавка  услуга  — Услуге  мобилне  телефоније  
- 	Уговорена  вредност: 288.000,00 динара  без  ПДВ-а  
- 	Трајање  уговора: до  31.03.2017. године. 
- Изабарани  понуђач: „Предузеће  за  телекомуникације  ТЕЛЕКОМ  СРБИЈА  АД", 

Београд  
- 	Реализовано  до  30.09.2016. године: 144.000,00 динара  без  ПДВ-а  

За  Економски  факултет  најзначајнија  је  набавка  рачунарске  опреме, којом  је  
опремњена  савремена  учионица  новим  рачунарима, а  пгго  ћe сигурно  допринети  побољшању  
квалитета  наставе  и  олакшати  рад  са  студентима. 

4. Остале  активности  

У  марту  месецу  (17.03.) одржана  је  радиониqа  под  називом  Алтернативно  послоено  
одлучивање, за  ученике  Економске  школе  из  Крагујевца. 

Током  два  дана  (17-18 март) одржано  је  Case study такмичење  на  коме  је  учествовапо  осам  
екипа  са  економских  факултета  из  земље  и  ФОН-а. 

Крајем  марта  (26.03.) одржано  је  такмичење  младих  рачуновођа  Обрачун  2016, на  коме  је  
учествовало  седам  екипа  састављених  од  студената  ЕФ  у  Крагујевцу. 
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У  мају  месецу  (13.05.2016.г.) ученици  и  професори  Економско  трговинске  школе  из  
Крушевца  представили  су  на  Факултету  едукативну  игру  Економија  GE1M. 

Клуб  за  рачуноводство  и  пословне  финансије  Актива  је  18.06. 2016.г. одржао  скуп  под  
називомДани  Активе, како  би  обележио  пет  година  постојања. 

На  позив  Студентског  парламента, предавања  студентима  су  одржали: 

Мирослава  МиленовиА, члан  Савета  за  борбу  против  корупције, на  тему  Улога  и  
методе  рада  форензичког  рачуновође  у  финансијским  извештајима; 
др  Миодраг  Зец, редовни  професор  Филозофског  факултета  Универзитета  у  Београду; 
Миодраг  Костхћ, бизнисмен. 

У  априлу  месецу  (20.04.2016.г.) обављена  је  свечана  додела  диплома  студентима  који  су  
мастер  академске  студије  уписали  2013. и  2014.г. (укупно  149 студената); 09.09.2016. 

промовисанаје  генерација  2009. основиих  академских  студија  (135 студената) и  12.09.2016.г. 
промовисанаје  тенерација  2010. (укупно  88 студената). 

Декан  Факултета 	 Продекан  за  наставу  

Проф. др  Љиљана  Максимовић 
	

Проф. др  Гордана  Радосавл  евиh 

~ 

Продекан  за  финансије 
	 Продекан  за  науку  и  

Проф. др  Гордана  Марјановиfi 
	 међународну  сарадњу  

Проф. др  Ненад  Станишу  
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