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УВОД 

  
 Изложба књига на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу је постављена поводом Дана факултета 
16.12.2022. године. Изложене су публикације чији је издавач Економски факултет.  
 Резултат изложбе књига је Каталог штампаних издања монографских и серијских публикација и зборника у 
периоду од 2018-2022. године. Сва издања су обрађена по међународним стандардима за монографске публикације 
ISBD(M)  и серијске публикације ISBD(CP). Попис издања је вршен према виђеном материјалу, непосредно de visu (са 
књигом у руци). 
 Израда Каталога представља један од начина заштите науке чијим се презентовањем подстиче, чува и 
обогаћује научно стваралаштво. 
 Каталог је класификован хронолошким редоследом према времену објављивања публикација. Опис књиге 
садржи: наслов књиге, одговорност, место издања, издавача, годину, кратак библиографски опис и кратак тематски 
опис публикације. 
 Изложба књига и Каталог на јединствен начин представљају издавачку делатност Економског факултета у 
последњих пет година и може бити добра основа истраживачком раду заинтересованих корисника који се баве 
научним и стручним радом. 
 

                                                                                                                             
Слађана В. Суботић 
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Forenzičko računovodstvo - instrument otkrivanja i sprečavanja 
prevara 

 
Dragomir S. Dimitrijević. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2018. 

Tiraž 100. - Na koricama autorova slika i beleška o njemu. - Napomene i bibliografske 

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 113-118. 

ISBN 978-86-6091-076-1  

343.983:343.53, 657.632 

COBISS.SR-ID 258572044 

 Finansijsko izveštavanje je proces kojim jedan entitet generiše finansijske 
informacije o sebi i saopštava ih interesentima putem finansijskih izveštaja. U ovoj 
monografiji razmatra se savremeno finansijsko izveštavanje opšte namene profitno 
orijentisanih entiteta, za koje sastavlјanje i publikovanje finansijskih izveštaja nije samo 
zakonska obaveza, već i proces sa suštinskim uticajem na njihove poslovne, investicione i 
finansijske aktivnosti, s obzirom na to da, upravo na osnovu finansijskih izveštaja, 
interesenti donose ekonomske odluke. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/258572044
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Изазови управљања интеграционим процесима предузећа 

Слађана Д. Савовић. - Крагујевац : Универзитет у Крагујевцу, Економски 
факултет, 2018. 

Тираж 100. - На корицама ауторкина слика и белешка о њој. - Библиографија уз 
свако поглавље. 
ISBN 978-86-6091-080-8  
334.75 
COBISS.SR-ID 264879372 

  Мерџери и аквизиције представљају доминантне процесе које предузећа 
користе како би, у глобалном и све конкурентнијем окружењу, осигурала своју 
позицију. Процеси интегрисања предузећа карактеристични су за развијене 
економије, али се интензивирају и у земљама у развоју, где представљају значајан 
механизам реструктурирања и унапређења пословања домаћих предузећа. Циљ 
монографије је  проучавање интеграционих процеса предузећа, проблема који се 
том приликом јављају, као и фактора успешне имплементације ових процеса, како 
би се дефинисале одговарајуће препоруке за  успешно управљање датим 
процесима. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/264879372
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Обрачун трошкова по активностима заснован на времену : 
концептуално-методолошки оквир и примена 

Мирјана М. Тодоровић. - Крагујевац : Економски факултет Универзитета, 
2018. 

Тираж 75. - На корицама ауторкина слика и белешка о њој. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 103-112. 
ISBN 978-86-6091-075-4  
657.05 
338.58 
COBISS.SR-ID 255324940 

  Финансијско извештавање је процес којим један ентитет генерише 
финансијске информације о себи и саопштава их интересентима путем 
финансијских извештаја. У овој монографији разматра се савремено финансијско 
извештавање опште намене профитно оријентисаних ентитета, за које саставлјање и 
публиковање финансијских извештаја није само законска обавеза, већ и процес са 
суштинским утицајем на њихове пословне, инвестиционе и финансијске активности, 
с обзиром на то да, управо на основу финансијских извештаја, интересенти доносе 
економске одлуке. 

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/255324940
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Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija [Elektronski izvor] 

Vladimir Ranković, Zoran Kalinić. - Kragujevac : Univerzitet, Ekonomski fakultet, 
2018. 

Nasl. sa naslovnog ekrana. - Tiraž 50. - Bibliografijа. 

ISBN 978-86-6091-081-5 

007:004(075.8)(0.034.2) 

COBISS.SR-ID 267608076 

 Knjiga Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija je namenjena 
studentima osnovnih akademskih studija ekonomije i menadzmenta i nastala je na osnovu 
predavanja koje su autori više godina držali u okviru predmeta Informacione tehnologije i u 
okviru dela predmeta Elektronsko poslovanje.  
 Cilj ove knjige je upoznavanje studenata ekonomije i menadzmenta sa 
osnovnim konceptima računarstva i informaciono-komunikacionih tehnologija kao i sa 
savremenim trendovima u ove dve oblasti. 
 Knjiga je napisana na osnovu referentnih svetskih knjiga koje pokrivaju oblasti 
koje su u knjizi obrađene ali i na osnovu velikog broja internet izvora u kojima su opisani, i 
podacima potkrepljeni, savremeni koncepti i trendovi u informaciono-komunikacionim 
tehnologijama i poslovanju. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/267608076
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Teorijsko-metodološka analiza uslova konkurencije u antimonopolskoj 
politici 

Milan Kostić. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2018. 

Tiraž 100. - Na koricama autorova slika i beleška o njemu. - Napomene i bibliografske 

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 199-207. 

ISBN 978-86-6091-077-8 

339.137.025, 346.545 

COBISS.SR-ID 259153676 

 Osnovna svrha ove monografije jeste da pomogne čitaocima da shvate šta je to 
tržišna moć učesnika na tržištu, koji faktori utiču na tu moć i na uslove konkurencije na 
tržištu. Nakon toga čitaoci treba da se upoznaju sa osnovnim metodama ekonomske 
analize koja se primenjuje u antimonopolskoj politici, sa ciljem da se što bolje procene 
uslovi konkurencije na tržištu. 
 U svetskoj praksi zaštite konkurencije izdvajaju se dva segmenta gde je primena 
ekonomske analize posebno izražena i prilično ujednačena. Ti segmenti su definisanje 
granica relevanrnog tržišta i procena tržišne moći. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/259153676
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IMPLIKACIJE ekonomije znanja za razvojne procese u Republici Srbiji  

Redaktori Vladan Ivanović ... (et al.). - Kragujevac : Ekonomski fakultet 
Univerziteta, 2018. 

Tiraž 120. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - 
Abstracts. 
ISBN 978-86-6091-078-5  
005.94:330.341 
COBISS.SR-ID 262226700 

 Rastuća kompleksnost i naglašena dinamičnost poslovnog okruženja, nameću 
potrebu za kontinuiranim razvojem novih kompetencija i veština koje treba da omoguće 
veću kreativnost i sposobnost prilagođavanja promenljvim nacionalnim i globalnim 
uslovima. Odlučujući značaj, u tom procesu, ima znanje. Kao resurs koji kreira i dodaje 
vrednost, znanje ima ključnu ulogu u upravljanju i uspešnom razvoju ne samo poslovnih, 
već i svih ostalih tipova organizacija. Konačni ishod postojanja takvih organizacija jeste 
dinamična, inovativna i adaptabilna nacionalna ekonomija. Nastavnici i saradnici 
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, angažovani na projektu Od krize do 
ekonomskog razvoja: Savremeni izazovi u ekonomiji i menadžmentu, istraživali su 
relevantne aspekte ekonomije zasnovane na znanju, kao i mogućnosti, ograničenja i značaj 
za razvoj poslovnih organizacija i nacionalne ekonomije u celini. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/262226700
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INSTITUCIONALNE promene kao determinanta privrednog razvoja 
Republike Srbije  

Redaktori Vlastimir Leković, Petar Vesеlinović. - Kragujevac : Ekonomski fakultet 
Univerziteta, 2018. 

Tiraž 200. - Str. VII-VIII: Predgovor / redaktori. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - 
Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts. 
ISBN 978-86-6091-079-2  
338.1(497.11)(082), 316.334(497.11)(082), 338:339.137.2(497.11)(082), 338.2(497.11)(082) 
COBISS.SR-ID 264212748 

 Uz navedene ključne aspekte institucionalne determinisanosti privrednog rasta i 
razvoja, učesnici Naučnog skupa su razmatrali relevantna pitanja vlasničkih prava, kvaliteta 
zaposlenosti, koju karkteriše sve veća zastupljenost primarne zaposlenosti, politike zaštite 
konkurencije, strukturnih promena, funkcionisanja i razvoja finansijskog sistema, strukturnih 
promena u spoljnoj trgovini i spoljnotrgovinske neravnoteže, razvoja agrobiznisa i organske 
poljoprivrede, trgovinske politike. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/264212748
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Fifth International Scientific Conference - Contemporary Issues in 
Economics, Business and Management [EBM 2018] 

Editor Verica Babić ; [organizer] Faculty of Economics, Kragujevac. - Kragujevac : 
Faculty of Economics, 2018. 

Tiraž 150. - Str. V-VI: Preface / editors. - Bibliografija uz svaki rad. 
ISBN 978-86-6091-083-9  
005(082),339.9(082),336(082), 332(082),658.8(082) 
COBISS.SR-ID 272219660 

 The Proceedings is the result of the fifth biennial International Scientific 
Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2018), 
organized by the Faculty of Economics – University of Kragujevac, on 9th and 10th of 
November, 2018. The Conference provided an opportunity for all those interested in various 
fields of economics, business and management to discuss their research and to exchange 
ideas. This year, we brought together about 120 young and experienced researchers, PhD 
students, post-doctoral researchers, academicians, and professionals from business, 
government and non-governmental institutions, from ten different countries, i.e. Republic of 
Serbia, Poland, Russia, Spain, Germany, Slovenia, Japan, Croatia, Republic of Bosnia and 
Herzegovina, Hungary. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/272219660
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Fifth International Scientific Conference - Contemporary Issues in 
Economics, Business and Management [EBM 2018] 

Editors Petar Veselinović ... [et al.] ; [organizer] Faculty of Economics, Kragujevac. - 
Kragujevac : Faculty of Economics, 2018 (Kragujevac : Faculty of Economics). - 1 

elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm 

Tiraž 150. - Str. [6]: Preface / editors 
ISBN 978-86-6091-082-2! 
005(048),339.9(048), 336(048), 332(048), 658.8(048) 
COBISS.SR-ID 272178700 

Uzimajući u obzir složenost i raznovrsnost savremenih pitanja ekonomije, poslovne ekonomije 
i menadžmenta, Zbornik radova sa konferencije sastoji se od sledećih sekcija: Ključna pitanja 
menadžmenta i marketinga, globalizacije i regionalizacije, računovodstva i poslovnih finansija i 
primenjene informatike i kvantitativnih metoda u ekonomiji i menadžment. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/272178700
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Централнo банкарство Европске уније и Републике Србије : теоријски 
и практични аспекти  

Срђан Фуртула. - Крагујевац : Eкoнoмски фaкултeт Универзитета, 2019.  

Тираж 100. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 173-
179. 
ISBN 978-86-6091-096-9  
339.738, 336.711(4-672EU), 336.711(497.11) 
COBISS.SR-ID 280899852 

 Међу најyначајније проналаске у историји човечанства неопходно је 
уврстити свакако новац и централно банкарство. У фазама развоја новца, бартер 
трансакција (роба за робу), племенитих метала и папирног новца огроман значај су 
имали златари који су открићем да није неопходно имати апсолутну покривеност 
папирног новца племенитим металима постали претеча депозитних институција. Због 
потреба обезбеђења ликвидности депозитних институција и осигурања нормалног 
функционисања банкарског и финансијског система било је неопходно интензивирати 
развој централног банкарства. 

 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/280899852
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Integracija i nejednakost : međunarodna dohodovna nejednakost u 
procesu evropskih ekonomskih integracija  

Nenad Stanišić. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2019. 

Tiraž 100. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 107-113. 
ISBN 978-86-6091-094-5  
339.92, 330.56(4), 330.56(497), 316.344.2(100) 
COBISS.SR-ID 280287500 

 Koncept ekonomske nejednakosti predstavlja jedno od istraživačkih 
predmeta kojem se posvećuje velika pažnja u savremenoj ekonomskoj literaturi. Usko 
povezana sa pitanjem raspodele dohotka i bogatstva, dohodovna nejednakost je postala 
značajna tema u svetu izraženih ekonomskih nejednakosti, u kakvom živimo. 
 Predmet istraživanja u ovoj monografiji je nejednakost dohotka među 
državama, kao jednog segmenta ukupne ekonomske nejednakosti među pojedincima, i 
to posmatrana u kontekstu evropskih ekonomskih integracija. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/280287500
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Lean i kaizen u funkciji kontinuiranih unapređenja  

Vesna Janjić, Mirjana M. Todorović. - Kragujevac : Ekonomski fakultet 
Univerziteta, 2019. 

Tiraž 75. - Na koricama slike autorki i beleške o njima. - Napomene i bibliografske 
reference uz tekst. - Bibliografija uz svako poglavlje. 
ISBN 978-86-6091-091-4  
005.591.1, 005.336.1 
COBISS.SR-ID 279034892 

 Monografija se bavi lean-om i kaizen-om kao pristupima kontinuiranih 
unapređenja. Strukturu monografije čini pet delova. Prvi deo monografije se bavi 
opštim aspektima kontinuiranih unapređenja, drugi deo je posvećen lean konceptu, a 
treći kaizen-u. U četvrtom delu se razmatraju sličnosti i razlike, ali i ključni aspekti 
primene oba pristupa kontinuiranih unapređenja. Peti deo sublimira najvažnije 
promene u domenu upravljačkog računovodstva usled primene lean-a i kaizen-a. 
 Monografija će biti od koristi za istraživače, nastavnike i saradnike na 
univerzitetima, ali i za studente koji izučavaju pomenutu problematiku. Može se 
preporučiti praktičarima, menadzerima i računovođama, koji se u svakodnevnom radu 
susreću sa problemima kontinuiranih unapređenja, operativnog upravljanja, obračuna i 
upravljanja troškovima. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/279034892
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Makroekonomija 

Saša Obradović, Nemanja Lojanica. - Kragujevac : Univerzitet, Ekonomski fakultet, 
2019. 

Tiraž 300. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 357-368. 
ISBN 978-86-6091-093-8  
330.101.541(075.8) 
COBISS.SR-ID 280023564 

 U okviru ovog teksta postavljeni su fundamentalni elementi iz oblasti 
makroekonomije, na bazi razvijanja koncepcijske i metodološke osnove, kojom se 
omogućava usvajanje konkretnih aplikativnih znanja.  
 Tekst je razvijen kroz korišćenje opštih teorijskih stavova i upotrebu primera i 
ilustracija iz međunarodne ekonomske prakse. 
 Sigurno je da moderna makroekonomija predstavlja mnogo širi skup ideja, 
stavova i teorija koje se mogu izučavati u daljem istraživanju. Ali ovako izložen tekst 
predstavlja elementarnu osnovu učenja i razumevanja ove kompleksne discipline 
ekonomske nauke. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/280023564
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Međuzavisnost mehanizama i modela korporativnog upravljanja  

Jelena Nikolić. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2019. 

Tiraž 100. - Na koricama autorkina slika i beleška o njoj. - Napomene i bibliografske reference 
uz tekst. - Bibliografija: str. 227-252. 
ISBN 978-86-6091-087-7 
005.21:334.72.021 
COBISS.SR-ID 276976652 

 Monografija Međuzavisnost mehanizama i modela korporativnog upravljanja je 
nastala kao rezultat dugogodišnjeg naučno-istraživačkog rada autora u oblasti strategijskog 
menadzmenta i koorporativnog upravljanja. U monografiji se analizira međuzavisnost 
mehanizama i modela korporativnog upravljanja u razvijenim i tranzicionim 
ekonomijama. Cilj monografije je identifikovati ključne aspekte međuzavisnosti eksternih i 
internih mehanizama korporativne kontrole iz perspektive anglosaksonskog, 
kontinentalnoevropskog i japanskog modela korporativnog upravljanja. 
 Posebna pažnja je posvećena problemu izbora modela korporativnog upravljanja i 
načinima unapređenja efektivnosti mehanizama korporativne kontrole u kontekstu 
tranzicionih ekonomija. Istražen je problem izbora modela korporativnog upravljanja u 
tranzicionim ekonomijama, koje su suočene sa brojnim preprekama na putu razvoja efikasnih 
mehanizama korporativne kontrole.  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/276976652
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Pametna sela : budućnost održivog ruralnog razvoja  

Lela M. Ristić, Žarko P. Barbarić. - Kragujevac : Ekonomski fakultet, 2019. 

Tiraž 50. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 163-179. 
ISBN 978-86-6091-097-6  
338.43, 502.131.1:711.3, 007:004]:711.3 
COBISS.SR-ID 282238220 

 Monografija Pametna sela – budućnost održivog ruralnog razvoja nastala je kao 
rezultat interesovanja autora za koncept "pametnih sela" ("smart villages"). "Pametnim selima" 
se smatraju ruralne zajednice koje baziraju razvoj na sopstvenim snagama i resursima, ali i novim 
mogućnostima, pri čemu se tradicionalni i novi elementi razvoja proširuju korišćenjem digitalnih 
informaciono-komunikacionih tehnologija, inovacija i znanja. 
 Primena koncepta "pametnih sela" podrazumeva: korišćenje savremenih tehnologija, 
e-upravu, dobru infrastrukturu, efikasan javni prevoz, bezbednost hrane, ekološki i socio-
ekonomski razvoj, brigu o zdravlju, razvoj pojedinca i zajednice, savremenu edukaciju, razvoj 
lokalnog biznisa, savremeno upravljanje otpadom, vodama, šumama i zemljištem, proizvodnju i 
korišćenje obnovljive energije. Važnim determinantama za razvoj "pametnih" i konkurentnih 
sela, smatraju se: dobre veze - širokopojasna konekcija ruralnih područja; pristup tržištu; 
modernizacija farmi i diverzifikacija ruralne ekonomije. Primena ovog koncepta uključuje čitavo 
ruralno okruženje, odnosno, grupe seoskih naselja, male gradove i veze sa velikim gradovima. 
Primeri dobre prakse "pametnih sela" u Evropskoj uniji potvrđuju održivost ovog koncepta. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/282238220
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Стратегија и пословне перформансе предузећа  

Виолета М. Домановић. - Крагујевац : Економски факултет Универзитета, 
2019. 

Тираж 100. - О аутору: стр. 187-188. - Библиографија: стр. 177-185. 
ISBN 978-86-6091-085-3  
005.5(075.8) 
COBISS.SR-ID 274360076 

 У монографији под насловом ''Стратегија и пословне перформансе 
предузећа'' разматрани су неки од кључних аспеката формулисања и вредновања 
стратегије предузећа. Разматрају се бројна питања, почев од појмовног одређења 
стратегије и конкурентске предности предузећа, преко пословних перформанси као 
детерминанте стратегије предузећа, до вредновања стратегијских опција и контроле 
ефикасности стратегије предузећа. 
 На крају, објашњен је појам стратегијске контроле као инструментаријума 
унапређења ефикасности предузећа, полазећи од појмовног и суштинског одређења 
контроле, преко карактеристика и детерминанти традиционалног и савременог 
приступа мерењу перформанси, до конкретне примене једног од савремених модела 
мерења перформанси – Баланцед Сцорецард модела, у процесу контроле ефеката 
имплементације дефинисане стратегије предузећа. Реч је о изузетно вредној 
монографији на универзитетском нивоу у области пословне економије и менадзмента, 
која представља изузетно драгоцену литературу за истраживаче из научно-образовних 
институција, студенте, као и за менадзере у привреди у циљу унапређења њихове 
пословне праксе. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/274360076
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Теоријско-методолошки аспекти међузависности развоја 
финансијског система и економског раста  

Милка Грбић. - Крагујевац : Економски факултет Универзитета, 2019. 

Тираж 100. - На кор. ауторкина слика и белешка о њој. - Напомене и библиографске 
референце уз текст. - Библиографија: стр. 199-214. 
ISBN 978-86-6091-090-7  
336, 330.35 
COBISS.SR-ID 279886860 

 Монографија под насловом Теоријско-методолошки аспекти међузависности 
развоја финансијског система и економског раста обрађује питања везана за међусобну 
условљеност развоја финансијског система и економског раста. Циљ монографије је 
идентификација и свеобухватно сагледавање специфичних механизама узрочно-
последичне везе банкарског сектора и тржишта хартија од вредности, с једне стране и 
детерминанти економског раста с друге стране. 
 Монографија је намењена студентима мастер и докторских академских 
студија, али може бити од користи и свима онима који су заинтересовани за 
проучавање повезаности развоја финансијског система и економског раста. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/279886860
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Међународни маркетинг  

Срђан М. Шапић, Јована С. Филиповић. - Крагујевац : Економски факултет, 
2019. 

Тираж 100. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 
435-444. - Резиме. 
ISBN 978-86-6091-086-0  
658.8(075.8), 339.13(100) 
COBISS.SR-ID 276791820 

 Динамички развој технологије, савремене комуникације, транспорт и 
могућност путовања, неки су од главних фактора интернационализације предузећа и 
растуће интеграције међународних тржишта. Такође, потребе и жеље потрошача се све 
више хомогенизују широм света што, заједно са поменутим факторима, доводи до 
релативизовања националних граница и појаве феномена глобализације тржишта, услед 
чега многа предузећа своју перспективу раста и развоје виде једино у светским 
размерама. 
 Постојећа национална тржишта постају тесна за пословање, па предузећа 
проширују своје пословање изван националних граница и проналазе нова, инострана 
тржишта као извор раста и профита. Конкуренција постаје све оштрија и све више 
поприма међународни карактер. 
 Процес интернационализације постаје неминовност и претпоставка како 
остваривања успеха предузећа, тако и услов опстанка и функционисања једне 
националне привреде. У складу с тим, циљ удзбеника „Међународни маркетинг“ је да се 
укаже на значај и потребу формулисања адекватне међународне маркетинг стратегије 
при наступу на иностраним тржиштима. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/276791820
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Комуникациони модалитети односа са јавношћу  

Милан Коцић. - Крагујевац : Економски факултет, 2019.  

Тираж 100. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 
149-160. 
ISBN 978-86-6091-092-1  
659.4, 316.77 
COBISS.SR-ID 278678540 

 Активности и кампање односа са јавношћу имају изузетан значај за 
креирање и јачање имиџа предузећа, појединца, географских локалитета, а све 
више и држава.  
 Монографија даје приказ теорије и праксе на подручјима планирања овог 
вида тржишнпг комуницирања, могућности медијског микса и специфичних 
аспеката ПР-а. Стручњаци који се баве пословима односа са јавношћу морају да буду 
креативни, прецизни, брижљиви и тактични када имплементирају ове промотивне 
активности чији је циљ побољшљње репутације. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/278678540
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IZAZOVI savremene ekonomije i menadžmenta [Elektronski izvor]  

Redaktori Slađana Savović ... [et al.]. - Kragujevac : Ekonomski fakultet 
Univerziteta, 2019.  

Tiraž 30. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - 
Apstrakti. 
ISBN 978-86-6091-084-6 
330(082)(0.034.2), 005(082)(0.034.2) 
COBISS.SR-ID 273329164 

 U zborniku radova pod nazivom ”Izazovi savremene ekonomije i 
menadžmenta” predstavljeni su radovi prezentirani na trećoj studentskoj konferenciji koja 
je održana 09. novembra 2018. godine u organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u 
Kragujevcu i Studentskog parlamenta. Na konferenciji su učestvovali studenti završnih 
godina osnovnih akademskih studija i master studija sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta 
u Kragujevcu, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu i Državnog Univerziteta u Novom 
Pazaru. Studenti su kroz naučno-istraživački rad analizirali različite aspekte savremene 
ekonomije i menadžmenta, a rezultate svojih istraživanja prezentirali su na Konferenciji.  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/273329164
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EKONOMSKI efekti tranzicije i restrukturiranja privrede Srbije u funkciji 
evropskih integracija  

Redaktori Srđan Šapić ... [et al.]. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 
2019.  

ISBN 978-86-6091-089-1. - ISBN 9788660910785! 
330.341.4(497.11)(082), 338.246.025.88(497.11)(082), 339.923(497.11:4-672EU)(082) 
COBISS.SR-ID 277255948 

 Tematski zbornik radova "Ekonomski efekti tranzicije i restrukturiranja privrede 
Srbije u funkciji evropskih integracija" se realizuje u okviru naučno-istraživačkog projekta 
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, pod nazivom: "Ekonomski aspekti 
evropskih integracija - iskustva i perspektive Republike Srbije".  
 Tematski Zbornik sadrži 41 rad nastavnika i saradnika na teme odobrene od 
Nastavnonaučnog veća Fakulteta. U radovima objavljenim u Zborniku razmatraju se 
aktuelna pitanja tranzicije i restrukturiranja privrede Republike Srbije u kontekstu 
evropskih integracija. Zbornik se sastoji iz četiri tematske celine u kojima se ekonomski 
efekti tranzicije i restrukturiranja sagledavaju sa različitih aspekata ekonomske nauke: 
makroekonomije, mikroekonomije, institucionalne ekonomije, menadžmenta, marketinga, 
računovodstva, poslovnih finansija, javnih finansija, poslovne informatike.  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/277255948
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INSTITUCIONALNE promene kao determinanta privrednog razvoja 
Republike Srbije  

Redaktori Vlastimir Leković, Petar Vesеlinović. - Kragujevac : Ekonomski fakultet 
Univerziteta, 2019.  

Tiraž 150. - Str. VII-VIII: Predgovor. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - 
Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts. 
ISBN 978-86-6091-088-4  
338.1(497.11)(082), 316.334(497.11)(082), 338:339.137.2(497.11)(082),  
COBISS.SR-ID 276990988 

 Osamnaesti naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog 
razvoja Republike Srbije, čiji je organizator Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, u 
saradnji sa Savezom ekonomista Srbije, održan je l2. aprila 2019.  
 Kao ozbiljan problem reformskog procesa u R. Srbiji, apostrofirana je tendencija 
kontinuirane divergencije dohodaka i drugih nejednakosti, što se negativno odražava na 
stabilnost društva i politički ambijent, ali i na performanse ekonomskog sistema, usled čega 
je manja ekonomska uspešnost i niže su stope privrednog rasta. Razmatraju se ključni 
aspekti regionalnih dispropoircija u R. Srbiji, koje su posledica kako nasleđenih, tako i 
tranzicionih neusklađenosti privrednih aktivnosti, intenzivnog procesa depopulacije, 
dugogodišnjeg ekonomskog i socijalnog zaostajanja, nekonzistente i nekoordinirane 
regionalne politike i neizgrađene institucionalne podrške. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/276990988
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Bankarska regulativa : mogućnosti i ograničenja  

Violeta Todorović. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2020.  

Tiraž 100. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 151-158. 
ISBN 978-86-6091-105-8  
336.711.6 
COBISS.SR-ID 16439817 

 Nesporna uloga banaka u očuvanju stabilnosti finansijskog i privrednog sistema 
pretpostavlja, sasvim razumljivo, uspostavljanje adekvatne kontrole nad bankarskim 
aktivnostima od strane regulatornih institucija. Promene u globalnom konkurentnom 
okruženju uslovljavaju i česte regulatorne reforme, koje prate razvoj međunarodno 
aktivnih banaka i bankarskih holding kompanija. S tim u vezi, harmonizacija regulative i 
međunarodna konvergencija standarda poslovanja banaka predstavljaju neumitnu 
posledicu globalizacije finansijskih tržišta. Analiza svih bitnih aspekata bankarskog 
regulisanja u razvijenim zemljama predstavlja koristan konceptualni okvir za kreiranje 
adekvatnog bankarskog regulatornog okruženja u Republici Srbiji. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/16439817
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Četvrta industrijska revolucija i strukturne promene industrije Republike 
Srbije  

Vladimir Mićić. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2020. 

Tiraž 100. - Bibliografija uz svako poglavlje. 
ISBN 978-86-6091-101-0  
338.45(497.11)"19/20", 330.342.22(497.11)"19/20", 330.341.1(497.11)"19/20" 
COBISS.SR-ID 283214604 

 Predmet istraživanja monografije Četvrta industrijska revolucija i strukturne 
promene industrije Republike Srbije su ključni aspekti vezani za novonastajuću tehnološku 
revoluciju i razvoja srpske industrije u periodu tranzicije, kao i u narednom periodu. Industrija 
predstavlja kompleksnu delatnost i komponentu ekonomskog sistema. Statističkim 
klasifikacijama, prema proizvodnom principu, industrija kao delatnost podeljena je na sektor 
B - rudarstvo (ekstraktivna industrija), sektor C - prerađivačka industrija i sektor, i D - 
snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija. 
 U savremenim uslovima, industrija je jedan od stubova ekonomije i važana je za 
održi rast i zaposlenost. Naglasak u ovoj monografiju, pre svega, zbog značaja koji ima i 
uporedivosti podataka, je na prerađivačkoj industriji. Tempo rasta, dodata vrednost, 
zaposlenost, investicije, znanje, tehnološke inovacije i izvoz u prerađivačkoj industriji su glavna 
pokretačka snaga ekonomskog i razvoja i rasta životnog standarda. To je zahvaljujući većem 
potencijalu u odnosu na druge delatnosti, posebno kod zemalja u razvoju, poput R. Srbije.   

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/283214604
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Интегрисано извештавање : нови модел корпоративног извештавања  

Мирјана М. Тодоровић, Бојан В. Савић, Дејан С. Јовановић. - Крагујевац : 
Економски факултет Универзитета, 2020. 

Тираж 100. - На корицама слике аутора и белешке о њима. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 276-286. 
ISBN 978-86-6091-108-9  
659.23 
COBISS.SR-ID 21386249 

 Монографија се бави интегрисаним извештавањем, као последњом фазом у 
еволуцији корпоративног извештавања. Монографија је конципирана из пет делова, 
при чему је први део посвећен разматрању одрживог развоја и друштвене 
одговорности предузећа као исходишта еволуције корпоративног извештавања. Други 
део је посвећен проширеном моделу корпоративног извештавања, а трећи део 
хармонизацији и стандардизацији нефинансијског и интегрисаног извештавања. 
 У четвртом делу се разматра рачуноводствено-ревизорска подршка 
савременом корпоративном извештавању, док се у петом делу анализирају различити 
аспекти и импликације интегрисаног извештавања. 
Монграфија је намењена како академској, тако и стручној јавности, односно свима 
који су заинтересовани за проблематику унапређења корпоративног извештавања. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/21386249
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Korporativne finansije  

Predrag Ž. Stančić, Milan Ž. Čupić. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 
2020. 

Tiraž 200. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 401-406. 
ISBN 978-86-6091-103-4  
658.15(075.8) 
COBISS.SR-ID 283491084 

 Monografija Korporativne finansije je prevashodno namenjena studentima 
osnovnih studija ekonomskih fakulteta, ali i svima koji se u svakodnevnoj poslovnoj praksi 
bave problemima upravljanja finansijama preduzeća. Budući da se teorija i praksa 
korporativnih finansija brzo menjaju i unapređuju, ova monografija je pisana u nastojanju da 
izrazi suštinu i kontroverze savremenog finansijskog mišljenja. 
 Imajući u vidu strategijsku dimenziju savremenih korporativnih finansija, najviše 
pažnje je posvećeno analizi i objašnjenju dugoročnih aspekata investicionih i finansijskih 
odluka i njihovog uticaja na vrednost preduzeća. Takođe, su objašnjeni pristupi upravljanju 
obrtnom imovinom, deviznim rizikom i kamatnim rizikom. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/283491084
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Korporativno preduzetništvo  

Jelena Erić Nielsen. - Kragujevac : Ekonomski fakultet, 2020.  

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 189-210. 
ISBN 978-86-6091-098-3  
005.21:334.72.021, 005.961:005.914.3 
COBISS.SR-ID 282423564 

 Monografija Korporativno preduzetništvo analizira preduzetničko ponašanje i 
inicijativu zaposlenih, koje revitalizuje organizaciju i oblikuje poslovanje putem 
prepoznavanja i eksploatacije identifikovanih prilika. Monografija predstavlja rezultat 
višegodišnjeg istraživanja u području preduzetništva, uža naučna oblast menadzment i 
poslovna ekonomija, i namenjena je naučnoj i stručnoj javnosti zainteresovanoj za 
upravljanje preduzetničkim poduhvatima i procesima. Korporativno preduzetništvo obuhvata 
kreiranje novih poslova u okviru postojećeg, kao i transformaciju organizacije kroz 
redefinisanje ključnih vrednosti na kojima je zasnovana. 
 Podrška menadzmenta kroz transformacioni stila liderstva, organska 
organizaciona struktura i preduzetnička kultura imaju fundamentalni značaj za podsticanje 
korporativnog preduzetništva. Implementacija korporativnog preduzetništva, kroz interne i 
eksterne korporativne poduhvate, kao i različite organizacione forme strategijskog 
preduzetništva, za rezultat ima unapređenje organizacionih performansi i kreranje održive 
konkurentske pozicije. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/282423564
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Modeliranje sistema za podršku odlučivanju u e-lancima snabdevanja  

Dragana Rejman Petrović. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2020. 

Tiraž 100. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 157-166. 
ISBN 978-86-6091-114-0  
004.7:339]:658.7, 005:658.7]:004:007 
COBISS.SR-ID 26985993 

 U monografiji se obrađuje problemsko područje koje je veoma aktuelno u 
značajno, kako u teorijskom, tako i u metodološkom i aplikativnom smislu i podrazumevalo 
je primenu interdisciplinarnog i multidisciplinarnog pristupa upravljanju e-lancima 
snabdevanja. 
 predmet istraživanja u monografiji su poslovni procesi e e-lancima snabdevanja 
i načini za njihovo unapređenje, kao i unapređenje celokupne mreže poslovnih procesa i 

modeli za unapređenje performansi u e-lancima snabdevanja bazirani na Web konceptima. 
  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/26985993
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Novi konsenzus u makroekonomiji : teorijski principi i ekonomska 
politika 

Vladimir S. Mihajlović. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2020. 

Tiraž 100. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 195-207. 
ISBN 978-86-6091-115-7  
330.101.541.01, 338.2 
COBISS.SR-ID 27960585 

 Monografija Novi konsenzus u makroekonomiji: teorijski principi i ekonomska 
politika predstavlja zaokružen prikaz tendencija u savremenoj makroekonomskoj misli. 
Polazeći od glavnih oblasti neslaganja među savremenim ekonomistima, autor postepeno 
uvodi čitaoce u najznačajnije elemente savremene makroekonomije i proces njihove 
sinteze u koherentan teorijski sistem poznat kao novi konsenzus u makroekonomiji. 
 Kritički nastrojena analiza najznačajnijih doprinosa vodećih makroekonomskih 
škola (monetarizma, nove klasične škole, škole realnih poslovnih ciklusa i novog 
kejnzijanizma) kao značajnu implikaciju ima preispitivanje dometa ekonomske politike, 
kako u razvijenim, tako i privredama u tranziciji.  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/27960585
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Održivi razvoj turističkih destinacija  

Nikola Bošković. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2020. 

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 169-184. 
ISBN 978-86-6091-106-5  
338.484:502.131.1 
COBISS.SR-ID 17054729 

 U monografiji se obrađuje problematika razvoja tursitičkih destinacija u 
savremenim uslovima, koji su uticali na izmenu dosadašnjeg koncepta razvoja. Održivi 
razvoj još uvek nije precizno definisan i prihvaćen među kreatorima ekonomskih politika, 
pa samim tim izaziva brojne kontroverze i prisutni su otpori njegovoj implementaciji. 
Sagledavajući efekat na razvoj turističkih destinacija, može se konstatovati da je održivi 
razvoj, ne samo poželjan, već i najprihvatljiviji koncept razvoja turističkih destinacija. To 
proizilazi iz činjenice da je turizam jedna od privrednih grana koja najviše vodi računa o 
očuvanju elemenata okruženja, jer ukoliko je okruženje očuvano, postoji turistički 
potencijal koji može biti valorizovan kroz formiranje turističkih proizvoda. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/17054729


Промоција издања Економског факултета (2018 - 2022) 

35 

Организација савременог платног промета  

Ненад З. Томић. - Крагујевац : Економски факултет Универзитета, 2020.  

Тираж 100. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 
376-391. 
ISBN 978-86-6091-109-6  
336.717.1, 004.738.5:339, 336.71:004 
COBISS.SR-ID 21242377 

 Монографија "Организација савременог платног промета" пружа приказ 
развоја и функционисања платног промета. Читаоцима су објашњени разлози и 
динамика трансформације инструмената и метода плаћања, почев од најраније 
историје развоја људског друштва до савремених дана. Централни део монографије 
је посвећен доминантним облицима електронских плаћања. 
 Системи за плаћања малих вредности показују велику разноврсност и 
иновативност, пошто су усмерени на индивидуалне кориснике. Супротно томе, 
системи за међубанкарски пренос средстава показују стандардизацију процедура 
пословања, јер се користе на међуинституционалној основи. У монографије је 
објашњено и функционисање електронских платформи за трговину хартијама од 
вредности, будући да њихов рад почива на принципима савременог платног 
промета. Завршни део монографије обухвата анализу тренутног утицаја и 
предвиђање будућих ефеката савремених трендова, попут нове информатичке 
револуције и повлачења готовине, на платни промет. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/21242377
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Politika deviznog kursa i platni bilans  

Nenad R. Janković. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2020. 

Tiraž 100. - Na koricama autorova slika i beleška o njemu. - Napomene i bibliografske 
reference uz tekst. - Bibliografija: str. 99-103. 
ISBN 978-86-6091-099-0  
339.74, 339.743 
COBISS.SR-ID 283075596 

 Savremeni ekonomski uslovi podigli su značaj poslovanja van sopstvenih granica. 
Niz specifičnosti koje sa sobom nosi međunarodno tržište doprinosi konstataciji da devizni 
kurs postaje jedna od najvažnijih cena u ekonomiji. Pored činjenice da se veliki broj 
ekonomskih teoretičara bavi ovom problematikom, još uvek nije pronađena teorija koja će biti 
prihvaćena od strane svih učesnika na međunarodnom tržištu, tj. još uvek postoje nesuglasice 
ekonomista oko načina formiranja i intenziteta promena deviznog kursa, o čemu svedoči veliki 
broj različitih režima deviznih kurseva. 
 Uloga i ekonomska dejstva deviznog kursa će zavisiti od izabranog režima, ali i od 
veličine, stepena razvijenosti, geografskog i političkog položaja posmatrane zemlje.   
 Uključenost neke zemlje na međunarodno tržište u velikoj meri zavisi od 
dostignutog nivoa međunarodne konkurentnosti njene privrede. Međunarodna 
konkurentnost, kao izuzetno složen i višedimenzionalni fenomen zavisi od velikog broja 
faktora. S obzirom na temu monografije, težište je stavljeno na konkurentnost izvoza i politiku 
deviznog kursa kao jedan od (cenovnih) faktora koji mogu uticati na međunarodnu 
konkurentnost.  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/283075596
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Систем финансирања привреде : традиционални и алтернативни 
извори финансирања  

Никола Макојевић. - Крагујевац : Економски факултет Универзитета, 2020.  

Тираж 100. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 
107-119. 
ISBN 978-86-6091-104-1 
336.581, 339.727.22/.24, 338.1 
COBISS.SR-ID 14757897 

 Ова књига настала је као наставак научно-истраживањке активности о 
незаокружености система финансирања привреде, која се огледа у одсуству 
алтернативних извора финансирања привреде и потпуном ослањању на 
традиционалне изворе, попут банкарског сектора и страних директних инвестиција. 
Наиме, транзиција националне екномије , као процес промена у привредном и 
политичком смислу није обухватила трансформацију система финансирања привреде 
тако да су изостала институционална решења којима се омогућава приступ изворима 
финансирања, као што је берза, професионални инвеститори и платформе за групно 
инвестирање.  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/14757897
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Upravljanje inovacijama : konceptualno-metodološki okvir  

Dejana Zlatanović. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2020. 

Tiraž 100. - Na koricama autorkina slika i beleška o njoj. - Bibliografija: str. 227-249. 
ISBN 978-86-6091-102-7  
005.591.6 
COBISS.SR-ID 283484172 

 Monografija Upravljanje inovacijama: konceptualno-metodološki okvir predstavlja 
zaokruženu teorijsko-metodološku celinu o upravljanju inovacijama, kao veoma aktuelnog 
područja istraživanja savremenog  enadzmenta. Kroz obezbeđivanje konceptualno-
metodološkog okvira, monografija znatno doprinosi razumevanju koncepata, procesa i 
metodoloških aspekata relevantnih za interdisciplinarnu oblast upravljanja inovacijama. 
 Nastala kao rezultat višegodišnjeg naučno-istraživačkog rada autora, monografija 
omogućava i razjašnjavanje odgovarajućih prilaza upravljanju inovacijama kojima u domaćoj 
literaturi nije posvećena adekvatna pažnja. Monografija se, kroz četiti međusobno povezane 
celine, bavi ključnim koncepcijskim razgraničenjima koji se tiču pojma, vrste i faktora koji 
utiču na inovacije, procesom i modelima inovacija, odgovarajućim instrumentima podsticanja 
kreativnog razmišljanja i izabranim sistemskim prilazima upravljanju inovacijama. Po dubini i 
sadržini istraživanja, monografija je namenjenja naučnoj i stručnoj  javnosti, posebno 
istraživačima, praktičarima i studentima na osnovnim i master akademskim studijama iz 
referentne oblasti. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/283484172
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Управљање знањем : стратегијски и организациони аспект  

Марко Славковић. - Крагујевац : Економски факултет Универзитета, 2020.  

Тираж 100. - Библиографија: стр. 135-154. 
ISBN 978-86-6091-100-3  
005.94 
COBISS.SR-ID 283151628 

 Трансформација економске реалности која је материјализована у 
претходне две деценије је показала супериорност неопипљивих ресурса у односу на 
традиционалне ресурсе у постизању одрживе конкурентске предности и стварању 
вредности. Знање, као део нематеријалне активе предузећа, чини окосницу 
суштинске компетентности и доприноси бољој комбинацији расположивих ресурса у 
постизању стратегијских циљева организације. 
 Значајан број публикација у претходном периоду је био посвећен знању 
као економском ресурсу и због тога се може констатовати интересовање шире 
јавности, како академских истраживача тако и пословних кругова, за оваква 
истраживања. Монографија „Управљање знањем: стратегијски и организациони 
аспект“ даје анализу и преглед кључних концепата, стратегија и организационих 
претпоставки за управљање знањем у организацији. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/283151628
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AKTUELNI makroekonomski i mikroekonomski aspekti evropskih 
integracija Republike Srbije  

Redaktori Danijela Despotović ... [et al.]. - Kragujevac : Ekonomski fakultet 
Univerziteta, 2020. 

Tiraž 120. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. 
ISBN 978-86-6091-107-2  
341.217.02(4-672EU:497.11)(082), 339.923:061.1EU(082) 
COBISS.SR-ID 18016777 

 Program reformskog procesa na putu evropske integracije Republike Srbije, 
pored institucionalnog preobražaja zemlјe i povećanja administrativnih potencijala koji 
garantuje demokratiju i vladavinu prava, podrazumeva i čitav niz mera i aktivnosti u pravcu 
stvaranja makroekonomskog okruženja koje omogućava efikasno funkcionisanje 
mikroekonomskih subjekata. Reformski procesi na mikro nivou usmereni su u pravcu 
povećanja konkurentnosti poslovanja preduzeća u privatnom sektoru, stabilizacije 
finansijskog sektora, kao i razvoja održivih i efikasnih preduzeća u javnom sektoru. 
 Zbornik radova sadrži 41 rad, sa temama koje je odobrilo Nastavno-naučno veće 
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Radovi u Zborniku su podeljeni u pet 
tematskih celina. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/18016777
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INSTITUCIONALNE promene kao determinanta privrednog razvoja 
Republike Srbije  

Redaktori Vlastimir Leković, Petar Vesеlinović. - Kragujevac : Ekonomski fakultet 
Univerziteta, 2020. 

Tiraž 150. - Str. V-VI: Predgovor / redaktori. - Abstracts. - Napomene i bibliografske reference 
uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. 
ISBN 978-86-6091-110-2 
338.1(497.11)(082), 316.334(497.11)(082), 338:339.137.2(497.11)(082),  
COBISS.SR-ID 28220169 

 Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, održan je 18. septembra 
2020, XIX-ti naučni skup Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja 
Republike Srbije. Organizator Naučnog skupa je Ekonomski fakultet iz Kragujevca, u saradnji 
sa Savezom ekonomista Srbije. U složenim epidemiološkim uslovima, uz poštovanje 
epidemioloških mera, učesnici skupa su podneli dva uvodna referata i prezentiran je 
dvadesetjedan referat, koji se publikuju u Zborniku radova Naučnog skupa.  
 Učesnici ovog Naučnog skupa dosledno, već skoro dve decenije, ukazuju na 
značaj institucija za kreiranje ekonomskog sistema kao i instrumenata i mera ekonomske 
politike. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/28220169
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60 година Економског факултета у Крагујевцу : 1960-2020.  

Уредник Ненад Станишић ; уредништво Властимир Лековић ... [и др.]. - 
Крагујевац : Економски факултет, 2020. 

Тираж 200. - Стр. 7-13: Реч декана поводом јубилеја / Петар Веселиновић. 
ISBN 978-86-6091-113-3  
378.6:33(497.11)"1960/2020" 
COBISS.SR-ID 27085065 

 Динамичан развој Факултета, био је условљен променама у окружењу, 
посебно у друштвено-политичком и привредно-системском домену, што је имало 
непосредног одраза на промене у наставним плановима и програмима и све веће 
приближавање теорије и праксе. При томе, Факултет је делио судбину ширих 
друштвених и економских промена, а често је и сам био у прилици да непосредно 
утиче на неке промене и трпи њихов утицај. 
Пређени пут Економског факултета у протеклих 60 година, биће прави путоказ за све 
изазове у будућем времену. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/27085065
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Sixth international scientific conference - Contemporary Issues in 
Economics, Business and Management [EBM 2020]  

Editors Violeta Domanović, Dejana Zlatanović ; [organizer] Faculty of Economics. - 
Kragujevac : Faculty of Economics, 2020. 

Str. [1-2]: Foreword / editors. - Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts. 
ISBN 978-86-6091-116-4!  
005(082), 339.9(082), 336(082), 332(082), 658.8(082) 
COBISS.SR-ID 37321481 

 The Faculty of Economics, University of Kragujevac organized the Sixth biennial 
International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and 
Management (EBM 2020). Due to COVID-19 pandemic, the Conference was organized 
virtually. As in the previous years, this year’s sixth conference has been an opportunity for 
domestic and foreign researchers to present and confront different theoretical and empirical 
views, which will lead to the deepen the existing and spread the new knowledge of the 
relevant aspects in economics, business and management. Taking into account the complexity 
and diversity of these contemporary issues, we received papers from the following fields: Key 
Issues in Management and Marketing, Globalization and Regionalization, Accounting and 
Business Finance and Applied Informatics and Quantitative Methods in Economics and 
Management. This year, we brought together about 100 young and experienced researchers, 
Ph.D. students, post-doctoral researchers, and academicians from thirteen different countries, 
such as Norway, Belgium, Great Britain, Poland, Russia, Ukraine, Greece, China, India, 
Portugal, Slovenia, the Republic of Bosnia and Herzegovina, and the Republic of Serbia.  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/37321481
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Рачуноводство осигуравајућих друштава  

Биљана Ч. Јовковић. - Крагујевац : Економски факултет Универзитета, 2021.  

Тираж 100. - На корицама ауторкина слика и белешка о њој. - Напомене и 
библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 206-211. 
ISBN 978-86-6091-117-1 
657:368(075.8) 
COBISS.SR-ID 34592777 
 Неспорна је кључна улога осигурања у обезбеђењу континуитета 
привредне активности у условима настајања ризичних догађаја са катастрофалним 
последицама. Имајући у виду друштвени значај осигурања као и природу и карактер 
пословања са осигуравајућим услугама, квалитетно, успешно и дугорочно усклађено 
пословање са преузетим ризицима појединачних осигуравајућих друштава и сектора 
осигурања уопште, сматра се фундаментално значајним за целокупан привредни 
систем сваке државе. 
 Специфичности пословања осигуравајућих друштава условљавају 
структуру и садржину извештаја друштва, производе материјалност појединих 
билансних позиција и утичу на примену појединих политика процењивања. 
Финансијски извештаји настају као главни продукт рачуноводствене функције која 
обухвата све пословне догађаје у једном обрачунском периоду. Извештаји које 
припремају и презентују осигуравајућа друштва поред низа позиција истих као и код 
других пословних субјеката садрже и бројне специфичне билансне позиције 
карактеристичне само овој делатности. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/34592777
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Рачуноводство стране валуте  

Јасмина Богићевић. - Крагујевац : Економски факултет Универзитета, 2021.  

Тираж 100. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 
215-220. 
ISBN 978-86-6091-121-8  
657.375.6 
COBISS.SR-ID 40960521 

  Монографија представља резултат ауторкиног самосталног, 
вишегодишњег истраживања превођења рачуноводствених садржаја у страној валути 
и валутног хедзинга, као кључних, релевантних и комплексних подручја 
међународног рачуноводства. Ауторка је своја истраживања усмерила на анализу 
интеракције превођења трансакција у страној валути и финансијских извештаја 
страних филијала, с једне стране, и из њих произлазеће трансакционе и 
транслационе изложености ентитета девизном ризику, с друге стране. Полазећи од 
изузетно високог степена достигнуте не само де јуре, већ и де фацто хармонизације 
ових подручја транснационалног рачуноводства, као посебно значајан аспект 
разматрања у монографији је и међународна конвергенција рачуноводствене 
регулативе превођења стране валуте и валутног хедзинга и њене реперкусије на 
нашу земљу. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/40960521
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Marketing odnosa u turizmu  

Katarina N. Borisavljević. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2021. 

Tiraž 100. - Bibliografija: str. 233-258. 
ISBN 978-86-6091-112-6  
005.346, 658.8 
COBISS.SR-ID 39307273 

 U uslovima globalizacije i intenzivne konkurencije preduzeća u turizmu se u 
svom poslovanju sve više usmeravaju na razvoj dugoročnih osnosa sa kupcima. Marketing 
odnosa je koncept koji izgrađuje, održava i poboljšava odnose sa kupcima i ostalim 
stejkholderima radi zadovoljenja njihovih potreba i ostvarivanje profita. Jedan od ciljeva 
marketing odnosa je isporuka dugoročne vrednosti za kupce koja se vrednuje na osnovu 
ostvarivanja dugoročne lojalnosti kupaca. Zbog toga je za preduzeće u turizmu važno da 
uspešno primenjuje strategije marketing odnosa u svom poslovanju kako bi održali i 
poboljšali konkurentsku poziciju na domaćem i međunarodnom tržištu. Monografija 
“Marketing odnosa u turizmu” je nastala kao rezultat dugogodišnjeg teorijskog i praktičnog 
istraživanja primene koncepta marketing odnosa u uslužnim delatnostima, sa posebnim 
akcentom na turizam. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/39307273
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Modeliranje i upravljanje rizicima [Elektronski izvor]  

Mikica M. Drenovak. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2021. - 1 
elektronski optički disk (CD-ROM) 

Tiraž 50. - Sadrži bibliografiju. 
ISBN 978-86-6091-122-5 
005.334:330(075.8), 330(075.8) 
COBISS.SR-ID 41259017 

 Materijal za ovaj udžbenik je rezultat dugogodišnjeg rada autora na 
problemima modeliranja u oblasti finansija. Namenjen je studentima završnih godina 
osnovnih studija ekonomskih fakultata usmerenih ka finansijama, studentima master 
studija i svima onima koji imaju potrebu da razumeju kako se u praksi mogu modelirati 
procesi i fenomeni finansijskih tržišta. Proučavajući ovaj materijal, čitalac može da nauči 
kako računati prinose, na koji način možemo meriti rizik, zašto mere rizika imaju baš takav 
oblik i po čemu se mere rizika međusobno razlikuju, posebno kako meriti sistemski rizik, 
kako iskazati performanse portfolija, kako naći optimalni portfolio uz zadata ograničenja, 
kako utvrditi od čega zavisi kretanje prinosa na neku hartiju, modelirati krivu prinosa, 
premiju na rizik, kako oceniti preciznost replikovanja nekog tržišnog indeksa, kako izgleda 
rizik u očima finansijskih regulatora… Čitalac će upoznati veliki broj finansijskih pojmova, 
algoritama i procedura računanja koje mogu da mu pomognu u svakodnevnom 
istraživanju finansijskih tržišta i upravljanju portfoliom za svoj ili tuđ račun.  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/41259017
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Finansijsko izveštavanje  

Vladimir M. Obradović. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2021.  

Tiraž 100. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 369-376. 
ISBN 978-86-6091-123-2 
657.3 
COBISS.SR-ID 45158921 

 Finansijsko izveštavanje je proces kojim jedan entitet generiše finansijske 
informacije o sebi i saopštava ih interesentima putem finansijskih izveštaja. U ovoj 
monografiji razmatra se savremeno finansijsko izveštavanje opšte namene profitno 
orijentisanih entiteta, za koje sastavljanje i publikovanje finansijskih izveštaja nije samo 
zakonska obaveza, već i proces sa suštinskim uticajem na njihove poslovne, investicione i 
finansijske aktivnosti, s obzirom na to da, upravo na osnovu finansijskih izveštaja, 
interesenti donose ekonomske odluke. 
 U monografiji se sagledavaju teorijske (konceptualne) osnove savremenog 
finansijskog izveštavanja opšte namene profitno orijentisanih entiteta i njegov regulatorni 
okvir, detaljno razmatraju problemi priznavanja i merenja pozicija finansijskih izveštaja 
opšte namene, prikazivanja tih izveštaja i obelodanjivanja informacija u njima i ukazuje na 
izazove i ograničenja u primeni instrumenata za analizu i interpretaciju informacija koje se 
saopštavaju putem finansijskih izveštaja.  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/45158921
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Инвестициона активност у осигурању  

Владимир П. Станчић, Никола З. Радивојевић. - Крагујевац : Економски 
факултет Универзитета, 2021. 

Тираж 100. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 
187-195. 
ISBN 978-86-6091-126-3  
658.1:368]:330.322 
COBISS.SR-ID 50255881 

 Између тренутка наплате премије осигурања и евентуалне надокнаде 
претрпљене штете осигуранику стоји читав спектар софистицираних пословних 
операција, које обједињене чине инвестициону активност, другу најбитнију делатност 
осигуравајућих компанија. 
 Средства прикупљена од осигураника компаније групишу у фондове и 
њиховим пласманом активно учествују на домаћим и међународним финансијским 
тржиштима, чиме се додатно излажу широкој лепези финансијских ризика. Позитивни 
ефекти ових деловања у виду инвестиционих прихода представљају допринос 
зарађивачкој моћи компаније, али имају за циљ и обезбеђење подршке несметаном 
обављању процеса осигурања и задовољења принципа заштите интереса 
осигураника. Захваљујући сложености метода инвестирања и обиму инвестираних 
средстава, осигуравајуће компаније се третирају као институционални инвеститори и 
дају значајан допринос развоју како самог финансијског тржишта, тако и целокупне 
финансијске инфраструктуре једне земље.  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/50255881
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Berzansko poslovanje  

Veroljub Dugalić, Milko Štimac, Dragan Stojković. - 1. izd. - Kragujevac : Ekonomski 
fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 2021. 

Rečnik berzanskih pojmova: str. 383-415. - Beleška o autorima: str. 425-426. - Napomene i 
bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 417-424. 
ISBN 978-86-6091-124-9  
336.76(075.8) 
COBISS.SR-ID 48310025 

 Udžbenik Berzansko poslovanje predstavlja zanimljiv materijal za one koji žele 
da steknu osnovna znanja iz oblasti berzanskog poslovanja, kao i za one koji svoja stečena 
znanja nameravaju da unaprede. U 19 skladno povezanih celina, izložena su iskustva 
stečena na najrazvijenijim berzama sveta, kao izvor za teorijsko-metodološka uopštavanja 
univerzalnog karaktera. Pored toga, predstavljena je organizacija i funkcio¬nisanje 
Beogradske berze i izvršena analiza poslovanja Novosadske berze, kako bi se stekla 
potpunija slika o dometima Srbije u oblasti berzanskog poslovanja. 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/48310025
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RAČUNOVODSTVENA znanja kao činilac ekonomskog i društvenog 
napretka  

Vesna Janjić ... [et al.]. - Kragujevac : Ekonomski fakultet, 2021. 

Tiraž 100. - Str. VII-VIII: Predgovor / redaktori. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. 
- Bibliografija uz svaki rad. - Rezime na engl. jeziku uz svaki rad. 
ISBN 978-86-6091-118-8 
657(082) 
COBISS.SR-ID 40165897 

 U znak sećanja i sa ciljem odavanja poštovanja izuzetnom čoveku i profesoru 
Slobodanu Maliniću, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 17.06.2021. 
godine, održan je Naučni skup Računovodstvena znanja kao činilac ekonomskog i društvenog 
napretka. U duhu ideje profesora Slobodana Malinića da "stvaranje, kreiranje i transfer 
računovodstvenih znanja predstavlja proces najviših i najkvalitetnijih aktivnosti računovođa 
sa najvišim akademskim zvanjima i praktičnim računovodstvenim iskustvima", Naučni skup je 
u fokus stavio računovodstvena znanja na način na koji je uvaženi profesor Slobodan Malinić 
svojim studentima i kolegama ista i prenosio istinski verujući da su ona oduvek predstavljala 
najvredniji resurs razvoja u svim sferama i na svim nivoima. Naučni skup Računovodstvena 
znanja kao činilac ekonomskog i društvenog napretka je imao za cilj da promoviše ideju da je 
kreiranje, unapređenje, difuzija i promocija računovodstvenih znanja jedan od ključnih 
resursa i činilaca održivog razvoja privrede i društva.  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/40165897
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INSTITUCIONALNE promene kao determinanta privrednog razvoja 
Republike Srbije  

Redaktori Petar Vesеlinović, Milan Kostić. - Kragujevac : Ekonomski fakultet 
Univerziteta, 2021. 

Tiraž 150. - Str. V-VI: Predgovor / redaktori. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - 
Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts. 
ISBN 978-86-6091-120-1  
338.1(497.11)(082), 316.334(497.11)(082), 
COBISS.SR-ID 40255753 

 Učesnici ovog Naučnog skupa dosledno, već dve decenije, ukazuju na značaj 
institucija za kreiranje ekonomskog sistema kao i instrumenata i mera ekonomske politike. 
Preovlađujuća ocean učesnika Naučnog skupa sadržana je u konstataciji da su institucije u 
Republici Srbiji nerazvijene kao i da je njihovo nepoštovanje glavna karakteristika u 
funkcionisanju, kako u ekonomiji, tako i u društvu u celini. Shodno navedenom stavu, učesnici 
Naučnog skupa su poseban akcenat stavili na neophodnost dosledne i konzistentne izgradnje 
kvalitetnih i efikasnih, inkluzivnih političkih i ekonomskih institucija, ali i na odgovorniji odnos 
prema njima od strane svih političkih i ekonomskih aktera, u skladu sa principom vladavine 
prava.  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/40255753
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MOGUĆNOSTI i perspektive privrede Republike Srbije u procesu 
evropskih integracija 

Redaktori Srđan Furtula ... [et al.]. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 
2021. 

Tiraž 120. - Str. VII-VIII: Predgovor / redakatori. - Napomene i bibliografske reference uz 
tekst. - Bibliografija uz svaki rad. 
ISBN 978-86-6091-119-5 
330.34(497.11)(082), 658(497.11)(082) 
COBISS.SR-ID 40467977 

 Čvrsto opredeljenje Republike Srbije za što brže priključenje Evropskoj uniji 
zahteva definisanje ključnih strateških pravaca privrednog i socijalnog razvoja, sa ciljem 
stvaranja stabilnog i efikasnog tržišnog sistema privređivanja i konkurentne privrede 
zasnovane na znanju, koja je u stanju da obezbedi održivi privredni rast sa bolje plaćenim 
radnim mestima i većom socijalnom kohezijom. Ispunjavanje ovih uslova podudara se sa 
ključnim tranzicionim zadacima Republike Srbije, koji su usmereni na izgradnju tržišnog 
načina privređivanja i sistemske pretpostavke za njegovo nesmetano funkcionisanje. 
Program reformskog procesa, na putu evropske integracije Republike Srbije, pored 
institucionalnog preobražaja zemlje i povećanja administrativnih potencijala koji garantuju 
demokratiju i vladavinu prava, podrazumeva i čitav niz mera i aktivnosti u pravcu stvaranja 
makroekonomskog okruženja koje treba da omogući efikasno funkcionisanje 
mikroekonomskih subjekata.  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/40467977
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Библиографија часописа Економски хоризонти : 1999-2019  
  

Слађана В. Суботић. - Крагујевац : Економски факултет Универзитета, 2021.  
 

Тираж 75. - Регистри. - Библиографија: стр. 183. 
ISBN 978-86-6091-125-6  
014.3:33ЕКОНОМСКИ ХОРИЗОНТИ 
COBISS.SR-ID 54999049 
 

 Први број часописа Економски хоризонти штампан је након тридесет девет 
(39.) година успешног рада Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, а на 
темељима богатог научног и стручног стваралаштва. Сам назив Економски хоризонти 
недвосмислено указује о намери издавача, да текстови часописа тематски и 
садржински имају за циљ развој и афирмацију економске науке и струке, а пре свега у 
функцији њене теоретске и практичне примене.  Уредничка платформа часопис 
постављена је тако да публиковани радови обухватају научно истраживачку област 
економије, пословне економије и менаџмента, с циљем квaлитативног истраживања и 
подстицања нових истраживања. 
 С обзиром,  да до сада није урађен комплетан библиографски попис свих 
објављених радова у часопису Економски хоризонти Економског факултета 
Универзитета у Крагујевцу (ISSN 1450-863X), мотивисало ме је да приступим изради 
Библиографије овог часописа. 
 

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/54999049
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Upravljanje poslovnim performansama  

Bojan Krstić. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta, 2022.  

Tiraž 1.000. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 505-511. 
ISBN 978-86-6091-130-0 
005(075.8) 
COBISS.SR-ID 74336521 

 Veličina uspeha preduzeća određena je performansama njegovih 
resursa i performansama njihovog korišćenja, koje su proizašle iz nastojanja da 
deluje u pravcu zadovoljenja interesa svih ključnih stejkholdera. Suština procesa 
korišćenja resursa je u povećanju kreativnosti u stvaranju i smišljenom 
kombinovanju resursa, veštom povezivanju funkcionalnih sposobnosti u njihovom 
korišćenju, kao i ostvarivanju što boljih sinergijskih efekata i tržišne 
pozicioniranosti preduzeća.  
 Široka i izuzetno zahtevna problematika upravljačkih aspekata poslovnih 
performansi predmet je naučno-istraživačkog i pedagoškog rada autora ovog 
dela. Njegovo oblikovanje zasnovano je na relevantnim upravljačkim, praktičnim i 
teorijskim dometima prezentiranja u novijoj literaturi. 

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/74336521
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RAČUNOVODSTVENA znanja kao činilac ekonomskog i društvenog napretka  

Redaktori Vladimir Obradović ... [et al.]. - Kragujevac : Ekonomski fakultet, 
2022. 

Tiraž 100. - Str. V-VI: Predgovor / redaktori. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - 
Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts. 
ISBN 978-86-6091-129-4  
657(082) 
COBISS.SR-ID 74985993 

 Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, održan je, 17. juna 2022. 
godine, drugi Naučni skup „Računovodstvena znanja kao činilac ekonomskog i društvenog 
napretka”. Naučni skup je okupio nastavnike i istraživače sa Ekonomskog fakulteta 
Univerziteta u Beogradu, Ekonomskog fakulteta iz Subotice Univerziteta u Novom Sadu, 
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa 
privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u 
Kragujevcu, Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Poljoprivrednog 
fakulteta Univerziteta u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 
Tehničkog fakulteta u Boru Univerziteta u Beogradu, Ekonomskog fakutleta sa Pala 
Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Univerziteta 
za poslovne studije iz Banja Luke, Ekonomskog fakulteta iz Skoplja Univerziteta Sv. Ćirilo i 
Metodije, Akademije strukovnih studija Zapadna Srbijia, Univerziteta Mediteran, Fakulteta za 
poslovnu Ekonomiju i pravo u Baru Univerziteta Adriatik, kao i računovodstvene praktičare iz 
Republike Srbije i Republike Severne Makedonije. 

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/74985993
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INSTITUCIONALNE promene kao determinanta privrednog razvoja 
Republike Srbije  

Redaktori Petar Vesеlinović, Milan Kostić. - Kragujevac : Ekonomski fakultet 
Univerziteta, 2022. 

Tiraž 150. - Str. V-VI: Predgovor / redaktori. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - 
Bibliografija uz svaki rad. - Abstracts. 
ISBN 978-86-6091-127-0 (broš.) 
338.1(497.11)(082), 316.334(497.11)(082) 
COBISS.SR-ID 70241545 

 Učesnici ovog Naučnog skupa dosledno, već dve decenije, ukazuju na značaj 
institucija za kreiranje ekonomskog sistema kao i instrumenata i mera ekonomske politike. 
Ovo posebno u uslovima krize izazvane različitim okolnostima koje dolaze izvan privrede 
Srbije. Preovlađujuća ocena podnosioca uvodnih referata, tako i ostalih učesnika Naučnog 
skupa, sadržana je u konstataciji da su institucije u Republici Srbiji, iako na putu razvoja, 
daleko od onih koje postoje u razvijenim ekonomijama. Takođe, često nepoštovanje 
institucija produkuje probleme koje je teško otkloniti, a bez čijeg otklanjanja se ne može 
očekivati ubrzani razvoj jedne nacionalne ekonomije. 

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/70241545
https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/70241545
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Каталог издања наставника и сарадника Економског факултета 
Универзитета у Крагујевцу : (2012-2021) 

Aутор каталога Слађана В. Суботић ; остали аутори Виолета Домановић. - 
Крагујевац : Универзитет, Економски факултет, 2022.  

Тираж 75. 
ISBN 978-86-6091-128-7  
017.42(497.11)"2012/2021" 
COBISS.SR-ID 67199753 

 Обележавања Дана Економског факултета Универзитета у Крагујевцу је 
значајан повод за презентацију издања Центара за издавачку делатност Економског 
факултета (ЦИД) и том приликом организована је промоција издања ЦИД-а у 
последњих десет година.  
 Књиге које су извор научног богатства не представљају пуно ако су 
смештене у рафовима и полицама библиотеке, већ свој прави значај имају 
представљањем јавности и њиховом употребом. Улога данашње библиотеке је да 
подржавајући устаљене начине чувања књига, доприноси и њиховом коришћењу 
као и приступу до информација трансформишући се непрекидно у складу са 
великим променама у доба дигитализације.  

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/67199753
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EKONOMSKI horizonti = Economic Horizons : naučno-stručni časopis 
Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu  

God. 1, br. 1/2 (1999)-     

Dostupno i na: http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/. - Dva puta godišnje. - Glavni i odgovorni 
urednici: od br. 1/2 (2001) Ilija Rosić; od br. 1/2 (2004) Slobodan Malinić; od br. 2 (2011) 
Verica Babić; od sv. 1 (2012) Slavica P. Petrović; od sv. 1 (2018) Vlastimir Leković. - Štamparije: 
od br. 1/2 (2001) Inter print, Kragujevac; od br. 1 (2015) Univerzal, Čačak; od br. 1 (2016) 
Pressia, Beograd; od br. 1 (2017) Inter print, Kragujevac; od br. 1 (2018) Univerzal, Čačak; od 
br. 1 (2019) Interprint, Kragujevac; od br. 1 (2020) Kg Digital press; od br. 3 (2020) Interprint, 
Kragujevac. - Časopis nije izlazio 2002, 2003 i 2005. godine, redakcija ih računa u numeraciji 
godišta. - Format od br. 1 (2013) 26 cm. - Izlazi od br. 1 (2013) tri puta godišnje. - Tekst od br. 
1 (2013) na srp. i engl. jeziku. Drugo izdanje na drugom medijumu: Ekonomski horizonti 
(Online) = ISSN 2217-9232 

ISSN 1450-863X = Ekonomski horizonti 
33 
COBISS.SR-ID 158022663 

http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/
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EKONOMSKI horizonti [Elektronski izvor]. - [Online izd.]. - Elektronski 
časopis. - Kragujevac : Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 

200?-     
 

Način pristupa (URL): http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/. - Tri puta godišnje. - Nasl. sa 
nasl. ekrana. - Opis izvora dana 22. 11. 2013. Drugo izdanje na drugom medijumu: 
Ekonomski horizonti = ISSN 1450-863X 
ISSN 2217-9232 = Ekonomski horizonti (Online) 
33 
COBISS.SR-ID 191588108 
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https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/COBIB/158022663
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/COBIB/158022663
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/COBIB/158022663
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/bib/search/advanced?id=191588108&ti&kw&db=cobib&mat=allmaterials&max=100


Промоција издања Економског факултета (2018 - 2022) 

61 


