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 Савет Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу чл. 63. ст. 1. 

тач. 14. Закона о високом образовању и чл. 64. ст. 1. алинеја 11. Статута Факултета, на 

предлог Наставно-научног већа Факултета, бр. 2300/XI oд 28.09.2018. године, на 

седници одржаној 01.10.2018. године,  усвојио је 

 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ 
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

У АКАДЕМСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (18.09.2017. - 17.09.2018. год.) 

 

У складу са одредбама Закона о високом образовању и одредбама Статута 

Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, руководство Факултета подноси 

Наставно-научном већу Факултета на разматрање, а Савету Факултета на усвајање, 

Извештај о раду Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, у периоду од 

18.09.2017. до 18.09.2018. године.  

Извештај обухвата приказ реализованих активности у оквиру наставно-

образовне и научно-истраживачке делатности Факултета, међународне сарадње, 

материјално-финансијског пословања, као и активности у оквиру центара Факултета и 

рада Студентског парламента. 

Пoрeд рeдoвних aктивнoсти у функциoнисaњу и рaду Фaкултeтa, потребно је 

посебно истаћи, после скоро једне деценије, акредитацију једног новог студијског 

програма: Финaнсиjски мeнaџмeнт jaвнe упрaвe на мастер академским студијама. 

Такође, значајан квалитативни искорак представља и нови сајт Факултета на српском 

(ћирилици и латиници) и енглеском језику. 

1. Наставно-образовна активност 

1.1. Упис нове генерације студената  

Основне академске студије 

Промотивне активности у вези са уписом нове генерације студената прве године 

на основним академским студијама започеле су у јануару 2018. године. Стратегија 

промоцијe заснивала се на промотивним активностима у средњим школама, учешћу на 

сајмовима образовања, организацији дана отворених врата и промоцији на друштвеним 

мрежама. 

Први конкурсни рок за упис студената на основне академске студије у 

академској 2018/2019. години био је отворен од 20.06.2018. године, а све активности 

везане за упис студената реализоване су до 09.07.2018. године. На конкурс се пријавио 

271  кандидат, од чега 112 за упис на студијски програм Економија и 159 на студијски 

програм Пословна економија и менаџмент. Укупно је у првом року уписано 245 

кандидата, од чега 100 на студијском програму Економија и 145 на струдијском 

програму Пословна економија и менаџмент. Посматрано према начину финансирања 

студија, уписана су 243 студента чије се студије финансирају из буџета и 2 

самофинансирајућа студента.  
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Пријављивање кандидата за упис на основне академске студије Факултета у 

другом року почело је од 05. септембра, а све активности везане за упис студената су 

реализоване до 20. септембра. На конкурс се пријавило укупно 19  кандидата, од чега 2 

за упис на студијски програм Економија и 17 на студијски програм Пословна економија 

и менаџмент. Укупно је у другом року уписано 8 кандидата, од чега 1 на студијском 

програму Економија и 7 на струдијском програму Пословна економија и менаџмент.  

У оба конкурсна рока уписаноје укупно 258 студената, од чега 250 на терет 

буџета, а 8 самофинансирајућих. Број и структура уписаних студената на основне 

академске студије  дати су у Табели 1. 

 

Табела 1. Број уписаних студената на основне академске студије 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно 

Економија 100 2 102 

Пословна економија 

и менаџмент 
150 6 156 

Укупно 250 8 258 

 

Мастер академске студије 

 

 Први конкурсни рок за упис студената на мастер академске студије у академској 

2017/2018. години био је отворен 11.10.2017. године, а све активности везане за упис 

студената реализоване су до 25.10.2017. године.  

 Други конкурсни рок за упис студената на мастер академске студије у 

академској 2017/2018. години био је отворен 09.11.2017. године, а све активности 

везане за упис студената реализоване су до 20.11.2017. године.  

 Број и структура уписаних студената на мастер академске студије Факултета у 

академској 2017/2018. години приказани су Табелом 2. 

Табела 2. Број уписаних студената на мастер академске студије 

Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно 

Економија 15 48 63 

Пословна економија и 

менаџмент 
10 50 60 

Укупно 25 98 123 
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Докторске академске студије 

 Први конкурсни рок за упис студената на докторске академске студије у 

академској 2017/2018. години био је отворен 02.10.2017. године, а све активности 

везане за упис студената реализоване су до 02.11.2017. године. 

 Други конкурсни рок за упис студената на докторске академске студије у 

академској 2017/2018. години био је отворен 13.11.2017. године, а све активности 

везане за упис студената реализоване су до 28.11.2017. године.  

 Број и структура уписаних студената након првог и другог конкурсног рока 

приказани су у Табели 3. 

Табела 3. Број уписаних студената на докторске академске студије 

Студијски програм 

докторских академских 

студија 

Буџет Самофинансирање Укупно 

Економија 5 7 12 

 

1.2. Избори наставника и сарадника 

 

У току академске 2018/2019. године, на Факултету је реализовано 12 конкурса за 

избор у наставничка и сарадничка звања. Изабрана су: 

- 4 редовна професора, 

- 1ванредни професор, 

- 2 доцената, 

- 1 наставник страног језика (30% радног времена), 

- 3 асистената и 

- 1 сарадник у настави. 

У извештајном периоду, у радни однос на Факултету, у делу наставног кадра, 

примљен је један сарадник у настави и један наставник страног језика (са 30% радног 

врмена у настави), а радни однос је престао за два професора, због одласка у пензију.  

Сходно резултатима конкурса за пријем младих истраживача на научно-

истраживачке пројекте, који је спровело Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја Р. Србије, у радни однос на Факултету је примљено 5 истраживача-

приправника. 

Као помоћ у реализацији наставе, у академској 2017/2018. години, путем јавног 

огласа, било је ангажовано 13 демонстратора ван радног односа.  

 

1.3. Реализација наставно-образовног процеса 

 

У циљу несметаног одвијања наставног процеса обезбеђена је покривеност 

наставе наставницима и сарадницима на основним, мастер и докторским академским 

студијама.  
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Свечани пријем студената Прве године основних академских студија одржан је 

02.10.2017. године.  

Настава у зимском семестру, на свим годинама основних академских студија, 

почела је 02.10.2017. године, а завршила се 19.01.2018. године. Прва Колоквијумска 

недеља је одржана у периоду од 13.11.2017. до 18.11.2017. године, а Друга 

Колоквијумска недеља у периоду од 23.12.2017. до 29.12.2017. године. 

Настава у летњем семестру, на свим годинама основних академских студија, 

почела је 19.02.2018. године, а завршила се 01.06.2018. године. Прва Колоквијумска 

недеља је одржана у периоду од 31.03.2018. до 05.04.2018. године, а Друга 

Колоквијумска недеља у периоду од 12.05.2018. до 19.05.2018. године.  

У академској 2017/2018. години, реализовано је осам испитних рокова.  

У извештајном периоду одржано је 9 редовних и 4 ванредне седнице Наставно-

научног већа, као и 9 седница катедара Факултета.  

 

1.4. Унапређење наставно-образовног процеса 

 

У извештајном периоду Факултет је акредитовао нови студијски програм 

Финансијски менаџмент јавне управе, на мастер академским студијама, и добио 

дозволу за упис 30 студената почевши од школске 2018/2019. године. Нoви прoгрaм je 

рeзултaт aктивнoсти у oквиру прojeктa "FINancial management, Accounting and 

Controlling curricula development for capacity building of public administration/FINAC", у 

чиjoj рeaлизaциjи учeствуje Унивeрзитeт у Крaгуjeвцу. 

У сусрет новом циклусу акредитације студијских програма Факултета, Декан је 

формирао Централну комисију за акредитацију, која је у извештајном периоду одржала 

три састанка, који су резултирали прдлогом за измене и допуне студијских програма 

Економија и Пословна економија и менаџмент, на основним и мастер академским 

студијама. Наставно-научно веће Факултета је предлог усвојило на седници одржаној 

24.05.2018. године, а материјал је послат надлежним органима Универзитета у 

Крагујевцу на усвајање.  

У делу унапређења регулативе Факултета, у извештајном периоду су измењени 

Стандарди за обезбеђење квалитета и дефинисан нов начина рангирања кандидата за 

упис на мастер академске студије Факултета.  

Посебан акценат рада руководства у домену унапређења наставе, у протеклом 

периоду, био је усмерен обезбеђивање стручних пракси за све заинтересоване студенте. 

У том циљу, потписани су уговори о сарадњи са бројним привредним субјектима, 

банкама, осигуравајућим компанијама и институцијама, а преко 100 студента је  

реализовало стручну праксу у партнерским организацијама и институцијама. 

2.  Научно-истраживачки рад 

 

У академској 2017/2018. години је настављена реализација 12 пројеката које 

финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру актуелног 

пројектног циклуса, а на којима је ангажовано 27 истраживача са Факултета.  
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Табела 4. Ангажовање истраживача на пројектима Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја 

  
Ред. 

бр. 

Шифра 

пројекта 
              Назив пројекта Истраживачи 

1. 174015 
Апроксимација интегралних и 

диференцијалних оператора и примене 
Оливера Јанковић 

2. 179005 

Ризици финансијских институција и 

тржишта у Србији - Микроекономски и 

макроекономски приступ 

Микица Дреновак 

3. 179015 

Изазови и перспективе структурних 

промена у Србији: стратешки правци 

економског развоја и усклађивања са 

захтевима ЕУ 

Властимир Лековић 

Петар Веселиновић 

Саша Обрадовић 

4. 179050 

Стратегијске и тактичке мере за решавање 

кризе конкурентности реалног сектора у 

Србији 

Стево Јаношевић 

5. 179062 

Примена савремених метода менаџмента и 

маркетинга у унапређењну 

конкурентности предузећа у Србијиу 

процесу њене интеграције у ЕУ 

Верица Бабић 

Весна Стојановић-

Алексић 

 

Ред.  

бр. 

Шифра 

пројекта 
                   Назив пројекта Истраживачи 

1. 41007 
Примена биомедицинског инжењеринга у 

претклиничкој и клиничкој пракси 
Владимир Ранковић 

2. 41010 
Преклиничка испитивања биоактивних 

супстанци 

Верица Бабић 

Весна Стојановић-

Алексић 

Виолета Домановић 

Гордана 

Радосављевић 

Милан Коцић 

Милена Јакшић 

Срђан Ђинђић 

Предраг Мимовић 

Слађана Савовић 

3. 42013 

Истраживање когенерационих потенцијала 

у комуналним и индустријским 

енерганама републике Србије и 

могућности за ревитализацију постојећих 

и градњу нових когенерационих 

постројења 

Биљана Јовковић 

Срђан Фуртула 
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4. 44010 

Интелигентсни системи за развој 

софтверских производа и подршку 

пословања засновани на моделима 

Ана Крстић 

Владимир Ранковић 

Драгана Рејман-

Петровић 

Зоран Калинић 

Милан Стаменковић 

5. 47004 

Унапређење јавних политика у Србији у 

функцији побољшања социјалне 

сигурности грађана и одрживог 

привредног раста 

Виолета Тодоровић 

6. 47005 

Истраживање и развој платформе за 

научну подршку у одлучивању и 

управљању научним и технолошким 

развојем Србије 

Ненад Јанковић 

Ненад Станишић 

Петар Веселиновић 

Славица Јоветић 

7. 47023 
Косово и Метохија између националног 

идентитета и евроинтеграција 
Мирјана Кнежевић 

 

У академској 2017/2018. години публикован је тематски зборник радова 

Импликације економије знања за развојне процесе у Републици Србији, који је био 

резултат последње фазе претходног пројектног циклуса. Такође,  започета је 

реализација новог пројектног циклуса Факултета Економски аспекти европских 

интеграција – искуства и перспективе Републике Србије, на коме су ангажовани сви 

наставници и сарадници. Планом реализације, прва година Пројекта (01.01.2018 – 

31.12.2018.) биће реализована радом истраживача на потпројекту Економски ефекти 

транзиције и реструктурирања привреде Србије у функцији европских интеграција.  

У току 2018. године, од стране Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, одобрена је реализација пројекта Иновативност у високом образовању у 

Словенији и Србији: Компаративно истраживање и размена добре праксе. Партнер 

Економског факултета Универзитета у Крагујевцу на овом пројекту је Економски 

факултет из Марибора. Спроведене су припремне активности, одржан је први састанак 

пројектног тима и обављена је посета партнерској организацији у циљу 

концептуализације планираних истраживања. 

Од нзначајнијих активности на пољу научно-истраживачког рада, треба истаћи и 

пројекат A Collaborative Online & Offline Resource Centre - Empower universities in 

Albania and Serbia to accelerate their internationalisation through innovative approaches, 

COORCAS. Носилац овог пројекта био је Европски универзитет у Тирани (European 

University of Tirana), а руководилац испед Економског факултета Универзитета у 

Крагујевцу професор Предраг Станчић.  

По плану издавачке делатности публиковане су три свеске научног часописа 

Факултета Економски хоризонти, на српском и енглеском језику, у штампаној и 

електронској форми. Часопис је у домаћим оквирима задржао своју категорију и 

рангиран је као М51. 

У другој половини 2018. године предузете су активности усмерене ка завршетку 

процедуре за оснивање новог часописа Форум из области права и економије. 
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Прикупљене су потребне сагласности и процедура за финализацију процеса оснивања 

на органима Универзитета у Крагујевцу је у току. 

Почетком 2018. године на Факултету је одржан седамнаести научни скуп 

Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије, уз подршку 

и суорганизацију Савеза економиста Србије.  

Такође, у сарадњи са Научним друштвом економиста Србије и Економским 

факултетом Универзитета у Београду Факултет је, после дужег временског периода, 

поново био домаћин и суорганизатор једне научне конференције. Научна конференција 

била је посвећена основним истраживачким изазовима у области корпоративног 

управљања, са циљем да се укаже на потребу преиспитивања постојећих теорија, 

концепата и модела, као и могућности њихове примене у пракси. Резултати 

презентираних истраживачких резултата и дискусије, вођене током конференције, 

публиковани мсу у научној монографији Корпоративно управљање у Србији.  

Саставни део активности у области научно-истраживачког рада је и рад Центра 

за економска истраживања и Центра за издавачку делатност. 

 

2.1. Рад Центра за економска истраживања 

У академској 2017/2018. години, Центар за економска истраживања Економског 

факултета Универзитета у Крагујевцу реализовао је три пројектне активности. Прва 

активност била је реализација пројекта: Нови послови за младе књиговође, чији је 

носилац био Економски факултет Универзитета у Крагујевцу – Центар за економска 

истраживања. Пројекат је спроведен у оквиру програма Знањем до посла и финансиран 

је од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу, уз мониторинг немачке агенције 

IP consult.  

Циљ Пројекта било је повећање запослености и запошљивости младих до 30 

година кроз развој и унапређење њихових знања, вештина и компетенција у складу са 

захтевима реалног пословног окружења. У првој фази реализације пројекта утврђене су 

потребе послодаваца у вези са занимањем књиговођа. У другој фази је развијен програм 

обуке за књиговође, а у трећој фази је спроведена теоријска обука на факултету и 

практична обука у књиговодственим агенцијама из Крагујевца – партнерима на 

пројекту. Временски период спровођења пројекта износио је 6 месеци.  

За обуку на пројекту пријавило се 64 кандидата. При томе,  20 кандидата је 

одабрано за теоријску обуку на Факултету, да би, након спроведене теоријске обуке и 

тестирања, 12 најбољих кандидата било изабрано за двомесечну практичну обуку у 

књиговодственим агенцијама. Након завршетка практичне обуке и полагања финалног 

теста, свих 12 кандидата је добило сертификате о успешно завршеној теоријско-

практичној обуци. Важно је истаћи да је непосредно по завршетку пројекта, 6 

кандидата добило запослење или стручну праксу из области књиговодства. Тим 

Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, који је учествовао у реализацији 

пројекта, чинили су: проф. др Мирјана Тодоровић, проф. др Вељко Маринковић, доц. 

др Драгомир Димитријевић и доц. др Милан Чупић. 

Друга активност Центра била је реализација пројекта: Big Ideas for New 

Businesses – pre-incubation support for new entrepreneurs. Званичан датум почетка 
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пројекта био је 25.09.2017. године. Циљ пројекта је унапређење предузетничких 

вештина студената Економског факултета Универзитета у Крагујевцу и њихово 

оспособљавање за пружање консултантских услуга из области финансијског 

менаџмента, рачуноводства, маркетинга и продаје. Носилац пројекта је била 

организација Business Innovation Programs у сарадњи са Економским факултетом 

Универзитета у Крагујевцу и уз покровитељство Амбасаде Сједињених Америчких 

Држава у Републици Србији, која је и финансирала овај пројекат. У име Факултета, на 

пројекту су у форми сениор ментора учествовали доц. др Драгомир Димитријевић и 

асистент Александра Бошковић. 

На пројекту је учествовало 25 студената основних и мастер студија Економског 

факултета Универзитета у Крагујевцу. Током пројекта студенти су имали директан 

контакт са предузећима којима су као консултанти и ментори помагали у решавању 

бројних проблема из области рачуноводства, маркетинга, менаџмента и финансија. Са 

студентима су представници Business Innovation Programs и Економског факултета 

одржали низ радионица и обука у циљу њиховог оспособљавања за вођење пословне 

комуникације и решавање проблема са којима се предузећа сусрећу у свом пословању. 

У финалној фази пројекта, 20. јуна 2018. године, одржана је завршна радионица на којој 

су студенти презентирали своје радове, при чему је најбољи рад био новчано награђен. 

Осим наведеног, студентима који су учествовали на пројекту уручени су сeртификaти o 

унaпрeђeним знaњимa и стeчeним нoвим кoмпeтeнциjaмa, уз новчану награду за све 

реализоване активности током трајања пројекта. 

Трећа истраживачка активност била је реализација студије: Истраживање 

инфраструктурних потреба ИТ сектора на територији града Крагујевца. Наручилац 

студије било је предузеће W&W Inženjering d.o.o. из Крагујевца. Циљ студије било је 

испитивање спремности ИТ предузећа која послују на територији града Крагујевца за 

изнајмљивањем пословног простора у новом технолошком центру, као и њихових 

очекивања у погледу опремљености центра и месечне ренте. Крајњи циљ студије био је 

да се, са аспекта утврђених потреба, сагледа оправданост изградње новог технолошког 

центра према захтевима ИТ компанија. 

Студијом су анализирана и нека специфична проблемска подручја, као што су: 

број запослених у ИТ компанијама које послују у граду Крагујевцу; квадратура 

пословног простора која се тренутно користи; кључни инфрастуктурни елементи који 

недостају ИТ компанијама у њиховом пословању; интензитет потребе за коришћењем 

конференцијске сале; величина паркинг простора; допунски садржаји које би 

технолошки центар требало да садржи; степен спремности послодаваца да закупе  

пословне просторије у згради новог технолошког центра; новчани износ који су 

послодавци спремни да плате (по м
2
) за изнајмљивање пословних просторија у новом 

технолошком центру; оптимална квадратура новог пословног простора; временски 

период у којем су компаније спремне да изнајме просторије у згради новог 

технолошког центра. Тим Економског факултета Универзитета у Крагујевцу који је 

учествовао у изради студије, чинили су: проф. др Микица Дреновак, проф. др Вељко 

Маринковић, проф. др Ненад Станишић и Ана Крстић.  
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2.2.  Рад Центра за издавачку делатност 

 

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу као издвач је, у оквиру Центра 

за издавачку делатност, у  академској 2017/2018. години, публиковао три свеске 

часописа Економски хоризонти, шест ауторских монографија и два зборника радова. 

Публиковане три свеске научног часописа Економски хоризонти биле су: Свеска 

3 Волумен 19 Годиште 2017, чији је главни и одговорни уредник проф. др Славица П. 

Петровић, као и Свеску 1 Волумен 20 Годиште 2018 и Свеску 2 Волумен 20 Годиште 

2018, чији је главни и одговорни уредник проф. др Властимир Лековић. 

Публиковане ауторске монографије биле су: 

 Макроекономска анализа – проф. др  Гордана Марјановић, 

 Обрачун трошкова по активностима заснован на времену – проф. др Мирјана 

Тодоровић, 

 Форензичко рачуноводство – доц. др Драгомир Димитријевић, 

 Теоријско-методолошка анализа услова конкуренције у антимонополској 

политици – доц. др Милан Костић, 

 Изазови управљања интеграционим процесима предузећа – доц. др  Слађана 

Савовић и 

 Основи информационо-комуникационих технологија (електорнско издање) – проф. 

др Владимир Ранковић и  проф. др Зоран Калинић.  

Научна истраживања наставника и сарадника Факултета, у оквиру пројекта Од 

кризе до економског развоја: Савремени изазови у економији и менаџменту, 

реализована током 2017, публикована су у тематском зборнику Импликације економије 

знања за развојне процесе у Републици Србији - редактори: доц. др Владан Ивановић, 

доц. др Дејана Златановић, доц. др Јелена Николић, проф. др Зоран Калинић, проф. др 

Биљана Јовковић и доц. др Ненад Јанковић.  

Након одржаног седамнаестог научног скупа Институционалне промене као 

детерминанта привредног развоја Републике Србије, чији организатор је био 

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, у сарадњи са Савезом економиста 

Србије, радови које су презентирали учесници Скупа публиковани су у Зборнику 

радова Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Републике 

Србије - редактори проф. др Властимир Лековић и проф. др Петар Веселиновић. 

 

3. Међународна сарадња 

Током  академске 2017/2018. године на Факултету је предузет низ активности 

које су биле усмерене на развој односа са институцијама са којима Факултет има 

потписане уговоре о сарадњи, као и на проширивању броја институционалних партнера 

са којима су у току преговори или процес потписивања билатералних уговора о 

сарадњи. Активности у домену међународне сарадње реализују се у сарадњи и 

координацији са надлежним органима и представницима Универзитета у Крагујевцу. 

Партнерске високообразоване институције са којима су одржавани контакти и 

реализована сарадња у претходној години у склопу интеринституционалних уговора 
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који покривају област размене наставног и ваннаставног особља и студентску 

мобилност су: 

1. Економски универзитет у Кракову (Пољска), 

2. Универзитет Аристотел  у Солуну (Грчка), 

3. Економски универзитет у Катовицама (Пољска), 

4. Универзитет у Вигу (Шпанија), 

5. Економска Академија Дмитар А. Ценов у Свиштову (Бугарска). 

6. Филипс Универзитет у Марбургу (Немачка), 

7. Повисланси колеџ у Квиџину (Пољска), 

8. Матеј Бел Универзитет у Бањској Бистрици (Словачка), 

9. Универзитет за менаџмент у Варни (Бугарска), 

10. Технолошки Универзитета у Виљнусу (Литванија), 

11. Универзитет у Марибору (Словенија), 

12. Универзитет у Хаену (Шпанија), 

13. Саима Универзитета примењених наука из Јужне Корелије (Финска), 

14. Универзитет у Лођу  (Пољска), 

15. Универзитет за трговину и туризам у Кијеву (Украина) и 

16. Универзитет у Месини (Италија). 

Осим наведених партнера, воде се или су вођени и разговори са универзитетима 

у Русији, Француској, Кини и Аустрији о могућој сарадњи, а на основу процене 

сврсисходноси сарадње са овим институцијама у будућем периоду се може очекивати 

потписивање нових уговора о сарадњи у областима које су од интереса за Економски 

факултет Универзитета у Крагујевцу. 

Као резултат постојећих међународних уговора о сарадњи током академске 

2017/2018. године остварене су следеће мобилности: 

 

Наставно особље: 

 доц. др Милан Чупић, 7-11. мај 2018. године, Економски 

Универзитет у Кракову; 

 проф. др Мирјана Тодоровић, 7-11. мај 2018. године, 

Економски Универзитет у Кракову; 

 проф. др Зоран Калнинић, 16-20. април 2018. године, 

Економски Универзитет у Кракову; 

 Марија Јанковић, 7-11. мај 2018. године, Економски 

Универзитет у Катовицама (у оквиру тренинг мобилности), 

 доц. др Милан Чупић, 18-22 јун2018. године, Универзитет у 

Вигу. 

 доц. др Дејана Златановић, 7-11. мај 2018. године, Економско-

пословни факултет Универзитета у Марибору. 

 

Студенти: 

 Митар Минић (летњи семестар), Економска Академија Дмитар 

А. Ценов у Свиштову; 

  Игор Петрин (летњи семестар), Филипс Универзитет у 

Марбургу; 
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 Кристина Митковић (летњи семестар), Повисланси колеџ у 

Квиџину; 

 Стефан Гојковић, Анкица Срећковић, Милош Новаковић, 

Андреј Марјановић, (летњи семестар), Економски Универзитет 

у Кракову; 

 Маја Пантић, летњи семестар, Економски Универзитет у 

Катовицама; 

 Стефан Видојевић, Тања Поповић, Катарина Максовић, (летњи 

семестар), Матеј Бел Универзитет у Бањској Бистрици и 

 Душица Цвијовић, зимски семестар, Универзитет Аристотел у 

Солуну.

 

Осим одласка студената Економског факултета, остварен је и долазак студената 

из иностранства у току летњег семсетра академске 2017/2018. године, и то са: 

 Економског универзитета у Кракову (Пољска) – 1 студент; 

 Технолошког Универзитета у Виљнусу (Литванија) – 1 студент и 

 Универзитета у Хаену (Шпанија) – 1 студент.


 

У оквиру мобилности наставника који су посетили Економски факултет, 

организована су следећа гостујућа предавања: 

 Професора Економског Универзитета у Кракову (Пољска) Павел 

Луле, Томаша Ројека и асистента Пшемислава Јашка, у периоду 11-

15. децембар 2017. године, на теме: Introduction to Text Mining и 

Introduction to Optimization Methods; 

 Професорка Индре Лапинскаите са Гедимиенс Технолошког 

Универзитета у Виљнусу (Литванија), у периоду 21- 25. мај 2018. 

године, на тему Financial Markets and Institutions; 

 Професорка Економског Универзитета у Кракову (Пољска) Јоана 

Птасинска Марцинкиевич, у периоду 21-25. мај 2018. године, на 

тему Organic food; 

 Професорка Корпинен Хел са Саима Универзитета примењених 

наука из Јужне Корелије (Финска), у периоду 21-25. мај 2018. 

године, на тему Job interview simulation и 

 Професорка Јана Хакли са Саима Универзитета примењених наука 

из Јужне Корелије (Финска), у периоду 21-25. мај 2018. године, на 

тему Finland as travel destination. 

У циљу развоја билатерланих односа са Економским Универзитетом у Кракову у 

периоду од 17. до 20. октобра 2017. године узето је учешће у међународној 

конференцији RESTRUCTURING MANAGEMENT: Processes and Structures in the Face of 

                                                           

 Тренутно постоји више активних номинација наших студенета на Универзитетима са којима 

Факултет/Универзитет има уговоре о сарадњи, тако да се очекује да додатни број студената реализује 

мобилност у зимском семестру 2018/2019 године. 


 Студенти Технолошког Универзитета у Виљнусу и Универзитета у Хаену нису дошли на размену на 

Економски факултет, већ су искористили могућност да полажу испит из предмета Организационо 

понашање, а који је компатибилан са њиховим студијским програмом. 
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Changes у Крањици. Током боравка у Пољској са партнерима са Економског 

Универзитета у Кракову је разговарано о продужавању квадрилатералног уговора чији 

је иницијатор Економски Универзитет у Кракову, а који истиче крајем 2018. године. 

У циљу ширења могућности мобилизације наших студената и њихове што 

активнијег укључивања у програме неформалног образовања и стицања искустава, која 

би им након периода формалног образовања и завршетка Економског Факултета 

Универзитета у Крагујевцу, омогућила компаративне предности на тржишту рада, осим 

бројних програма стручне праксе, 30. октобра 2017. године организовано је и 

представљање програма Work and Travel, који омогућава рад и путовање нашим 

студентима у САД-у након летњег семестра и до почетка нове школске године. 

У оквиру међународног репрезентовања Факултета и проналажења 

потенцијалних партнера, размене искустава у домену међународне сарадње са домаћим 

и иностраним високообразовним институцијама узето је учешће на Higher Education 

Fair 2017, који је одржан у хотелу Метропол у Београду, крајем 2017. године. 

Почетком новембра 2017. године, представници Факултета, присуствовали су 

промоцији Ерзмус+ програма у Ректорату Универзитета у Београду, где су 

представљене нове могућности у домену међународне сарадње и будући развој и 

позиција високог образовања у Републици Србији у оквиру овог програма. 

Као резултат настојања да се аплицира за пројекте који се реализују у оквиру 

Ерасмус+ програма ЕУ, у сарадњи са већим бројем иностраних и домаћих партнера је 

аплицирано са следећим пројектима: 

1. Virtual Enterprises Network for Internship in Business and Economics чији је 

носилац Економски факултет Универзитета у Новом Саду, (руководилац 

испред Економског факултета Универзитета у Крагујевцу проф. др Зоран 

Калинић) и 

2. Advanced Data Analytics in Business чији је носилац Економски факултет 

Универзитета у Новом Саду (руководилац испред Економског факултета 

Економског факултета Универзитета у Крагујевцу проф. др Владимир 

Ранковић). 

Од пријављених пројеката, пројекат Advanced Data Analytics in Business је 

селектован и биће реализован на Економском Факултету Универзитета у Крагујевцу у 

наредном трогодишњем периоду. 

У сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Београду 7. новембра 

2017. године организовано је истраживање ставова и мишљења професора и сарадника 

на Економском факултету у Крагујевцу, а у вези са валоризацијом научно–наставног 

рада на Универзитетима у Републици Србији. 

У циљу адекватнијег представљања Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, 

у оквиру напора да се привуче већи број студената, али и боље видљивости и 

промоције резултата које постижу студенти и професори Универзитета у Крагујевцу, 

10. новембра 2017. године одржан је састанак у просторијама Ректората са 

представницима тимова за односе са јавношћу. Разматране су и могућности заједничког 

приступа овим активностима са појединим факултетима, поготово у домену 

међународне сарадње. 
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7. децембра 2017. године узето је учешће на скупу АУФ-а који је био организован у 

ректорату Универзитета у Нишу. У разговору са директором АУФ-а Мохамедом Катом, 

директором и представницом Француског културног центра Жан-Батистом Кузином и 

Весном Адамовић разговарано је о могућностима сарадње француских образовних 

институцијама и Економског факултета Универзитета у Крагујевцу. Том приликом је 

посебно наглашена прилика која се односи на пројекте у оквиру програма Павле Савић, 

а који ће бити расписани 2019. године и у којима ће Економски факултет настојати да 

узме учешће. 

Током новембра и децембра 2017. године предузете су активности у сарадњи са 

професорима и сарадницима на Факултету, на ширењу мреже предмета који се нуде 

страним студентима на енглеском језику. У складу са тим, број наставних предмета на 

свим нивоима студија, који страни студенти могу слушати на Економском факултету 

Универзитета у Крагујевцу, повећан је са 27 на 123, чиме је у већој мери задовољена 

једна од основних претпоставки за ширење базе студената који у оквиру програма 

мобилности Еразмус+ долазе на наш Факултет. 

Део активности је био усмерен и на партиципацију у програмима који за циљ 

имају подизање видљивости и успостављање упоредивости различитих димензија 

квалитета образовног процеса на Универзитету у Крагујевцу, а самим тим и на 

Економском факултету. У том смислу, управа Факултета и велики борој наставног 

особља су учествовали у низу активности у домену прикупљања релевантних 

информација и њихове обраде, а којих се три посебно издвајају:  

 активности на скупљању информација и попуњавању упитника RankPro 

Worldwide Professional University Ranking у оквиру друге фазе рангирања и 

међународног вредновања Универзитета у Крагујевцу, а које је остварено у 

сарадњи са Међународним Саветом Научника (The International Council of 

Scientists, ICD Group). Овај део активности представља другу фазу пројекта који 

је отпочео 2016. године; 

 Активности на скупљању, обради и прослеђивању информација у оквиру 

пројекта Employers Connection with Gradueates, који је део интегралних напора 

Универзитета у Крагујевцу да појача везе између академске заједнице и 

привреде, а са циљем повећања професионалних шанси студената који се налазе 

на завршним годинама студија. Ову евалуацију је Универзитет организовао у 

сарадњи са QS Hub-ом и 

 за потребе припреме обједињеног извештаја о спроведеним активностима на 

Универзитету у Крагујевцу, а према препорукама Темпус фондације – Еразмус+ 

канцеларије у Републици Србији у оквиру активности на мониторингу, у марту 

2018. година је урађен Извештај у вези са коришћењем постојећих капацитета за 

размену, али и испуњености одређених претпоставки и активности на 

отклањању препрека у домену мобилности (превасходно) студената, али и 

наставног и ненаставног особља. 

У сарадњи са Универзитетом у Крагујевцу, током јануара и фебруара месеца 

2018. године, прикупљени су и припремљени подаци који су били неопходни за 

апликацију за Еразмус повељу, чиме би Република Србија требало да промени статус у 

оквиру Еразмус+ програма од партнерске у (придружену) програмску земљу. 
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21. марта 2018. године организована је посета Амбасадора Републике 

Швајцарске у Србији господина Филипа Геа Економском факултету Универзитета у 

Крагујевцу. Он је том приликом, уз присуство гостију из средњих школа, а што је вид 

развоја сарадње која постоји између средњих стручних школа и Економског факултета, 

али и уз присуство студената и запосленоих на Економском факултету одржао 

предавање на тему Economic and political features of Switzerland. Том приликом 

учесници су имали прилику да се ближе упознају са економским и политичким 

карактеристикама Швајцарске, али и њеним активностима у Републици Србији, као и 

везама које постоје између Швајцарске и Републике Србије у домену привредне, научне 

и културне сарадње. 

Од 26 до 28. марта 2018. године реализована је посета Универзитету у Зеници 

(Босна и Херцеговина), и том приликом, са представницима управе договорена сарадња 

у домену размене наставног особља, а у циљу организовања докторских студија на 

Универзитету у Зеници, учешће наших професора на Конференцији чији ће 

суорганнизатор бити Економски Факултет Универзитета у Крагујевцу, ангажовање 

професора нашег Факултета као рецезената у часопису BH Ekonomski forum, као и 

одлазак делегације српских привредника из области дрвно-прерађивачке индустрије са 

професорима у Зеницу.  

Током јуна месеца реализована је посета привредника из Шумадије 

Универзитету у Зеници, коју су предводили проф. др Срђан Шапић и проф. др. Срђан 

Фуртула. У оквиру посете, професори Шапић и Фуртула одржали су и гостујућа 

предавања. 

20. априла 2018. године одржан је састанак са представницима Универзитета 

примењених наука из Каринтие (Аустрија) и том приликом су разматране могућности 

будуће сарадње и евентуалног развоја заједничког програма на мастер студијама. 

Разговори о томе ће бити настављени у наредном периоду. 

15. маја 2018. године организован је скуп ХЕРЕ тимa за реформу високог 

образовања у Клубу посланика у Београду, где су представљени подаци који се тичу 

мобилности и међународне сарадње универзитета у Републици Србији, а у оквиру 

пројекта Изазови у високом образовању - Интернационализација. У упоредном 

прегледу вредновања више аспеката који се односе на међународну сарадњу, 

Универзитет у Крагујевцу је био убедљиво најбоље рангиран и од стране долазећих 

наставника и од стране долазећих студената. 

Током маја 2018. године, на прослави Дана Економског факултета у Суботици 

(Универзитет у Новом Саду), традиционално добра сарадња која постоји између наша 

два факултета, резултирала је добијањем пројекта у К2 програма, односно пројеката 

институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси. 

У периоду од 26 до 31. маја 2018. године реализована је посета Економском 

Универзитету у Кракову и одржан низ састанака са представницима других 

Универзитета са којима је до сада оствариван одређени вид сарадње. Званично је  

потписан нови четворогодишњи квадрилатерални споразум са универзитетима у 

Кракову, Месини и Кијеву. Такође, декан проф. др Петар Веселиновић и продекан за 

међународну сарадњу доц. др Владан Ивановић, присуствоали су прослави Дана 

Економског Универзитета у Кракову која је била организована 28. маја 2018 године. 
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У академској 207/2018. години, током више одвојених сусрета са студентима 

који су боравили у иностранству, разговарало се о њиховим искуствима из наставног и 

ваннаставног процеса на високошколским институцијама на којима су боравили и 

утицају које оно имало на њихово даље образовање. Сви су изразили задовољство 

процесом размене, указали да им је размена донела висок ниво додатног знања, како у 

утицају на даљу професионалну оријентацију, тако и на пословне могућности које им 

се нуде након завршетка студија. Ове информације ће бити искоришћене за обликовање 

бољих и адекватнијих програма промоције и информисања нових генерација студената 

о потенцијалима које стицање образовања на међународним образовним институцијама 

носи са собом. 

Студенту основних академских студија Јовани Симић обезбеђено је учешће на 

Међународној летњој школи социјално-тржишне економије, која се одржавала у 

Београду у „Envoy Conference“ центру од 3. до 8. септембра 2018. године.  

Током 2018. године обезбеђена је активна подршка председници Програмског 

одбора, проф. др Верици Бабић, на активностима организације и припреме 

организације пете међународне научне конференције „Contemporary Issues in 

Economics, Business and Management“ која ће бити одржана 9. и 10. новембра 2018. 

године. Као резултат тих напора обезбеђено је учешће еминентних уводничара на 

конференцији, и то проф. др Бориса Беговића са Правног факултета Универзитета у 

Београду и др Вадима Куфенка, предавача и истраживача са Катедре за Економски раст 

и расподелу на Универзитету Хоенхајм у Немачкој. 

У току је процес потписивања билатерланог уговора о сарадњи са Руским 

државним универзитетом из Москве, којим ће се регулисати односи у свим 

релевантним аспектима везаним за сарадњу (истраживања, размена особља, размена 

студената).  

 

4. Mатеријално-финансијско пословање   

 

Извештај о раду из области материјално-финансијског пословања подразумева 

многобројне активности које су реализоване у складу са важећим 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 факултета Универзитета у Крагујевцу. 

Као саставни део Извештаја о раду, анализа материјално-финансијског стања 

Факулетата обухвата приказ стања у периоду од 2012 до 2017. године и приказ  

активности које се, у највећој мери, временски подударају са академском 2017/2018. 

годином.  

Када је реч о затеченом материјално-финансијском стању Факултета, подаци из 

званичних докумената и интерних анализа, показују да је Факулетет у периоду од 2012. 

до 2017. године године имао кумулиран губитак од 25.951.000 динара. 
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                                    Табела 5.   Кретање прихода и расхода Факултета 

                         од 2012 до 2017. године (у динарима) 

 Година Приходи Расходи Приходи/Расходи  

    2012 283.735.000 295.192.000 - 11.457.000 

    2013 308.834.000 306.701.000 + 2.133.000 

    2014 304.638,000 306.177.000 - 1.539.000 

    2015 281.355.000 285.033.000 - 3.678.000 

    2016 284.821.000 287.049.000 - 2.228.000 

    2017 269.741.000 278.923.000 -9.182.000 

 Укупно 

 

1.733.124.000 1.759.075.000 - 25.951.000 

 

Подаци из званичних докумената и интерних анализа показују да је Факулет 

наставио тренд остваривања губитка тако што је и у 2017. години забележио губитак од 

9.182.000 динара. Смањење расхода од 8.126.000 динара, није било довољно да 

надокнади пад прихода од 15.080.000 динара 

Анализом података који се тичу остварених прихода и расхода, у посматраном 

периоду, долази се до закључка да је Факултет бележио константан пад сопствених 

прихода уз пад трансфера средстава из буџета Републике Србије. Табела 6. приказује 

кретање буџетских и споствених прихода Факултета у периоду од 2012 до 2017. године. 

 

Табела 6.   Буџетски и сопствени приходи Факултета 

                         од 2012 до 2017. године (у динарима) 

              Година 

Буџетски          

приходи 

Сопствени  

приходи 

                2012     158.787.000    124.968.000 

                2013     172.080.000    136.754.000 

                2014     174.865.000    129.773.000 

                2015     155.353.000    126.001.000 

                2016     156.378.000    128.443.000 

                2017     155.457.000    114.284.000 

                    

 

Подаци из Табеле 6. показују да је Факултет имао највиши трансфер из Буџета у 

2014. години, и то 174.865.000 динара,  док се, у наредним годинама посматраног 

периода, да се у наредној, блежи константан пад. Када је реч о сопственим приходима, 

највиши износ сопствених прихода, у посматраном периоду, остварен је у 2013. години 

(136.754.000 динара),  а најнижи у 2017. години (114.284.000 динара). Посебно 

забрињава чињеница да, у првих осам месеци 2018. године, укупни сопствени приходи 

износе 51.139.182 динара и мањи су за 10.436.118 динара у односу на исти период 2017. 

године. 

Уколико се посматра структура сопствених прихода у периоду јануар-август 

2018. године и они пореде са периодом јануар-август 2017. године, јасно се види да је 

дошло до: 
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  а) пада прихода од школарина студената на основним академским студијама за 

8.966.052 динара, 

б) пада прихода од пријаве испита на основним академским студијама за 

450.289. динара, 

в) пада прихода од школарине студената докторских академских студија од 

379.300 динара, 

г) пада прихода од пријаве испита студента докторских академских студија од 

44.000 динара 

д) раста прихода од школарина студената мастер академских студија од 54.379 

динара и 

ђ) раста прихода од пријаве испита студената мастер академских студија од 

37.800 динара. 

Основни разлози пада прихода могу се свести на: 

- континуиран пад броја уписаних студената на основим академским 

студијама: 2010/2011 – 601 студената, 2011/2012 – 591 студент,  2012/2013 – 

535 студената, 2013/2014 – 519 студената, 2014/2015 – 482 студента, 

2015/2016 – 383 студента, 2016/2017 – 451 студент, 2017/2018 – 320 

студената и 2018/2019 – 258 студената. Поред пада броја уписаних 

студената, проблем представљају и тзв. неактивни студенти (око 200) и 

студенти који се исписују са Факултета (око 70); 

- промене у Статутарној регулативи  која регулише права и обавезе студената 

(четири бесплатна рока за пријављивање испита) и 

- све веће заостајање у плаћању рата школарина, као и њихово максимално 

пролонгирање. Све присутнија су и делимична ослобађања од плаћања 

школарине због тешке финансијске ситуације одређеног броја студената. 

У академској 2017/2018. години, није било значајнијих инвестиционих улагања. 

Поред текућих инвестиционих одржавања, окречена су  два кабинета (Е16 и Е26).   

У складу са Финансијским планом Факултета, финансиране су активности 

запослених и студената. У периоду који је обухваћен овим Извештајем, Факултет је  

остваривао приходе по основу буџетских и сопствених средстава, што је омогућило 

редовност исплата зарада запосленима,  у складу са Правилником о критеријумима за 

исплату дела зарада из сопствених прихода, накнади трошкова и осталим примањима 

запослених. Такође, редовно су исплаћивани ауторски хонорари наставницима и 

сарадницима ангажованим на интерном пројекту Факултета под називом Економски 

аспекти европских интеграција – искуства и перспективе Републике Србије. У јулу, 

августу и септебру 2018. године, због изузетно лошег прилива сопствених прихода, 

истраживачима на тзв. Интерном пројекту, умањен је хонорар за 50%. 

Редовно су исплаћиване све обавезе и материјални трошкови Факултета, а 

измирене су и све обавезе према Универзитету у Крагујевцу. 

Факултет је финансијски подржао учешће наставника и сарадника на научним 

скуповима у земљи и иностранству, набавку стручне литературе и одласке запослених 

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 Факултет у оквиру Дана отворених врата, 

финансирано је учешће наставника и сарадника Факултета на такмичењима 
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средњошколаца као чланова жирија и сл. Финансијски је подржано учешће студената 

на Економијади, студентским конференцијама и разним такмичењима. 

Почетком јула 2018. године, по препоруци Државне ревизорске институције, 

донет је Правилник о стицању и расподели сопствених прихода Економског факултета 

Универзитета у Крагујевцу. Такође, измењен је Правилник o критеријумима за исплату 

дела зарада из сопствених прихода, накнади трошкова и осталим примањима 

запослених на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу.   

 

5. Активности Студентског парламента и студентских организација 

 

Студентски парламент Економског факултета Универзитета у Крагујевцу 

остварио је значајне активности у академској 2017/2018. години. 

- Свечани пријем студената Прве године основних академских студија 

(02.10.2017. године) 

Студентски парламент је учествовао у овој манифестацији дељењем поклона 

бруцошима у амфитеатру „проф. др Илија Росић“. Овим гестом парламент је исказао 

искрену жељу да бруцошима пружи подршку и помоћ у току студирања у сваком 

тренутку.  

- Посета Народној банци Србије (15.03.2018. године)  

Ова посета, пре свега, је била намењена студентима прве године основних 

академских студија, како би се упознали са радом најважније финансијске институције 

у нашој земљи. 

- Манифестација Дани економиста (20.03.2018-23.03.2018. године) у оквиру 

које су одржана два предавања и традиционално CASE STUDY такмичење: 

а) Мотивационо предавање Нихада Софтића (20.03.2018. године) на тему Од 

лажних до правих циљева; 

б) Предавање Милке Форцан (21.03.2018. године),  на тему Укрштени путеви од 

факултета до светског успеха. 

- Cаsе Sтудy такмичење у Крaгуjeвцу (22. и 23. март 2018. године)  

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу био је домаћин CASE STUDY 

такмичења студентима из Крагујевца, и Ниша. Чланови жирија били су: Дејан Ружић 

испред компаније Fori textile, Бобан Луковић испред HALKBANK банке, Дарко Ђорић 

испред компаније Милановић Третман Вода, Душан Ранковић испред  компаније Тара 

доо и Марко Славковић, продекан за науку Економског факултета Универзитета у 

Крагујевцу. Екипа која је освојила прво место добила је награду путовање на 

Економијаду у Бугарску, друго место праксу у компанији Дунав осигуранје, док је 

трећепласирана екипа освојила праксу у компанији Fori textile. Жири је био задовољан 

показаним знањем и сналажењем такмичара. 

- Cаsе Sтудy такмичење у Нишу (април 2018. године) 

У априлу 2018. године студенти Економског факултета Универзитета у 

Крагујевцу су били гости такмичења Економског факултета Универзитета у Нишу. Наш 
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Факултет представљала су два тима један у категорији Rase the challenge који је освојио 

прво место и други тим у категоији Face the challenge који је освојио друго место и 

изузетне похвале жирија.  

- Економијада (8 – 12. мај 2018. године) 

 Сваке године традиционално се одржава Економијада која је највеће спортско-

едикативно такмичење студената Економских факултета из земље и региона бивше 

Југославије. Учесници Економијаде били су: Економски факултет у Суботици, 

Економски факултет у Бујановцу, Факултет техничких наука у Новом Саду, Економски 

факултет у Београду, Економски факултеет у Крагујевцу, Економски факултет у Нишу, 

Економски факултет у Косовској Митровици, Економски факултет у Скопљу, 

Економски факултет у Бањалуци, Еконосмки факултет у источном Сарајеву, 

Економски факултет у Мостару, Економски факултет у Подгорици, Економски 

факултет у Осијеку, Економски факултет у Љубљани, Факултет за управу из Љубљане, 

Технички факултет из Зрењанина и Факултет Организационих наука у Београду. У 

генералном пласману наши студенти су заузели 4. место на такмичењима у спорту и 

знању.  

- Kонференција на тему „Дигитална каријера“ (05.06.2018) у сарадњи са 

Нетокрација Србија, која је имала за циљ да нашим студентима представи све 

могућности које им пружа дигитална каријера, као и који су то основни кораци које је 

неопходно преузети како би се започело пословање у овој области.  

- Дан отворених врата Факултета  

Дан када се будући студенти упознају са функционисањем факултета, наставним 

кадром, као и просторијама на факултету, а Студентски парламент је ту да да свој 

допринос и приближи средњошколцима ситуацију из студентског угла. Ове године су 

Дани отворених врата били одржани више пута, а Студентски парламент је био 

присутан на свакој од манифестација и дао свој допринос како информацијама, тако и 

добром сарадњом са компанијом RED BUL, која је сваки пут изашла у сусрет и делила 

њихове производе свим учесницима. 

            

            - Учешће на oстaлим конференцијама  

Студенти нашег Факултета, као и чланови Студентског парламента, били су део 

неколико манифестација у циљу унапређења сарадње и побољшања односа са другим 

факултетима и привредом. Тако су наши студенти узели учешће на конферецији у 

Нишу, окуљању студената свих Економских факултета бивше Југославије (ЈАСЕФ) у 

Нишу, одржаном у Бања Луци, конференцији на нашем факултету на тему 

„Корпоративно управљање у Србији“. 

- Национални куп студената Србије 

Национални куп студената Србије, ове године организован је у Јагодини, по 

узору на некадашљи Куп ректора. Учешће на овом такмиченју узели су студенти са 

Универзитзета у Новом Саду, Универзитзета у Крагујевцу, Универзитзета у Новом 

Пазару и Универзитзета у Београду. Наши студенти су узели ушеће у свим 
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такмичењима и у генералном пласману освојили су четврто место.  Најбољи резултат 

било је друго место у фудбалском такмичењу.  

              

               - Тaкмичeњe млaдих рaчунoвoђa „Oбрaчун 2018“ 

 Клуб зa рaчунoвoдствo и пoслoвнe финaнсиje "Aктивa" je нa Eкoнoмскoм 

фaкултeту Унивeрзитeтa у Крaгуjeвцу, 10. мaртa 2018. гoдинe, рeaлизoвao тaкмичeњe 

млaдих рaчунoвoђa „Oбрaчун 2018“. Нa тaкмичeњу je учeствoвaлo oсaм тимoвa - сeдaм 

тимoвa сaстaвљeних oд студeнaтa Eкoнoмскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Крaгуjeвцу и 

jeдaн тим сa Eкoнoмскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Нишу. Tимoви су рeшeњa 

прoблeмскoг зaдaткa излaгaли прeд стручним жириjeм, кojи су чинили: Зoрaн Шкoбић, 

рукoвoдилaц сeктoрa eдукaциje и кooрдинaтoр мeђунaрoднe сaрaдњe Сaвeзa рaчунoвoђa 

и рeвизoрa Србиje; Рaдмилa Tрифунoвић, извршни дирeктoр зa финaнсиjскe пoслoвe, 

пoслoвну лoгистику и рeстoрaн, и зaкoнски зaступник друштвa Meтaлaц a.д. Гoрњи 

Mилaнoвaц; Jeлeнa Jeвтoвић, мeнaџeр финaнсиja прeдузeћa Meгглe Србиja д.o.o. из 

Крaгуjeвцa; Дaлибoркa Aнђeлић, зaмeник дирeктoрa eкспoзитурe Сoциeтe Гeнeрaлe 

бaнкe у Крaгуjeвцу; Aцa Mилoрaдoвић, прeдстaвник службe финaнсиja прeдузeћa 

Призмa д.o.o. Крaгуjeвaц. У oквиру рeaлизaциje тaкмичeњa „Oбрaчун 2018“ 

oргaнизoвaнa je и пoсeтa учeникa срeдњих eкoнoмских шкoлa из Jaгoдинe и Крaгуjeвцa 

зa кoje je уприличeн пoсeбaн прoгрaм. 

 

 Савет Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, бр. 2430/2 од 

01.10.2018. године.                                                                                

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Проф. др Предраг Мимовић 


