
           

Република Србија 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

Бр. 04-2763 

27.12.2021.  године 

 

   

 На основу члана 108. став 1. тачка 7. и  члана 111.  Статута Економског 

факултета у Нишу, Савет Факултета, на предлог Наставно-научног већа Факултета од 

23.12.2021. године, на XV седници усвојио је 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 О РАДУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ  

ЗА ПЕРИОД  ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ 

 

Увод 

 

 Извештај о раду Економског факултета у Нишу за период од 1. јануара до 31. 

децембра 2021. године (у даљем тексту: Извештај), обухвата све активности које су 

реализоване у оквиру делатности Економског факултета, кao високошколске установе у 

саставу Универзитета у Нишу. Извештај се односи на активности које је имао на основу 

Закона о високом образовању, Статута Факултета и Програма рада Факултета за 2021. 

годину. Специфичност ове, као и претходне године је рад уз константну примену 

различитих мера које су примењиване на основу одлука надлежних државних органа 

услед пандемије болести COVID19.  

  

1. Делатност Факултета и прослава  

поводом дана Економског факултета  

 

Факултет, као високошколска установа, у текућој години реализовао је 

акредитоване студијске програме основних академских, мастер академских и 

докторских студија у складу са препорукама из Болоњске декларације и Законом о 

високом образовању. Реализација програма показује да Факултет на основу расписаних 

конкурса још увек уписује потребан број студената на свим нивоима студија. У овој 

години добијено је Уверење о акредитацији студијског програма – Докторске академске 

студије Економија.  

Поред наставног процеса, Факултет је развијао научно-истраживачки рад. 

Научно-истраживачки рад и индивидуални рад наставника и сарадника организован је 

преко Центра за економска истраживања. Извештај о остваривању програма научних 

истраживања Економског факултета у Нишу дат je као посебан документ, али се сматра 

делом извештаја о раду Факултета. 

Ове године Факултет је обележио 61. годину свог постојања и рада. Извештај је 

поднео Декан уз констатацију да су планиране активности у свим областима 

реализоване, истакавши услове у којима су исте морале бити организоване.  

Дан Факултета, 17. октобар обележен је свечаном академијом, када су додељене 

награде најбољим студентима Факултета у претходној школској години.  
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И ове године Факултет је за дугогодишњи рад доделио јубиларне награде 

запосленима за 10, 20 и 30 година рада. 

 

2. Активности на имплементацији студијских програма основних, мастер 

и докторских академских студија 

 

Протекли период, који обухвата део школске 2020/2021. и део школске 

2021/2022. године, обележиле су сталне активности у циљу имплементације студијских 

програма основних, мастер и докторских академских студија, редовне промотивне 

активности у средњим школама и друге активности, у циљу адекватне презентације 

студијских програма основних студија и додатне мотивације средњошколаца за упис на 

прву годину студија. 

Факултет је ове године уписао прву генерацију студената докторских студија на 

основу новог акредитованог програма.  

 

 2.1. Упис на Факултет 

 

Конкурсом за упис студената у прву годину основних академских студија 

школске 2021/2022. године планиран је упис 330 студената на основне академске 

студије чије се школовање финансира из буџета и 170 студената са статусом 

самофинансирајућег студента. У складу са одредбама Заједничког конкурса 

Универзитета у Нишу, Факултет је, за наведену школску годину, извршио упис на прву 

годину основних академских студија у Нишу 444 студента.  

У школској 2021/2022. години, на мастер студије уписана су 169 студенaта (78 

први пут, и 91 који су обновили годину).  

И ове године, у сарадњи са надлежним Министарством и Универзитетом у 

Нишу, организован је упис на прву годину мастер академских студија – Студијски 

програм Мастер 4.0. – Интелигентна анализа података. 

На докторске студије уписана су 71 студента (3 на прву годину, 6 на другу 

годину, и 9 на трећу годину и још 53 студента је регулисало статус на 3. години). 

 

2.2. Остваривање наставног процеса 

 

а) Основне академске студије 

 У периоду 01.10.2020. до 30.09.2021. године организована је настава, предавања, 

вежбе, семинари и консултације на основним академским студијама за студенте прве, 

друге, треће и четврте године студија.  

У наведеном периоду организована су предавања, вежбе, колоквијуми, испити, 

консултације, стручна пракса, факултативна настава, као и консултативна настава на 

основним студијама по старом програму за студенте на четвртој години основних 

студија по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом 

образовању. 
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Од 1. октобра 2020. године настава на првој години основних студија почела је 

по новом наставном плану и програму. Студенти прве године слушају наставу на седам 

модула студијског програма Економија: 

 Економија и јавно управљање, 

 Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање, 

 Финансије, банкарство и осигурање, 

 Менаџмент предузећa,  

 Маркетинг,  

 Међународни менаџмент,  

 Менаџмент у туризму. 

Акција Заврши започето, која је почела да се реализује у новембру месецу 2018. 

године настављена је и током текуће године. Ова активност обухвата консултативну 

наставу, организовану за пријављене студенте мимо редовног плана наставе. Програм 

Заврши започето обухватио је 66 студената. До краја 2021. године, студије је завршило 

и стекло диплому дипломираног економисте 12 студента. 

Увидом у књигу активности може се рећи да се наставни процес на 

акредитованим основним студијама одвијао по свему у складу са студијским 

програмима. Настава по семестрима је у потпуности реализована, сагласно Плану 

извођења наставе и плановима рада на предметима. Такође, на основу резултата анкета, 

може се приметити да је квалитет наставе високо вреднован од стране студената.  

На Факултету је у школској 2020/2021. години дипломирало 16 студената на 

основним студијама, а на основним академским студијама 261 студент.  

 

 б) Mастер академске студије 

У периоду 01.10.2020. до 31.12.2021. године организована су предавања и 

испити за студенте који су по конкурсу уписали мастер академске студије на свим 

модулима акредитованог студијског програма Економија. У наведеној школској години 

укупно је 108 студената одбранио мастер рад. 

 

 в) Докторске академске студије 

 Наставне активности реализоване су на докторским академским студијама – 

студијски програм Економија, на четири модула: Макроекономија, Рачуноводство, 

Финансије и банкарство и Пословно управљање.  

 Студентима докторских студија је на располагању истраживачки центар, лоциран 

у позајмном одељењу библиотеке Факултета, који је опремљен са четири рачунара, као и 

бесплатно коришћење KOBSON базе стручних часописа и других публикација из 

читавог света. KOBSON тренутно обезбеђује корисницима преко 35.000 страних научних 

часописа у пуном тексту, више од 150.000 наслова књига, као и неколико индексних база 

података из свих научних области. Поред наведених могућности, студентима је на 

располагању и библиотечки фонд Економског факултета у Нишу који се обновља 

редовном набавком стручне литературе и часописа, као и донацијама.  

У школској 2021/2022. на прву годину докторских академских студија уписана 

су 3 студента. На другу годину докторских академских студија уписано је 6 студената, 

док је трећу годину докторских академских студија уписало 62 студента, од којих је 9 
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уписало први пут. Докторске академске студије у шк. 2020/2021. год. успешно је 

завршило 9 студената одбраном докторске дисертације, као и 1 студент по старом.  

Ради унапређења квалитета реализације докторских студија примењује се 

Правилник Универзитета у Нишу о упису студената на докторске академске студије, а 

Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета у поступку уписа, организовања и 

завршетка докторских академских студија и израде и одбране завршног рада – 

докторске дисертације су допуњени променама које су учињене у циљу 

осавремењавања наставе на овом нивоу студија. 

  

 

3. Кадровски и материјални услови за обављање делатности  

  

Кадровски потенцијал Факултета у извештајном периоду, посматрано по 

стручним звањима, чинило је крајем извештајног периода: 

47 редовних професора,   

2 ванредна професора,  

8 доцената,  

2 асистента,  

2 предавача страног језика.  

Такође , за реализацију наставних активности у 2021. години Факултет је 

хонорарно ангажовао једног редовног професора, два ванредна професора и једног 

предавача.   

Имајући у виду наставни план основних студија, може се рећи да је била 

обезбеђена покривеност наставе наставним кадром (наставницима и сарадницима). 

 У извештајном периоду је настављен активан рад органа и тела и запослених на 

Факултету како би се обезбедили бољи услови рада студената, наставног и ненаставног 

особља и побољшао ниво ненаставне подршке. Ради остваривања овог циља предузете 

су следеће активности:  

 куповином, разменом и обезбеђењем обавезног примерка, набављено је више 

стотина књига и 40 годишта различитих периодичних публикација (већином 

часописа). Тренутно стање библиотечког фонда чини 33.899 књига и 12.291 

годиштe часописа.  

 континуирано је набављана нова опрема у циљу осавремењавања учионица за 

држање практичне наставе (паметне табле), 

 званична интернет страница Факултета се уредно ажурира.  

Простор од 7.500 м
2
 користи за обављање своје делатности. Овај простор одржава 

се сходно финансијским могућностима Факултета. У току 2021. године од значајнијих 

инвестиција издваја се: замена столарије факултета (на другом и четвртом спрату), 

сређивање крова изнад просторија у Деканату, набавка нових котлова за котларницу.  

 

3.1. Стручно усавршавање наставника и сарадника 

 

Наставници и сарадници, у оквиру својих наставних активности имају обавезу 

континураног усавршавања. Један број наставника је у циљу реализације ове обавезе у 

протеклој школској години је боравио на стручном усавршавању у иностранству, пре 

свега путем Erasmus+ програма.  
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Квалитет наставника и сарадника Факултета обезбеђује се пажљивим 

планирањем и избором на основу јавног конкурса, стварањем услова за перманентну 

едукацију и њихов даљи развој.  

Међутим, ова година је обележена ограниченим кретањем услед пандемије и 

мера које су на различите начине прописивале и примењивале државе, тако да је 

усавршавање наставника и сарадника сведено углавном на online комуникацију и 

научне конференције и скупове.  

 

3.2. Обезбеђење квалитета  

  

Комисија за обезбеђење и контролу квалитета је током 2021. године одржала 

потребан број седница као и online консултација, на којима су углавном разматрана 

питања везана за унапређење квалитета наставног процеса. На предлог Комисије за 

квалитет Наставно-научно веће Факултета усвојило је извештаје о квалитету наставног 

процеса са резултатима анкетирања студената за јесењи и пролећни семестар. Такође, у 

2021. години вршено је анкетирање студената мастер и докторских студија и усвојени 

су одговарајући извештаји. Извршена је измена и допуна документа „Систем 

обезбеђења квалитета наставног процеса“. 

Знајачан допринос Комисија за обезбеђење квалитета дала је и при 

формулисању документа неопходних за подношење документације за акредитацију 

докторских студија.  

 Реализовани су уговори о пословној сарадњи потписани са привредним 

субјектима у циљу активније реализације студентске праксе. Сваке године број 

закључених уговора је већи, а квалитет студија вишу обзиром на значајније учешће 

праксе у реализацији наставе. Списак уговора о пословној сарадњи се континуирано 

ажурира и доступан је на линку http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/Strucne-prakse.php  

   

 

4.  Научни скупови и прослава дана Економског факултета  

 

Одржавање научног скупа на тему „Регионални развој и демографски токови 

земаља југоисточне Европе“ постала је традиција на Економском факултету у Нишу. 

Дана 25. јуна 2021. године одржан је још један, 26. по реду научни скуп, уз учешће 

еминентних научника из земље и иностранства. На скупу је учествовало 89 аутора из 

земље и иностранства, са 47 радова објављених у истоименом зборнику радова.  

Поводом Дана Факултета, 14.10.2021. године  организован је и традиционални 

међународни научни скуп Emerging trends in global and national ekonomy, уз учешће 97 

аутора из 10 држава, укупно 39 пријављених радова. Оба скупа су оджана хибридном 

методом, online и уз присуство одређеног броја учесника. 

У сарадњи са Економским факултетом из Бања Луке, као суорганизатор, 

Факултет је организовао Осма међународна научна конференција  Researching Economic 

Development and Entrepreneurship in Transition Economies (Истраживање економског 

развоја и предузетништва у транзиционим привредама) и пословни сусрети REDETE.  

Међународна летња школа економије, која је требало да буде одржана петнаести 

пут, отказана је због пандемије болести COVID19.  

 

http://www.eknfak.ni.ac.rs/src/Strucne-prakse.php


6 

5. Научноистраживачки рад 

 

Извештај о научно-истраживачком раду је саставни део Извештаја о раду 

Факултета, али је дат као посебан документ.  

 

 

6. Међународна сарадња 

 

У протеклој школској години Факултет је остварио међународну сарадњу са 

високошколским институцијама у окружењу и из европских земаља са којима 

традиционално сарађује већ низ година. Тренутно, Факултет,  има важеће уговоре о 

сарадњи са следећим високошколским институцијама у иностранству:   

 Економским факултетом у Бањој Луци, Република Српска, БИХ, 

 Економским факултетом у Ријеци, Хрватска, 

 Факултет за организацију и информатику, Универзитет у Загребу, Вараждин, 

Хрватска, 

 Економским факултетом у Подгорици, Универзитет Црне Горе, Црна Гора, 

 Belgorod State Technological University named after V.G Shukhov, Russia, 

 D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, 

 Andrzej Frycz Modrzewki Krakow University, Poland, 

 FSBEI HPE Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, 

 Kavala Institute of Technology, Departmant of Accountancy, Kavala, Greece, 

 Economics School Celje, Vocational College Celje, Slovenia, 

 School of Business and Management Novo Mesto, Slovenia, 

 Faculty of Business and Management Sciences Novo Mesto, Slovenia, 

 University CA' Foscari of Venice, Italy, 

 Univerzitet Sjever, Koprivnica, Hrvatska, 

 Ekonomski fakultet Pale, Univerzitet Istočno Sarajevo, Republika Srpska, BIH, 

 Fakultet poslovne ekonomije Bjeljina, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika 

Srpska, BIH, 

 Univeristy St. Kliment Ohridski Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, 

Macedonia, 

 Ss. CyrilandMethodiusUniveristy Skopje, Faculty of Economics Skopje, Macedonia, 

 Univerzitet St. Kliment Ohridski, Bitola, Ekonomski fakultet Prilep, Macedonia, 

 University of Zagreb, Faculty of Economics and Business, Хрватска, 

 University of Tuzla, Faculty of Economics, BIH, 

 Економским факултетом у Зеници, БИХ, 

 Russian University of Cooperation, Russia, 

 Cyprus University of Technology, Faculty of ManagementandEconomics, Cyprus, 

 Alma Mater Europaea – European Centre Maribor, Slovenia, 

 Shanghai Dianji University, China. 

Иницирана је сарадња на реализацији заједничких програма са више 

универзитета, међу њима са Универзитетом Д. А. Тсенов из Свиштова, Бугарска, и 

University of National and World Economy, Софија, Бугарска. 
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У оквиру Erasmus+ програма реализована је мобилност наставника и студената 

Факултета које су настављене након прошлогодишњег прекида услед пандемије и 

епидемиолошких мера, али у смањеном обиму од планираног.  

 

 

7. Издавачка делатност 

 

Издавачка делатност Факултета реализована је у складу са Годишњим планом за 

2021. годину. Задаци из области издавачке делатности реализовани су преко Центра за 

издавачку делатност издавањем уџбеника, монографија, зборника, стручне и научне 

литературе, часописа „Економске теме“, „Билтена факултета“ и Водича за упис студената. 

У извештајном периоду објављено је седам монографија, пет уџбеника, један 

тематски и два зборника радова са организованих научних скупова, као и четири броја 

часописа „Економске теме“. Часопис Економске теме излази двојезично, на српском и 

енглеском језику (у штампаном и електронском облику). 

У извештајном периоду настављена је реализација уговора о сарадњи у области 

издавања електронског издања (на енглеском језику) часописа Економске теме. Овим 

уговором De Gruyter издавачка групација, пружа консултантске, услуге продукције, 

маркетинга и дистрибуције. Уговор подразумева online hosting, укључење часописа у 

велики број индексних база часописа, стручну асистенцију при припреми за апликацију 

код Тhompson Scientific ради укључења у ISI Master Journal List, услуге прeвенције 

плагијаризма (CrossCheck), алокација једног DOI (CrossRef) броја по раду, и низ других 

услуга.  

  

 
8. Рад Секретаријата и унапређење норматива  

 

 Запослени у Секретаријату Факултета обављали су послове из круга своје 

надлежности, у складу са Статутом Факултета и другим општим актима Факултета. 
 

 

9. Органи управљања и стручни органи 

  

Органи управљања и стручни органи Факултета су радили у складу са својим 

надлежностима утврђеним Законом о високом образовању и Статутом Факултета. 

Савет Факултета, Наставно-научно веће, катедре и комисије су одржале 

потребан број седница, на којима су разматрана питања од значаја за рад Факултета, а у 

оквирима надлежности утврђених законом и Статутом Факултета. 
 
 

Извештај доставити: секретару Факултета, Служби за опште послове и архиви 

Факултета. 

              

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА, 

                                                                                    

                                                                                              Проф. др Дејан Спасић 


