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Реч декана 
Поштоване колегинице и колеге, 

На Економском факултету Универзитета у Београду, као високошколској 
институцији која делује већ више од осам деценија, школовало се преко 50.000 
студената у областима економије, пословног управљања и статистике. Дипломци 
наших основних, мастер, магистарских и докторских студија компетентно, 
квалитетно и одговорно обављају своје послове широм наше земље и целог света.

У својој широкој лепези високо цењених  и  друштвено одговорних едукативних програма имамо и програме 
намењене наставном кадру средњих школа. Програми су акредитовани од стране Завода за унапређивање 
образовања и васпитања (укупно 12 програма) и покривају различите области економије и пословне 
информатике, као и неке општеобразовне области (математика, историја). Сви програми, које реализује 
Економски факултет Универзитета у Београду, су представљени у, за ову прилику, посебно  креираном 
каталогу акредитованих програма. 

Реализацију ових програма сматрамо једним од наших приоритета, учествујући на тај начин у подизању 
општег квалитета образовања у нашој земљи и доприносећи развоју целокупног друштва у његовом 
најважнијем сегменту образовања. Стога овом послу приступамо са пуном озбиљношћу и одговорношћу.

Проф. др Бранислав Боричић
Декан Економског факултета Универзитета у Београду
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Економски факултет у Београду
Економски факултет Универзитета у Београду је образовна и научна установа са традицијом дугом 
преко 80 година. Основан је као Висока школа за економију и трговину још далеке 1937. године, као водећи 
високошколски образовни центар у области економије у тадашњој Краљевини Југославији.

Данас је Економски факултет највећа и најеминентнија научно-образовна установа у региону у пољу 
економских наука, пословног управљања и статистике. Факултет запошљава око 120 наставника и 
сарадника од чега 60 редовних професора. На Факултету је до сада дипломирало преко 50.000 студената, 
преко 4.000 је наставило последипломске студије и стекло назив магистра наука или мастера, док је око 
830 стекло титулу доктора наука.

Наставни план редовних студија на Факултету обухвата тринаест усмерења и то:
1. Економска анализа и политика
2. Маркетинг
3. Рачуноводство, ревизија и финансијско 

управљање
4. Трговински менаџмент и маркетинг
5. Финансије, банкарство и осигурање
6. Туризам и хотелијерство
7. Статистика, информатика и квантитативне 

финансије

8. Менаџмент
9. Међународна економија и спољна трговина
10. Пословна информатика
11. Економија и финансије
12. Пословна анализа и консалтинг
13. Economics and finance (по програму 

Лондонске школе економије)

На мастер академским студијама на Факултету постоји 10 студијских програма: Економска анализа и 
политика, Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, Банкарски и финансијски менаџмент, Економска 
политика и развој, Пословно управљање, Квантитативна анализа, Међународни економски односи, 
Економија и менаџмент енергетике, Макроекономија привреда у транзицији – међународни мастер програм 
(у сарадњи са Универзитетом у Ници) и The International Masters in Quantitative Finance (IMQF) - мастер 
програм на енглеском језику.

Докторске академске студије обухватају три студијска програма:
1.  Економија
2. Пословно управљање
3. Статистика
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Научно-истраживачки центар 
Eкономског факултета (НИЦЕФ)
У оквиру Eкономског факултета у Београду од 1974. године послује Научно-
истраживачки центар (НИЦЕФ). Током свога пословања НИЦЕФ је остварио 
богату сарадњу са различитим државним институцијама радећи пројекте од 
кључног интереса за нашу земљу. Међу клијентима НИЦЕФ-а су, поред јавних и 
приватних предузећа, Влада Републике Србије, више од десет министарстава, 
државне агенције и многи други. Оно што нас издваја од осталих је велики број 
реномираних стручњака, са богатим теоријским и практичним искуством, професора и сарадника, као и 
један број истакнутих експерата ван Факултета, који су ангажовани под окриљем НИЦЕФ-а.

Посебан сегмент пословања НИЦЕФ-а је стручна едукација, тј. креирање и организовање иновационих и 
компанијских курсева из различитих области економије и бизниса. У последњих пет година одржане су 
едукације за преко две стотине домаћих и интернационалних клијената (Delhaize, Raiffesien bank, Phoenix 
Pharma, Actavis, Lafarge BFC, Развојна агенција Србије, НБС, НИС, ЕПС, ЈП Електромрежа Србије, Металац, 
Телеком Србија и др.). Поред приватног сектора, у оквиру НИЦЕФ-а одржани су бројни курсеви, обуке и 
тренинзи за полазнике из различитих јавних установа, министарстава, као и за просветне раднике и 
наставнике из различитих школа, првенствено економског усмерења. 

Поклањајући посебну пажњу развоју економског образовања на свим нивоима, Економски факултет је под 
окриљем НИЦЕФ-а припремио 12 програма за стално стручно усавршавање наставника средњих школа. 
Циљ нам је да економско и опште образовање у Србији, заједно са полазницима, наставницима средњих 
школа, подигнемо на виши ниво. После одлсушаних програма, наставници ће бити у стању да стечена 
савремена знања и вештине успешно искористе у наставном процесу и да на тај начин подигну квалитет 
укупног образовања својих ученика.

Др Драган Стојковић
Директор Научно-истраживачког центра

Економског факултета Универзитета у Београду
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Центар за сарадњу са привредом
Као посебна организациона јединица Факултета, Центар за сарадњу са привредом 
се, поред развијања обострано корисних сарадњи са привредним субјектима и 
институцијама, бави маркетингом и односима с јавношћу Економског факултета и 
каријерним вођењем и саветовањем студената.

Активни ангажман Факултета на пољу обезбеђивања практичног знања и искуства 
за студенте потврђује чињеница да је Центар од октобра 2015. године до данас 
у име Факултета потписао преко 360 споразума о сарадњи са компанијама и 
предузећима која послују на територији Републике Србије, али и у региону, обезбедивши тако преко 1800 
пракси за своје студенте.

Повезивање привреде и студената Факултета реализује се кроз гостујућа предавања и презентације 
представника компанија, студије случаја и радионице. У грађењу каријере студентима су на располагању 
студентске праксе, менторски програми, програми запошљавања, као и програми стипендирања мастер и 
докторских студија које компаније развијају у сарадњи са Факултетом. 

Нова веза коју желимо да створимо и активно гајимо је сарадња са средњим школама по више различитих 
основа, а које својим радом доприносе квалитету високообразоване популације у нашој земљи. Из тог 
разлога је, у сарадњи са Научно-истраживачким центром Економског факултета (НИЦЕФ), припремљено 
12 програма стручног усавршавања наставника средњих школа, акредитованих од стране Завода 
за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије. Надамо се да ће понуђени програми 
унапредити знања и вештине наставника, како на пољу економских образовних профила, тако и у неким 
општеобразовним областима.

Проф. др Драган Лончар
Продекан за сарадњу са привредом

Економског факултета Универзитета у Београду
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1. Примена Excel програма у менаџменту 
и пословним финансијама

Институција: Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд, телефон 1: 0113021167, 
телефон 2: 0658432178, факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Координатори: Невена Мутавџић и Александра Радовић, телефон: 0113021167, мобилни телефон: 0658432178, 
факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Аутори: проф. др Драган Ђуричин, проф. др Драган Лончар и др Ива Вуксановић Херцег 

Реализатори: др Ива Вуксановић Херцег, др Вукашин Куч, др Младен Стаменковић, мс Милан Глишић

Општи циљеви: Јачање компетенција наставника на пољу примене компјутерског програма Еxcel у 
реализацији наставе на предметима из области менаџмента и пословних финансија.

Специфични циљеви:

Стицање знања и вештина у погледу: 

1. Примене Еxcel-а у менаџменту и пословним финансијама (креирање података у Еxcel-у и специфични 
проблеми у коришћењу података, основне операције, генерисање информација за одлучивање, 
финансијска и менаџерска анализа);

2. Коришћења Еxcel Solver-a;
3. Основне статистичке анализе добијених резултата;
4. Припреме наставника у средњим школама за очекиване промене и прилагођавања у настави сходно 

будућим захтевима регулативе ЕУ у области образовања.
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Садржај:

1. Приказивање података у Excel-у и формирање табела;
2. Основне операције у Excel-у;
3. Добијање информација за одлучивање;
4. Употреба Excel-а у финансијској анализи;
5. Проблеми и пречице у генерисању информација у Excel-у;
6. Коришћење Excel-а у менаџменту;
7. Коришћење Excel Solver-а;
8. Презентирање добијених информација и решења.

Циљна група: наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање 
одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, 
андрагошки асистент и помоћни наставник)

Број учесника: максимално до 30

Трајање: 1 дан (8 сати)

Место одржавања: Економски факултет Универзитета у Београду (Каменичка 6) или локација према 
договору са организованом групом (потребна опрема: рачунари, пројектор и платно, програм Excel, Интернет 
конекција)

Цена семинара: 2.100,00 динара (укључен ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење 
када се курс реализује на Економском факултету)
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2. Изучавање и примена САП софтвера и симулационих пословних 
софтвера за унапређење информатичких компетенција у настави 
стручних предмета: пословна економија и трговински предмети

Институција: Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6,  Београд, телефон 1: 0113021167, 
телефон 2: 0658432178, факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Координатори: Невена Мутавџић и Александра Радовић, телефон: 0113021167, мобилни телефон: 0658432178, 
факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Аутори: проф. др Слободан Аћимовић, др Вељко Мијушковић

Реализатори: проф. др Слободан Аћимовић, др Вељко Мијушковић

Општи циљеви: Основни циљ програма је да се ojaчају наставничке компетенције кроз примену наведених 
софтвера, релевантних за будуће запошљавање у економској струци.

Специфични циљеви:

1. Упознавање са историјатом, развојем и значајем САП софтвера и софтвера за пословне симулације;
2. Упознавање са модулима САП софтвера;
3. Овладавање пословним симулацијама за управљање дистрибуцијом и залихама;
4. Овладавање софтверима за пословне симулације и модулима САП софтвера у настави из пословне 

економије и трговинских предмета.
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Садржај:

1. САП софтвер (историјат, развој и значај САП софтвера, модули САП софтвера, најновије платоформе 
САП софтвера, примена САП софтвера у настави из пословне економије и трговинских предмета);

2. Софтвери за пословне симуалције (историјат, развој и значај софтвера за пословне симулације, 
примена софтвера за пословне симулације у настави из пословне економије и трговинских предмета, 
симулација управљања дистрибуцијом, симулација управљања залихама).

Циљна група: наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање 
одраслих, наставник изборних и факултативних предмета

Број учесника: максимално до 30

Трајање: 1 дан (8 сати)

Место одржавања: Економски факултет Универзитета у Београду (Каменичка 6) или локација према 
договору са организованом групом (потребна опрема: један рачунар, пројектор, платно, Интернет конекција) 

Цена семинара: 2.000,00 динара (укључен ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење 
када се курс реализује на Економском факултету)
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3. Унапређивање компетенција и методичких знања наставника 
у области инвестиционе анализе и берзанског пословања

Институција: Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд, телефон 1: 0113021167, 
телефон 2: 0658432178, факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Координатори: Невена Мутавџић и Александра Радовић, телефон: 0113021167, мобилни телефон: 0658432178, 
факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Аутори: др Ирена Јанковић, дипл. ек. Мирољуб Ристић, др Наталија Недељковић

Реализатори: др Ирена Јанковић, дипл. ек. Мирољуб Ристић, др Наталија Недељковић

Општи циљеви: Унапређивање компетенција и методичких знања наставника и осавремењавање наставног 
процеса кроз примену програма Excel у инвестиционој анализи и интерактивне платформе за трговање на 
Берзи.

Специфични циљеви:

1. Рад на практично применљивим концептима временске вредности новца, методама оцене 
исплативости улагања, вредновања основних финансијских инструмената и ризика и приноса 
хартија од вредности;

2. Оспособљавање за прикупљање података и инвестициону анализу као и тумачење добијених резу-
лтата у програму Еxcel;

3. Примена и тестирање освојених знања на платформи за едукацију за трговање на Београдској берзи.
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Садржај:

1. Концепти временске вредности новца и методе оцене исплативости улагања (дефинисање захтеване 
стопе приноса, рачунање садашње вредности, будуће вредности, ануитетни новчани токови, 
дефинисање и рачунање нето садашње вредности и интерне стопе приноса уз коментарисање 
резултата и доношење инвестиционе одлуке) - Eкономски факултет Универзитета у Београду 
(Каменичка 6);

2. Упознавање са основним финансијским инструментима и њихово вредновање (ризик и принос 
хартија од вредности, дефиниција и вредновање основних финансијских инструмената - акција и 
обвезница) - Eкономски факултет Универзитета у Београду (Каменичка 6);

3. Основе берзанског трговања (берзанска тржишта, берзанско пословање у Србији, организација 
трговања на берзи, методи одређивања цене хартија, односи са инвеститорима, учесници на тржишту 
капитала) - Београдска берза (Омладинских бригада 1);

4. Рад на платформи за едукацију у области инвестирања и трговања Београдске берзе (упознавање са 
главном трговачком таблом и анализа реалних тржишних података) - Београдска берза (Омладинских 
бригада 1).

Циљна група: наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних 
предмета

Број учесника: максимално до 30

Трајање: 1 дан (8 сати)

Место одржавања: Економски факултет Универзитета у Београду (Каменичка 6) и Београдска берза 
(Омладинских бригада 1)

Цена семинара: 2.000,00 динара (укључен ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење 
на Економском факултету)
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4. Квантитативни модели у настави 
стручних трговинских предмета

Институција: Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд, телефон 1: 0113021167, 
телефон 2: 0658432178, факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Координатори: Невена Мутавџић и Александра Радовић, телефон: 0113021167, мобилни телефон: 0658432178, 
факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Аутори: проф. др Горан Петковић, проф. др Зоран Богетић, др Драган Стојковић

Реализатори: проф. др Горан Петковић, проф. др Зоран Богетић, др Драган Стојковић, мс Невена Мутавџић, 
дипл. ек. Алекса Докић

Општи циљеви: Унапређивање компетенција наставника трговинских предмета и квалитета наставног 
процеса кроз коришћење квантитативног моделирања као савременог метода рада у настави трговинске 
групе предмета.

Специфични циљеви:

1. Оспособљавање наставника да креирају и користе квантитативне моделе у настави трговинских 
предмета;

2. Унапређење наставничких вештина коришћењем MS Excel-a за квантитативно моделирање;
3. Оспособљавање наставника да презентују резултате квантитативних модела и да примењују 

различита пословна сценарија;
4. Интеграција и корелација садржаја међу трговинским предметима.
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Садржај:

1. Неопходност употребе квантитативних модела у настави трговинских предмета (значај 
квантификације у трговини, баријере према употреби квантитативних модела, традиционални и нови 
модели продуктивности у трговини, профитабилности у трговини, модели за управљање ценама у 
трговини и модели за управљање асортиманом у трговини);

2. Израда модела профитабилности у MS Excel-у (израчунавање традиционалних и нових показатеља 
профитабилности - сценарио анализа, израда модела тоталне профитабилности);

3. Управљање асортиманом у трговини (моделирање кључних показатеља за управљање асортиманом 
- коефицијент обрта, залиха, разлика у цени и др., примена различитих сценарија у моделирању 
асортимана);

4. Управљање ценама у трговини помоћу квантитативних модела (израчунавање цена по систему 
рабата и маржи и примена различитих сценарија, саставни елементи калкулације цена);

5. Завршна дискусија о потреби интегралног приступа трговинским предметима и значају 
квантитативних модела.

Циљна група: наставник стручних предмета – средња стручна школа

Број учесника: максимално до 30

Трајање: 1 дан (8 сати)

Место одржавања: Економски факултет Универзитета у Београду (Каменичка 6) или локација према 
договору са организованом групом (потребна опрема: рачунари, пројектор и платно, програм Excel, Интернет 
конекција)

Цена семинара: 2.000,00 динара (укључен ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење 
када се курс реализује на Економском факултету)
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5. Креирање студије случаја и примена у настави 
стручних предмета: пословна економија, 
трговински предмети и маркетинг

Институција: Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд, телефон 1: 0113021167, 
телефон 2: 0658432178, факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Координатори: Невена Мутавџић и Александра Радовић, телефон: 0113021167, мобилни телефон: 0658432178, 
факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Аутори: др Драган Стојковић, мр Мирјана Челић, др Ива Вуксановић Херцег 

Реализатори: др Драган Стојковић, мр Мирјана Челић, др Ива Вуксановић Херцег, проф. др Горан Петковић,  
проф. др Зоран Богетић, др Вељко Мијушковић, мс Невена Мутавџић, дипл.ек. Алекса Докић

Општи циљеви: Унапређивање компетенција наставника и квалитета наставног процеса коришћењем 
студије случаја као савременог метода рада у настави економске групе предмета.

Специфични циљеви:

1. Оспособљавање наставника да самостално креирају модерне студије случаја примерене за наставу 
у средњим школама;

2. Унапређење наставничких вештина коришћењем савремених наставних метода у циљу подстицања 
интерактивне наставе;

3. Оспособљавање наставника да презентују модерне концепте из пословне економије, маркетинга и 
трговинских предмета кроз студије случаја;

4. Интеграција и корелација садржаја међу наставним предметима.
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Садржај:

1. Кључни елементи успешне израде студије случаја (врсте студије случаја, циљ студије случаја, избор 
теме, литература и други извори информација);

2. Решавање конкретне студије случаја: пословна економија, трговинско предузеће и маркетинг 
(методологија за анализу и решавање пословних случајева, квалитативни и квантитативни аспекти 
анализе студије случаја, уочавање главних теоријских иновација презентованих кроз студију случаја);

3. Израда, презентација и коментарисање конкретних студија случаја која прожимају све три 
проучаване области.

Циљна група: наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање 
одраслих, наставник изборних и факултативних предмета

Број учесника: максимално до 30

Трајање: 1 дан (8 сати)

Место одржавања: Економски факултет Универзитета у Београду (Каменичка 6) или локација према 
договору са организованом групом 

Цена семинара: 2.000,00 динара (укључен ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење 
када се курс реализује на Економском факултету)
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6. Теоријске иновације у пословној економији, 
рачуноводству и основама економије и 
коришћење савремених наставних метода

Институција: Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд, телефон 1: 0113021167, 
телефон 2: 0658432178, факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Координатори: Невена Мутавџић и Александра Радовић, телефон: 0113021167, мобилни телефон: 0658432178, 
факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Аутори: др Драган Стојковић, проф. др Горан Петковић, др Ђорђе Митровић, мр Мирјана Челић, мр Синиша 
Радић

Реализатори: проф. др Горан Петковић, др Драган Стојковић, проф. др Зоран Богетић, др Ђорђе Митровић, 
мр Синиша Радић, мр Мирјана Челић, мс Милутин Јешић, мс Милутин Живановић, мс Милена Лутовац, дипл.
ек. Алекса Докић  

Општи циљеви: Унапређење компетенција наставника економске групе предмета у средњим стручним 
школама применом савремених теоријских концепата и метода рада.

Специфични циљеви:

1. Стицање увида у теоријске иновације у домену струке и унапређење стручних компетенција 
наставника у области пословне економије, рачуноводства и основа eкономије;

2. Оспособљавање наставника да примене савремене методе у настави као што су симулација, 
сценарио анализа и проблемски задаци и алати (MS Excel);

3. Оспособљавање за примену савремених теоријских концепата и њихова имплементација различитим 
наставним методама у наставни процес;

4. Подстицање интерактивне наставе кроз примену нових наставних метода и алата.
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Садржај:

1. Теоријске иновације у области пословне економије - иновације у набавци и продаји у предузећу 
(симулација продајне ситуације, пример калкулације набавне и продајне цене и др.);

2. Теоријске иновације у настави рачуноводства - актуелна питања на подручју финансијског 
извештавања;

3. Како употреба „MS Excel“ апликације може побољшати наставу и усвајање градива од стране ученика? 
Пример модела границе производних могућности.

Циљна група: наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање 
одраслих, наставник изборних и факултативних предмета

Број учесника: максимално до 30

Трајање: 1 дан (8 сати)

Место одржавања: Економски факултет Универзитета у Београду (Каменичка 6) или локација према 
договору са организованом групом (потребна опрема: рачунари, пројектор и платно, програм Excel, Интернет 
конекција)

Цена семинара: 2.000,00 динара (укључен ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење 
када се курс реализује на Економском факултету)
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7. Едукација наставника за примену програма 
Excel у финансијској анализи

Институција: Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд, телефон 1: 0113021167, 
телефон 2: 0658432178, факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Координатори: Невена Мутавџић и Александра Радовић, телефон: 0113021167, мобилни телефон: 0658432178, 
факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Аутори: др Ирена Јанковић

Реализатори: др Ирена Јанковић, др Светлана Поповић, др Велимир Лукић, др Мирјана Глигорић

Општи циљеви: Интерактивна едукација наставника економских, трговачких школа и гимназија у области 
савремене финансијске анализе са циљем yнапређењa и осавремењавањa наставног процеса путем 
едукације наставника за примену програма Excel у финансијскоj анализи.

Специфични циљеви:

1. Јачање компетенција наставника путем усвајања знања о основама савремене финансијске анализе;
2. Рад на практично применљивим концептима каматне стопе, вредности новца, исплативости 

инвестиционих алтернатива, основних финансијских инструмената и ризика и приноса хартија од 
вредности;

3. Оспособљавање за прикупљање и тумачење добијених резултата финансијске анализе у програму 
Еxcel и сагледавање утицаја резултата на пословно одлучивање.
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Садржај:

1. Дефиниција и врсте каматних стопа;
2. Проблематика временске вредности новца (рачунање садашње вредности, будуће вредности, 

ануитетни новчани токови, отплатни план зајма);
3. Методе оцене исплативости инвестиционих алтернатива (нето садашња вредност и интерна стопа 

приноса);
4. Упознавање са основним финансијским инструментима (врсте и мере приноса, израчунавање 

захтеване стопе приноса, вредновање основних финансијских инструмената - акција и обвезница);
5. Мерење ризика и приноса појединачних хартија од вредности (рачунање приноса за временске серије 

цена конкретних хартија од вредности са Београдске и светских берзи и њихова дескриптивно-
статистичка анализа).

Циљна група: наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња 
стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање 
одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, 
андрагошки асистент и помоћни наставник)

Број учесника: максимално до 30

Трајање: 1 дан (8 сати)

Место одржавања: Економски факултет Универзитета у Београду (Каменичка 6) или локација према 
договору са организованом групом (потребна опрема: рачунари, пројектор и платно, програм Excel, Интернет 
конекција)

Цена семинара: 1.500,00 динара (укључен ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење 
када се курс реализује на Економском факултету)
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8. Монетарна политика и пословна политика банака 
– актуелни изазови и нови трендови

Институција: Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд, телефон 1: 0113021167, 
телефон 2: 0658432178, факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Координатори: Невена Мутавџић и Александра Радовић, телефон: 0113021167, мобилни телефон: 0658432178, 
факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Аутори: др Велимир Лукић, др Светлана Поповић

Реализатори: др Велимир Лукић, др Светлана Поповић, мс Светозар Танасковић

Општи циљеви: Унапређење професионалног капацитета наставника са циљем подизања квалитета 
наставног процеса, нивоа и употребљивости стеченог знања и сатисфакције ученика.

Специфични циљеви:

1. Праћење еволуције матичне научне дисциплине;
2. Актуелизација излагања наставне материје кроз осврт на текућа збивања;
3. Провера стеченог знања ученика кроз решавање аналитичких проблема;
4. Стицање нових знања из области у којој се наставник усавршавао и њихову примену;
5. Унапређење разумевања социјалне релевантности садржаја предмета;
6. Примена одговарајућих метода и техника рада са ученицима ради ефикаснијег усвајања знања;
7. Инкорпорирање примера из свакодневног живота у наставни процес и потенцирање коришћења 

искуства ученика у њиховој анализи;
8. Подстицајно оцењивање ученика.
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Садржај:

1. Вођење монетарне политике у нормалним временима – анализирају се главне стратегије монетарне 
политике и примена конвенционалних инструмената монетарне политике;

2. Вођење монетарне политике у периоду финансијске и економске кризе – анализирају се одговори 
водећих централних банака (ECB, FED, BoE) током избијања финансијске кризе као и током прерастања 
финансијске кризе у економску кризу ширих размера;

3. Анализа ризика у банкарском пословању – излаже се типологија ризика којима су изложене банке 
у свом пословању;

4. Управљање кредитним ризиком у банкама – анализирају се циљеви и инструменти управљања 
кредитним ризиком и активности његовог идентификовања и мерења;

5. Управљање каматним ризиком у банкама - анализирају се циљеви и инструменти управљања 
каматним ризиком и активности његовог идентификовања и мерења.

Циљна група: наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних 
предмeта – средња стручна школа

Број учесника: максимално до 30

Трајање: 1 дан (8 сати)

Место одржавања: Економски факултет Универзитета у Београду (Каменичка 6) или локација према 
договору са организованом групом

Цена семинара: 1.990,00 динара (укључен ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење 
када се курс реализује на Економском факултету)
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9. Рачуноводствени третман сталне имовине у 
нематеријалном и материјалном облику према 
захтевима МСФИ и пореских прописа

Институција: Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд, телефон 1: 0113021167, 
телефон 2: 0658432178, факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Координатори: Невена Мутавџић и Александра Радовић, телефон: 0113021167, мобилни телефон: 0658432178, 
факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Аутори: др Даница Јовић

Реализатори: др Даница Јовић, мр Синиша Радић, мс Милутин Живановић

Општи циљеви: Унапређење наставничких компетенција из домена финансијског рачуноводста и 
финансијског извештавања који су изложени сталним променама законске и професионалне регулативе.

Специфични циљеви:

1. Унапређење теоријских знања наставника у сложеној рачуноводственој области која се односи на 
признавање, вредновање и презентацију сталне имовине у нематеријалном и материјалном облику;

2. Разумевање и усвајање захтева релевантних МСФИ и пореских прописа у Републици Србији;
3. Практична примена захтева МСФИ и пореских прописа приликом иницијалног и накнадног 

вредновања сталне имовине у нематеријалном и материјалном облику;
4. Практична примена захтева МСФИ и пореских прописа у пословним догађајима који настају у 

активностима повезаним са њиховом набавком, отписивањем, отуђивањем и расходовањем.
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Садржај:

1. Актуелна питања финансијског извештавања о нематеријалној имовини (облици нематеријалне 
имовине, критеријуми за признавање нематеријалне имовине и изазови које генерише пословна 
пракса, признавање и вредновање интерно створене нематеријалне имовине, признавање и 
вредновање goodwill-a и нематеријалне имовине која се признаје одвојено од goodwill-a);

2. Некретнине, постројења и опрема (НПО) – појам, врсте и вредновање;
3. Порески третман прибављања НПО и начини прибављања (врсте релевантних пореза);
4. Рачуноводствени третман пољопривредног, грађевинског и осталог земљишта;
5. Рачуноводствени третман инвестиционих некретнина.

Циљна група: наставник стручних предмета – средња стручна школа

Број учесника: максимално до 30

Трајање: 1 дан (8 сати)

Место одржавања: Економски факултет Универзитета у Београду (Каменичка 6) или локација према 
договору са организованом групом

Цена семинара: 2.400,00 динара (укључен ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење 
када се курс реализује на Економском факултету)





Програми сталног стручног усавршавања
- општеобразовни предмети -
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Институција: Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд, телефон 1: 0113021167, 
телефон 2: 0658432178, факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Координатори: Невена Мутавџић и Александра Радовић, телефон: 0113021167, мобилни телефон: 0658432178, 
факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Аутори: проф. др Бранислав Боричић, др Мирјана Илић, др Драган Аздејковић, др Младен Стаменковић 

Реализатори: др Јелена Станојевић, др Владимир Балтић, мр Милибор Саковић

Општи циљеви: Унапређење наставног процеса и оспособљавање наставника за имплементацију дијаграма 
у реализацији наставе математике са специјалним фокусом на теме из вероватноће.

Специфични циљеви:

1. Упознавање наставника са употребом дијаграма у области са фокусом на теме из вероватноће, уз 
елементе логичког закључивања;

2. Дефинисање позитивних и негативних аспеката, конкретна примена дијаграма и могућности 
имплементације у настави ван стандардних оквира;

3. Развијање способности учесника да путем повезивања стварних појава и математике уоче примере 
из окружења/реалног света, објасне их и повежу са наставним градивом и обрнуто.

10. Елементарни концепти у вероватноћи путем дијаграма
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Садржај: 

1. Увод у програм обуке (уводно предавање, основни методолошки концепти);
2. Логика аргументације (када слика - дијаграм има моћ логичке аргументације, а када нема? Могућности 

употребе слике као доказа. Када се, односно, да ли се може прихватити решење “Види се са слике?”);
3. Условна вероватноћа и дијаграми (употреба дијаграма из области условне вероватноће, 

представљање концепта условне вероватноће на специјално дизајнираним примерима који ће 
сликовито приказати проблематику условних вероватноћа);

4. Формула потпуне вероватноће и дијаграми (употреба дијаграма код формуле потпуне вероватноће и 
Бајесове формуле. Представљање концепта на специјално дизајнираним примерима);

5. Дијаграми и остале области (употреба дијаграма у другим темама из вероватноће али и других 
матемаматичких дисциплина).

6. Радионица

Циљна група: наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, 
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

Број учесника: максимално до 30

Трајање: 1 дан (8 сати)

Место одржавања: Економски факултет Универзитета у Београду (Каменичка 6) или локација према 
договору са организованом групом 

Цена семинара: 2.000,00 динара (укључен ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење 
када се курс реализује на Економском факултету)
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Институција: Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд, телефон 1: 0113021167, 
телефон 2: 0658432178, факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Координатори: Невена Мутавџић и Александра Радовић, телефон: 0113021167, мобилни телефон: 0658432178, 
факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Аутори: проф. др Бранислав Боричић, др Мирјана Илић, др Драган Аздејковић, др Младен Стаменковић, др 
Весна Рајић, др Јелена Станојевић, др Владимир Балтић

Реализатори: проф. др Бранислав Боричић, др Мирјана Илић, др Драган Аздејковић, др Весна Рајић, др 
Младен Стаменковић, др Јелена Станојевић, мр Милибор Саковић, др Владимир Балтић

Општи циљеви: Оспособљавање наставника средњих школа за примену савременог концепта наставе 
математике како би је приближио ученику и постигао бољу мотивисаност ученика за рад.

Специфични циљеви:

1. Развијање способности наставника да путем повезивања стварних појава и математике уоче 
примере из окружења/реалног света, објасне их и повежу са наставним градивом и обрнуто;

2. Креирање практичних примера из области геометрије, линеарне алгебре, математичке логике и 
процентног рачуна.

11. Реални проблеми и математика
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Садржај:

1. Реални проблеми и геометрија (анализа проблема из ауто индустрије, грађевинарства, уметности);
2. Математичка анализа и реални проблеми (повезаност решавања задатака из математике са 

реалношћу - интуиција, идеја, стратегија, реализација и провера);
3. Примена математичке логике (веза природног језика и језика математичке логике, решавање  

проблема тешких ситуација).

Циљна група: наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, 
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

Број учесника: максимално до 30

Трајање: 1 дан (8 сати)

Место одржавања: Економски факултет Универзитета у Београду (Каменичка 6) или локација према 
договору са организованом групом

Цена семинара: 2.000,00 динара (укључен ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење 
када се курс реализује на Економском факултету)
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Институција: Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд, телефон 1: 0113021167, 
телефон 2: 0658432178, факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Координатори: Невена Мутавџић и Александра Радовић, телефон: 0113021167, мобилни телефон: 0658432178, 
факс: 0112622734, email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Аутори: др Велимир Лукић, др Небојша Шулетић

Реализатори: др Велимир Лукић, др Небојша Шулетић

Општи циљеви: Унапређење исхода образовања путем јачања мултидисциплинарне компоненте у 
подучавању наставног садржаја из историје, са нагласком на област економије, и подизање професионалног 
капацитета и компетенција наставника.

Специфични циљеви:

1. Разумевање деловања економских фактора на ток историјских процеса;
2. Развој вишедимензионалног приступа у анализи друштвених догађања;
3. Појашњење значаја финансирања државног буџета за функционисање државе (на примерима 

Османског царства, Краљевине Угарске и Хабзбуршке монархије);
4. Изучавање проблема финансирања војске;
5. Објашњење улоге новца у развоју цивилизације;
6. Разумевање простора и времена у којима избија хиперинфлација;
7. Стицање знања за разумевање појава које се збивају у савременом друштву;
8. Успешније промовисање социјалне релевантности садржаја предмета;
9. Овладавање узроцима финансијских и економских криза кроз историју.

12. Економија и историја: релевантност економских 
фактора и догађаја у подучавању историје
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Садржај:

1. Османска освајања у Европи и питање државног буџета: Османско царство (1458–1606);
2. Османска освајања у Европи и питање државног буџета: Краљевина Угарска (1458–1526);
3. Османска освајања у Европи и питање државног буџета: Хабзбуршка монархија (1526–1606);
4. Настанак и развој новца – улога новца у развоју друштва, функције новца, новац и трговина, оснивање 

првих пословних и централних банака;
5. Феномен инфлације – генерисање инфлације, ефекти и трошкови инфлације, рат и хиперинфлација, 

случајеви немачке и југословенске хиперинфлације;
6. Финансијска криза и друштвени односи – узроци избијања кризе, криза на финансијским тржиштима, 

пут у економску кризу и рецесију, случај финансијске кризе од 1930-их до 2008. год.

Циљна група: наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња 
стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних 
предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник предметне наставе - 
основна школа, наставник у школи за образовање одраслих

Број учесника: максимално до 30

Трајање: 1 дан (8 сати)

Место одржавања: Економски факултет Универзитета у Београду (Каменичка 6) или локација према 
договору са организованом групом 

Цена семинара: 1.990,00 динара (укључен ПДВ, реализатори, радни материјал, освежење и слано послужење 
када се курс реализује на Економском факултету)







Контакти

НИЦЕФ

телефон: 0113021167

мобилни телефон: 0658432178

факс: 0112622734

email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Сарадња са школама  
www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/saradnja-sa-skolama



Контакти

НИЦЕФ

телефон: 0113021167

мобилни телефон: 0658432178

факс: 0112622734

email: nicef@ekof.bg.ac.rs

Сарадња са школама  
www.ekof.bg.ac.rs/o-fakultetu/saradnja-sa-skolama




