Република Србија
Универзитет у Београду
Економски факултет
Број: 3428/1
Датум: 02.10.2006. године
Савет Економског факултета, на основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о
високом образовању («Службени гласник Републике Србије», бр. 76/2005), а на
предлог Научно-наставног већа од 25.09.2006. године, на седници одржаној
29.09.2006. године, доноси

СТАТУТ
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим статутом (у даљем тексту: Статут) уређује се: организација, делатност
и пословање Економског факултета у Београду (у даљем тексту: Факултет), статус
Факултета, управљање и руковођење, састав, надлежност и начин одлучивања
органа Факултета, статус наставника, сарадника, студената и ненаставног особља,
као и друга питања од значаја за обављање делатности и рад Факултета.
Статус, назив и седиште Факултета
Члан 2.
Надлежно министарство Краљевине Југославије основало је 31. марта 1937.
године Економско-комерцијалну високу школу у Београду (Уредба са законском
снагом о оснивању Економско-комерцијалне високе школе у Београду, «Службене
новине Краљевине Југославије», бр. 72В/1937).
Економско-комерцијална висока школа у Београду прерасла је 7. фебруара
1947. године у Економски факултет у Београду у саставу Универзитета у Београду
(Уредба о Економском факултету Универзитета у Београду, «Службени гласник
Н.Р.Србије», бр. 8/1947).
Факултет је високошколска установа у саставу Универзитета у Београду (у
даљем тексту: Универзитет), која остварује академске студијске програме и развија
научноистраживачки и стручни рад у више области, у складу са дозволом за рад.
Оснивач Факултета је Република Србија.
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Члан 3.
Факултет има својство правног лица са правима, обавезама
одговорностима утврђеним Законом, Статутом Универзитета и Статутом.

и

Факултет у обављању своје делатности средствима која обезбеђује оснивач,
у правном промету иступа на основу овлашћења из Статута, у своје име, а за рачун
Универзитета.
Факултет кад располаже сопственим средствима у правном промету иступа
у своје име и за свој рачун, у складу са законом, Статутом Универзитета и
Статутом.
Факултет обавља делатност под називом “Универзитет у Београду Економски факултет”, односно под скраћеним називом “Економски факултет у
Београду”.
У општењу са физичким и правним лицима у иностранству, као и на
двојезичним издањима, Факултет може уз називе из става 3. овог члана користити
и превод назива на енглеском језику: “University of Belgrade - Faculty of
Eсonomiсs”, односно под скраћеним називом “Faculty of Economics in Belgrade” или
на другом страном језику.
Седиште Факултета је у Београду, Каменичка бр. 6.
Пословање Факултета
Члан 4.
Факултет организује и изводи студијске програме, у складу са својом
матичношћу, на основу регистроване делатности Факултета и одлуке Сената
Универзитета.
Матичност Факултета цени се у области остваривања студијских програма и
научноистраживачког рада, у поступку избора наставника и сарадника и при
менторствима на докторским студијама.
Факултет може остваривати и струковне студијске програме, у складу са
дозволом за рад.
Факултет реализује програме образовања током читавог живота, као и друге
програме стручног усавршавања ван оквира студијских програма, у складу са
Законом о високом образовању (у даљем тексту: Закон) и Статутом.
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Сарадња Факултета
Члан 5.
Ради успешнијег остваривања задатака из свог делокруга Факултет
остварује сарадњу са заинтересованим универзитетима, факултетима и другим
институцијама у земљи и иностранству.
Дан Факултета
Члан 6.
Дан Факултета је 31. март, у спомен дану када је, 1937. године, донета
Уредба о оснивању Економско-комерцијалне високе школе у Београду.
Делатност Факултета
Члан 7.
Делатност Факултета је високо образовање, научноистраживачки рад и
друге делатности у циљу комерцијализације резултата научноистраживачког рада
Факултета.
Делатности Факултета су:
Група

Подгрупа

Назив и опис делатности

80325

Факултети друштвених наука

80329

Остале високошколске установе
-последипломске студије (специјализација,
магистратура и докторат)

73201

Истраживање и експериментални развој у
друштвеним наукама

80319

Остале више школе (школовање на вишим
школама укључујући и први степен образовања
на Факултетима)

80420

Образовање одраслих и остало образовање на
другом месту непоменуто
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22110
публикација

Издавање књига, брошура и других

22130

Издавање часописа и сличних периодичних
издања

22150

Остала издавачка делатност

22220

Штампање на другом месту непоменуто

22330

Репродукција компјутерских медија

52470
писаћим

Трговина на мало књигама, новинама и
материјалом

52480

Остала трговина на мало у специјализованим
продавницама

52500

Трговина на
продавницама

72100

Пружање савета у вези с компјутерском опремом

72200

Пружање

72600

Остале активности у вези с компјутерима

74120

Рачуноводствени и књиговодствени послови и
послови контроле; саветодавни послови у вези с
порезом

74130

Истраживање тржишта и испитивање јавног
мњења

74140

Консалтинг и менаџмент послови

74402

Остале услуге рекламе и пропаганде

74830

Секретарске и преводилачке активности

92511

Делатност библиотека.

мало

савета

и

половним

израда

књигама,

у

компјутерских

програма
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Факултет, за потребе своје образовне и научноистраживачке делатности,
обавља спољнотрговинске послове који се односе на увоз и извоз књига, часописа,
брошура и других публикација, као и увоз и извоз научноистраживачких,
истраживачко-развојних услуга, услуга пружања и коришћења информација и
знања у науци и других услуга у области образовања.
Факултет обавља и друге послове који служе обављању делатности
Факултета уписаних у регистар.
Повезивање високог образовања, науке и праксе
Члан 8.
Факултет може оснивати правна лица чијим делатностима се повезује
високо образовање, наука и пракса, као што су центри за трансфер технологије,
иновациони центри, пословно-технолошки паркови и друге организационе
јединице, у складу са законом.
Факултет може бити оснивач или суоснивач других правних лица које
обављају делатност од интереса за Факултет.
Ради подстицања развоја студената који показују натпросечне резултате,
њиховог запошљавања и стипендирања, помагања одређених социјалних, културних
и других активности студената, подстицања и помагања стваралаштва у науци и
високом образовању, као и ради других циљева од општег интереса, Факултет може
оснивати фондације и фондове.
Одлуку о оснивању правних лица и других организационих јединица,
фондова и фондација из ст. 1-3. овог члана, доноси Савет Факултета, на предлог
Наставно-научног већа Факултета (у даљем тексту: Веће).
На одлуку из става 4. овог члана даје сагласност Универзитет, у складу са
Статутом Универзитета.
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Аутономија Факултета
Члан 9.
Аутономија Факултета, у складу са Законом, обухвата право на:
1) предлагање студијских програма;
2) утврђивање правила студирања и услова уписа студената;
3) уређење унутрашње организације;
4) доношење статута и избор органа управљања и пословођења и студентског
парламента;
5) предлагање избора наставника и избор сарадника;
6) издавање јавних исправа;
7) располагање финансијским средствима, у складу са законом;
8) коришћење имовине, у складу са законом;
9) одлучивање о прихватању пројеката и о међународној сарадњи;
10) друга права која произилазе из добрих академских обичаја.
Простор Факултета је неповредив и у њега не могу улазити припадници
органа унутрашњих послова без дозволе декана, осим у случају угрожавања опште
сигурности живота, телесног интегритета, здравља или имовине.
Чланови академске заједнице и академске слободе
Члан 10.
Чланови универзитетске академске заједнице су сви наставници, научници,
сарадници, студенти и други учесници у процесу високог образовања, научног
истраживања и стручног рада.
Узајамност и партнерство свих припадника академске заједнице основни је
принцип по којем делује Универзитет, односно Факултет.
Академска слобода на Универзитету, односно Факултету је:
1) слобода сваког члана академске заједнице у научноистраживачком раду,
укључујући слободу објављивања и јавног представљања научних резултата;
2) слобода избора студијских програма;
3) слобода избора метода интерпретације наставних садржаја.
Чланови универзитетске академске заједнице дужни су да наведу када јавно
наступају у име Универзитета, односно Факултета.
Чланови универзитетске академске заједнице дужни су да унутар
Универзитета, односно Факултета делују политички неутрално, без истицања личних
политичких ставова.
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На Универзитету, односно Факултету није дозвољено организовање или
деловање политичких странака, нити одржавање скупова или на други начин
деловање које има у основи политичке или страначке циљеве.
На Универзитету, односно Факултету није дозвољено верско организовање
или деловање, осим у контексту обележавања верских празника, у складу са законом.
Декан Факултета се стара о поштовању обавеза из ст. 4-7. овог члана и
предузима потребне мере да се спречи њихово кршење.
Печат
Члан 11.
Факултет има два печата:
1) Печат округлог облика, пречника 32 mm (велики печат), са грбом Републике
Србије у средини и кружним натписом Република Србија, Универзитет у Београду,
Економски факултет.
Печат из тачке 1) овог члана служи за оверу јавних исправа.
2) Печат округлог облика пречника 30 mm (мали печат), који по ободу печата
до кружне линије садржи текст: Универзитет у Београду, Економски факултет. У
средини печата налази се амблем Факултета са иницијалима Факултета, а изнад
амблема број 1937, између две звездице, који означава годину оснивања Факултета, а
испод амблема два укрштена класа жита.
Мали печат служи за оверу исправа и аката Факултета, изузев јавних исправа.
Печати су на српском језику и ћириличном писму.
Број печата, њихова употреба, чување и уништавање, уређује се решењем
декана Факултета.
Штамбиљ
Члан 12.
Факултет има штамбиљ правоугаоног облика са натписом: Универзитет у
Београду, Економски факултет, број, датум и година, Београд.
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Знак и logo
Члан 13.
Факултет може да има знак и logo.
Одлуку о изгледу знака и logo-а доноси Савет, на предлог декана.
Знак, односно logo Факултета ставља се на свим издањима и другим
писаним материјалима Факултета, осим на обрасцима прописаним посебним
прописима.
Заступање и представљање
Члан 14.
Факултет заступа и представља декан Факултета.
Декан има право да предузима све правне радње у име и за рачун Факултета,
у оквиру овлашћења датих Законом, Статутом Универзитета и Статутом.
Члан 15.
Декана у случају одсутности или спречености замењује продекан, кога
посебним актом овласти декан.
Када декан није у могућности да овласти продекана посебним актом у
случају из става 1. овог члана Статута, замењује га најстарији продекан.
Факултет могу заступати продекани и секретар Факултета, на основу
посебног пуномоћја, односно овлашћења декана Факултета.
Јавност рада Факултета
Члан 16.
Рад Факултета је јаван.
Факултет је дужан да обавештава своје запослене, студенте и друга
заинтересована правна и физичка лица о питањима од интереса за остваривање
њихових права и обавеза.
Јавност рада Факултет остварује:
1) присуством представника средстава јавног информисања седницама
Савета, Већа и Студентског парламента Факултета;
2) саопштењима, изјавама и интервјуима декана, председника Савета,
продекана и секретара Факултета;
3) оглашавањем на интернет страницама Факултета;
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4) активношћу Рачунарског центра Факултета;
5) издавањем редовних и посебних публикација;
6) поступањем у складу са законом којим се уређује слободан приступ
информацијама од јавног значаја.
Декан или лице које декан овласти у име Факултета дају службена
обавештења о пословању и развоју Факултета.
Пословна тајна
Члан 17.
Пословном тајном сматрају се подаци због чијег би саопштавања или
давања на увид неовлашћеној особи могле наступити штетне последице за интерес
Факултета, његов углед, односно интерес и углед запослених и студената.
Пословном тајном сматрају се подаци:
1) које декан прогласи пословном тајном, у складу са општим актом;
2) који се односе на начин и мере поступања у случају ванредних
околности;
3) које као пословну тајну Факултет сазна од других правних лица;
4) који се односе на послове које Факултет обавља за потребе других
институција, ако су заштићени одговарајућим степеном тајности;
5) који садрже понуде на конкурс, до објављивања резултата конкурса;
6) други подаци који су законом или другим прописом утврђени као тајни
подаци.
Податке који представљају пословну
саопштавати декан или особа коју он овласти.

тајну

другим

особама

могу

Факултет ће ускратити давање података јавности уколико су ти подаци,
сагласно посебном закону, државна, службена, војна или пословна тајна.
Податке који представљају пословну тајну Факултета, декан може
саопштити или дати на увид само субјектима који за то имају правни интерес.
Исправе које представљају пословну тајну и које су као такве означене,
евидентирају се и чувају у архиви Факултета под посебним бројевима.
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II ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА
Врсте организационих јединица
Члан 18.
Факултет у свом саставу има организационе јединице: наставно-научне
јединице, факултетске центре и стручне службе Факултета.
Наставно-научне јединице Факултета су катедре.
Факултетски центри су:
1) Научноистраживачки центар Економског факултета (НИЦЕФ);
2) Центар за издавачку делатност (ЦИД);
3) Центар за информационе технологије (ЦИТ);
4) Центар за међународну сарадњу.
Стручне службе Факултета су:
1) Служба за опште и правне послове;
2) Студентска служба;
3) Библиотека;
4) Финансијско-рачуноводствена служба;
5) Техничка служба.
Одлуку о организовању и укидању организационих јединица Факултета
доноси Савет Факултета, на предлог Већа.
Катедре
Члан 19.
Катедре се организују за једну или више сродних научних области (за један
или више сродних наставних предмета).
На Факултету су организоване следеће катедре:
1) Катедра за економску теорију и анализу;
2) Катедра за економску политику и развој;
3) Катедра за међународне економске односе;
4) Катедра за пословну економију и менаџмент;
5) Катедра за рачуноводство и пословне финансије;
6) Катедра за статистику и математику.
Распоред предмета по катедрама одређује Веће, својом одлуком.
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Члан 20.
Чланови катедре су наставници и сарадници који су изабрани за ужу научну
област која припада датој катедри.
Члан катедре може одлучивати само на једној катедри, а која је покренула
поступак за његов избор.
У раду и на седницама катедре, без права одлучивања могу учествовати
наставници, истраживачи и други стручњаци који нису запослени на Факултету,
ако им је поверен део наставе из предмета или учествују у истраживачком пројекту.
Радом катедре руководи шеф катедре, кога бира Веће, на предлог катедре.
Катедра утврђује предлог за шефа катедре, тајним гласањем, већином
гласова свих чланова катедре.
Шеф катедре бира се из реда редовних професора, на период од три године.
Једно лице може бити бирано за шефа катедре највише два пута.
Шефу катедре престаје дужност пре истека мандата, на лични захтев или
због разрешења.
Шеф катедре не може бити лице које је изабрано на функцију декана,
односно продекана.
Одлука о разрешењу доноси се на исти начин и по истом поступку по коме
се шеф катедре бира.
Члан 21.
Катедра ради на седницама које сазива и њима руководи шеф катедре.
Шеф катедре је дужан да сазове седницу на захтев 1/3 чланова катедре, Већа
или декана.
Катедра доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова катедре.
Катедра има секретара катедре, кога бира Веће, на предлог катедре, на
период од три године.

11

Надлежност катедре
Члан 22.
Катедра:
1) предлаже програме предмета;
2) предлаже покретање поступка за избор у звање и заснивање радног односа
наставника и сарадника;
3) предлаже састав комисије за припрему извештаја за избор у звање и
заснивање радног односа наставника и сарадника;
4) предлаже ангажовање гостујућих професора, професора емеритуса и
наставника других Факултета;
5) даје мишљење у поступку давања сагласности за ангажовањем наставника
и сарадника на другој високошколској установи;
6) учествује у припреми предлога и даје мишљење о студијским програмима
Факултета;
7) учествује у припреми предлога и даје мишљење о програмима научних
истраживања на Факултету;
8) даје мишљење о научним радовима и научним пројектима у којима
учествују наставници и сарадници катедре;
9) даје мишљење Већу поводом избора у звање наставника и сарадника на
нематичним факултетима;
10) стара се о редовном одвијању наставе, као и њеној покривености
уџбеницима и потребном литературом, на предметима у оквиру катедре;
11) именује рецензенте уџбеника и других публикација, разматра рецензије
истих, прихвата их и упућује одговарајућој комисији Већа на даљи поступак;
12) обавља и друге послове из делокруга катедре.
Факултетски центри
Члан 23.
У циљу развоја студија, наставе и научноистраживачког и стручног рада, на
Факултету се образују факултетски центри.
Одлуку о образовању факултетског центра доноси Савет Факултета, на
предлог Већа.
У одлуци из става 2. овог члана утврђује се делокруг и начин финансирања
и рада факултетског центра.
Делатност факултетског центра може се финансирати из средстава
Факултета, пројеката, истраживачких фондова, донација и других извора, у складу
са законом.
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Унутрашња организација факултетских центара, начин рада и руковођење,
као и начин обављања стручних, административних и техничких послова, уређује
се правилником који доноси Савет Факултета.
Радом факултетског центра руководи руководилац кога именује и разрешава
декан.
За руководиоца факултетског центра може бити именован наставник
Факултета, који има закључен уговор о раду са пуним радним временом.
Научноистраживачки центар (НИЦЕФ)
Члан 24.
У оквиру научноистраживачког и стручног рада Факултета, НИЦЕФ:
1) организује и води израду научних пројеката;
2) организује научне и стручне скупове;
3) организује и води програме сталног и стручног усавршавања;
4) бави се пружањем консултантских услуга;
5) обавља и друге послове у вези реализације научноистраживачког рада
Факултета.
Центар за издавачку делатност (ЦИД)
Члан 25.
Центар за издавачку делатност обавља послове издавачке делатности
Факултета:
1) припрема за штампу и штампа учила Факултета;
2) припрема за штампу и штампа монографије и научне и стручне радове
наставника и сарадника;
3) штампа преводе стране литературе за потребе студија и
научноистраживачког рада;
4) штампа друге књиге, брошуре, часописе, обрасце и друге врсте
информационе грађе од интереса за рад Факултета;
5) стара се о организацији и обезбеђивању ауторских права домаћих и
страних аутора;
6) организује продају сопствених и других издања на Факултету и изван
Факултета;
7) обавља и друге послове у вези са издавачком делатношћу Факултета.
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Центар за информационе технологије (ЦИТ)
Члан 26.
Центар за информационе технологије у оквиру свог делокруга обавља
следеће послове:
1) организује и обезбеђује функционисање јединственог информационог
система на Факултету;
2) пројектује и одржава корисничке апликативне софтвере и електронске
базе података и интернет презентацију;
3) унапређује и ажурира интернет презентацију Факултета;
4) стара се и организује аутоматизацију пословања Факултета;
5) пројектује и одржава локалне мреже Факултета и њено повезивање на
рачунарску мрежу Универзитета, односно академску мрежу;
6) усаглашава активности у области информатичке делатности на
Универзитету;
7) пружа информатичку подршку наставним, научноистраживачким и
другим активностима Факултета;
8) организује различите видове иновација знања запослених на Факултету у
области информационих технологија;
9) организује и води програме сталног и стручног усавршавања у области
информатике;
10) одржава рачунарску, мрежну и комуникациону опрему Факултета;
11) обавља и друге послове из области информатике за потребе Факултета.
Центар за међународну сарадњу
Члан 27.
Центар за међународну сарадњу у оквиру свог делокруга обавља следеће
послове:
1) реализује уговоре о сарадњи са страним високошколским установама и
институцијама;
2) учествује у реализацији пројеката међународне сарадње;
3) брине о учешћу Факултета у међународним асоцијацијама;
4) реализује стране програме везане за учешће студената Факултета;
5) организује и води међународну размену наставника, сарадника и
студената;
6) даје подршку страним студентима Факултета;
7) пружа информације о страним програмима и пројектима;
8) организује међународне конференције, саветовања, семинаре и друге
скупове;
9) организује и води послове укључивања Факултета у Болоњски процес,
као и усклађивање са Европским системом преноса бодова;
10) припрема материјале за признавање страних високошколских исправа;
11) обавља и друге послове из области међународне сарадње.
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Стручне службе Факултета
Члан 28.
Стручне службе Факултета обављају правне, кадровске, рачуноводствене,
библиотечке, административне, техничке и друге послове који су од заједничког
интереса за обједињавање делатности Факултета.
Рад стручних служби организује и координира секретар Факултета.
Организација и рад стручних служби уређује се општим актом о
систематизацији, који доноси декан Факултета.
III ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА
Заједничка одредба
Органи Факултета су:
органи и студентски парламент.

Члан 29.
орган управљања, орган пословођења, стручни

1. Орган управљања
Савет
Члан 30.
Савет Факултета је орган управљања Факултета.
Савет има 23 члана, од којих су 15 чланова представници Факултета, 4 члана
које именује Влада Републике Србије и 4 члана које бира Студентски парламент
Факултета.
Од 15 чланова представника Факултета, два члана су из реда ненаставног
особља.
Мандат чланова Савета траје три године.
Изузетно, мандат чланова Савета – представника студената траје једну
годину.
Мандат чланова Савета тече од дана конституисања Савета. Савет се по
правилу конституише 01. октобра текуће школске године.
Мандат члана Савета који је накнадно изабран или именован траје до истека
мандата Савета.
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Избор чланова Савета из реда представника Факултета
Члан 31.
Савет доноси одлуку о расписивању избора за чланове, најкасније шест
месеци пре истека свог мандата.
Избор чланова Савета из реда представника Факултета врши Веће и скуп
ненаставног особља.
Скуп ненаставног особља чине сви запослени у ваннастави.
Предлагање кандидата и избор за чланове Савета врши се на седници Већа,
за чланове из реда запослених у настави водећи рачуна о пропорционалној
заступљености по свим звањима, а на скупу ненаставног особља за чланове из
ваннаставе.
Кандидатом за члана Савета сматра се предложени кандидат који је добио
већину гласова присутних чланова Већа, односно присутних на скупу ненаставног
особља, под условом да присуствује већина од укупног броја чланова Већа, односно
запослених у ваннастави.
Гласање приликом предлагања кандидата је јавно.
Одлуку о избору члана Савета из реда запослених у настави доноси Веће,
тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Већа изашлих на гласање,
под условом да је гласало више од две трећине укупног броја чланова Већа.
Одлуку о избору члана Савета из реда запослених у ваннастави доноси скуп
ненаставног особља, тајним гласањем, већином гласова укупног броја запослених,
под условом да је гласало више од две трећине укупног броја чланова скупа.
Спровођење избора за члана Савета из реда представника Факултета врши
заједничка комисија од пет члана, од којих три члана одређује Веће, а два члана скуп
ненаставног особља.
По завршеном гласању, Комисија из става 9. овог члана утврђује резултате
гласања и објављује записник на огласној табли Факултета.
Ако је на листи било више кандидата него што се бира за члана Савета је
изабран онај кандидат који је добио већи број гласова. У случају да два кандидата
имају исти број гласова, гласање се понавља за те кандидате.
Изборни поступак се понавља за онај број кандидата који нису добили
потребну већину, и то према пропорционалној заступљености по звањима, при чему
су у другом кругу изабрани кандидати који су добили већину гласова од броја
изашлих на гласање, без обзира на број изашлих.
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Конституисање Савета
Члан 32.
Прву, конститутивну, седницу Савета сазива председник Савета или
најстарији члан Савета у ранијем сазиву и њом руководи до избора председника.
На првој седници врши се верификација мандата изабраних и именованих
чланова Савета и бира се председник Савета.
Избор председника Савета
Члан 33.
Председник Савета бира се из реда чланова – представника Факултета у
звању наставника.
Председника Савета бира Савет тајним гласањем, већином гласова укупног
броја чланова Савета.
Надлежност Савета
Члан 34.
Савет Факултета:
1) доноси Статут;
2) доноси финансијски план;
3) усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
4) усваја план коришћења средстава за инвестиције;
5) одлучује о коришћењу средстава за инвестиције;
6) доноси програм рада Факултета;
7) оснива правна лица, фондације и фондове, у складу са Статутом;
8) оснива центре за трансфер технологије, иновационе центре, пословне
технолошке паркове и друге организационе јединице, у складу са
законом, Статутом Универзитета и Статутом;
9) разматра и усваја финансијске планове и извештаје правних лица, других
организационих јединица, фондова и фондација чији је оснивач
Факултет;
10) доноси општа акта Факултета у складу са законом, другим прописима и
Статутом;
11) доноси одлуку о организовању и о укидању унутрашњих
организационих јединица;
12) бира и разрешава председника Савета, декана и продекане;
13) доноси одлуку о висини школарине;
14) одлучује у другом степену, у складу са законом;
15) доноси пословник о свом раду;
16) обавља и друге послове утврђене Статутом.
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О питањима из става 1. овог члана, Савет одлучује већином гласова, укупног
броја чланова.
Предлоге из става 1. тач. 1, 2, 6, 8, 11. и 13. овог члана утврђује Веће.
Савет Факултета може образовати сталне и повремене комисије у циљу
разматрања појединих питања из свог делокруга.
Рад Савета
Члан 35.
Председник сазива седнице Савета и руководи њиховим радом.
У случају спречености, председника замењује најстарији члан Савета из реда
наставника Факултета.
Савет доноси одлуке по правилу јавним гласањем, а о питањима из члана 34.
тачка 12. Статута, тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Савета.
Пословником о раду Савета уређује се сазивање, вођење, одлучивање и
друга питања у вези са одржавањем седница и начином рада Савета.
Престанак чланства у Савету
Члан 36.
Члану Савета престаје чланство:
1) истеком мандата, и
2) пре истека мандата:
- на лични захтев;
- у случају опозива;
- стицањем услова за престанак радног односа, односно престанком
својства које је било основ за именовање, односно избор;
- не обавља дужност члана Савета дуже од три месеца због спречености
или одсуства.
- разрешењем.
Одлуку о престанку чланства, у случајевима из става 1. тачка 2) ал. 1–4. овог
члана, доноси Савет без гласања, на седници на којој је констатовано наступање
случаја.
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Разрешење чланова Савета из реда запослених на Факултету
Члан 37.
Члан Савета, из реда запослених на Факултету, може бити разрешен
чланства пре истека мандата ако:
1) не испуњава дужност члана Савета;
2) не придржава се закона, других прописа и аката Факултета;
3) злоупотреби положај члана Савета;
Предлог за разрешење члана Савета из реда запослених на Факултету може
дати Савет или најмање 10 чланова наставног, односно ненаставног особља.
Предлог из става 2. овог члана мора бити дат у писаном облику са
образложењем.
Одлуку о разрешењу члана Савета доноси Веће, односно скуп ненаставног
особља, тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Већа изашлих на
гласање, односно укупног броја запослених у ваннастави изашлих на гласање, под
условом да је гласало више од две трећине укупног броја чланова Већа, односно
скупа ненаставног особља.
Одлука из става 4. овог члана доставља се Савету.
2. Орган пословођења
Декан
Члан 38.
Декан је орган пословођења Факултета.
Декан има права и обавезе прописане законом, Статутом Универзитета и
Статутом.
Права и обавезе декана
Члан 39.
Декан:
1) заступа и представља Факултет;
2) руководи, организује и координира рад и пословање Факултета;
3) предлаже програм рада и план развоја Факултета;
4) припрема, председава и води седнице Већа;
5) доноси опште акте Факултета, у складу са законом, другим прописима и
Статутом;
6) предлаже пословну политику Факултета и мере за њено спровођење;
7) предлаже мере за унапређење рада Факултета;
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8) наредбодавац је за извршење финансијског плана Факултета;
9) закључује уговоре у име Факултета;
10) предузима све правне радње у име и за рачун Факултета у вредности до
износа утврђеног у Закону о буџету за јавне набавке мале вредности, а у
вредности преко тог износа, уз сагласност Савета;
11) стара се о законитости рада и пословања Факултета и испуњености
обавеза Факултета предвиђених законом и уговорима;
12) стара се о примени општих аката Факултета;
13) стара се о извршењу одлука Савета, Већа и других стручних органа
Факултета;
14) одговоран је за законитости рада Факултета;
15) расписује конкурс за избор наставника и сарадника, на основу одлуке
Изборног већа;
16) именује и разрешава руководиоце центара Факултета;
17) доноси одлуку о потреби заснивања радног односа за обављање послова
ненаставног особља;
18) закључује и отказује уговоре о раду и друге уговоре за обављање послова
за потребе Факултета;
19) решава о правима и обавезама запослених, у складу са законом,
Статутом и другим општим актима Факултета;
20) потписује дипломе које издаје Факултет;
21) одлучује о распореду радног простора Факултета;
22) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим општим
актима Факултета.
Декан је самосталан у обављању послова из свог делокруга, а за свој рад
одговара Савету Факултета.
Декан најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Већу и
Савету.
Декан учествује у раду Савета по позиву, без права одлучивања.
Услови за избор декана
Члан 40.
За декана може бити изабран наставник Факултета у звању редовног
професора, који има са Факултетом закључен уговор о раду са пуним радним
временом.
За декана не може бити изабрано лице супротно одредби члана 54. став 3.
Закона.
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Мандат декана
Члан 41.
Декан се бира на период од три школске године, са могућношћу једног
поновног избора.
Мандат декана тече од дана ступања на дужност.
Декан, по правилу, ступа на дужност 01. октобра текуће школске године.
Покретање поступка избора декана
Члан 42.
Одлуку о покретању поступка за избор декана доноси Савет Факултета,
најкасније шест месеци пре истека мандата за који је декан изабран.
У случају престанка дужности декана пре истека мандата, Савет Факултета
доноси одлуку о покретању поступка за избор декана на истој седници на којој је
донета одлука о престанку дужности декана, односно разрешењу декана.
Декан из става 2. овог члана бира се на мандатни период од 3 године.
Одлуком о покретању поступка за избор декана утврђују се рокови за
обављање изборних радњи у поступку избора декана.
Изборне радње
Члан 43.
Поступак избора декана има следеће изборне радње:
1) евидентирање кандидата за декана;
2) утврђивање предлога кандидата за декана на Већу;
3) гласање за избор декана на Савету.
Листа кандидата
Члан 44.
Евидентирање кандидата за декана врши се на седници Већа.
Листу евидентираних кандидата за декана утврђује Веће јавним гласањем,
већином гласова присутних чланова Већа, под условом да седници присуствује
већина од укупног броја чланова Већа.
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Кандидати са листе из става 2. овог члана дају писану изјаву Већу о
прихватању кандидатуре, у року од три дана од дана утврђивања листе.
Програм рада евидентираних кандидата
Члан 45.
Кандидати, који су прихватили кандидатуру, дужни су, најкасније три дана
пре предвиђеног термина за гласање за утврђивање предлога кандидата за декана,
да доставе Већу свој програм рада.
Јавно образлагање програма рада врши се на седници Већа на којој се врши
утврђивање предлога кандидата за декана.
Утврђивање предлога кандидата за декана
Члан 46.
Веће тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Већа
утврђује предлог кандидата за декана са листе евидентираних кандидата који су
прихватили кандидатуру.
Веће именује комисију за спровођење гласања, која припрема гласачке
листиће.
Уколико је за избор декана кандидован само један кандидат, који приликом
гласања не добије потребан број гласова, поступак се понавља са новим кандидатом,
односно кандидатима.
Уколико су за избор декана кандидована два кандидата, од којих ни један не
добије потребан број гласова, гласање се понавља за кандидата који је добио већи
број гласова.
Уколико су оба кандидата добила исти број гласова, гласање на Већу се
понавља за оба кандидата.
Уколико и у поновљеном гласању ни један кандидат не добије потребан број
гласова, поступак се понавља са новим кандидатом, односно кандидатима.
Уколико су за место декана кандидована три или више кандидата, од којих ни
један не добије потребан број гласова, гласање се понавља за два кандидата са
највећим бројем гласова. Ако кандидати на другом и трећем месту имају исти број
гласова, гласање се понавља за прва три кандидата.
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За поновљена гласања важи исти поступак као и за прво гласање са датим
бројем кандидата.
Утврђени предлог кандидата за декана са његовим програмом рада доставља
се Савету.
Избор декана
Члан 47.
Савет образује комисију ради спровођења гласања, која припрема гласачке
листиће.
Савет доноси одлуку о избору декана, тајним гласањем, већином гласова
укупног броја чланова Савета.
Уколико предложени кандидат за декана на Савету не буде изабран,
процедура избора се у целини понавља са новим кандидатом, односно
кандидатима.
Престанак дужности декана
Члан 48.
Дужност декана Факултета престаје:
1) истеком мандата, и
2) пре истека мандата:
- на лични захтев;
- стицањем услова за престанак радног односа;
- разрешењем.
Одлуку о престанку дужности декана, у случајевима из става 1. тачка 2) ал.
1 и 2. овог члана, доноси Савет без расправе и гласања, на седници на којој је
констатовано наступање случаја.
Разрешење декана
Члан 49.
Декан може бити разрешен дужности пре истека мандата, ако:
1) не испуњава дужност декана;
2) не придржава се закона, других прописа и аката Факултета;
3) злоупотреби положај декана;
4) предузима активности које штете угледу и интересима Факултета;
5) престане да испуњава услове за избор за декана;
6) не обавља дужност декана дуже од три месеца због спречености или
одсуства.
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Иницијативу за разрешење декана могу дати Савет Факултета или најмање
10 чланова Већа.
Иницијатива за разрешење декана мора бити у писаном облику, са
образложењем разлога за разрешење декана.
Декан је дужан да на прву наредну седницу Већа стави иницијативу на
разматрање, а најдуже у року од седам дана од дана достављања иницијативе.
Веће доноси одлуку о покретању поступка за разрешење декана, већином
гласова укупног броја чланова Већа.
Одлуку којом се предлаже разрешење декана Веће доноси тајним гласањем,
већином гласова укупног броја чланова Већа.
Седницом Већа на којој се разматра иницијатива и доноси одлука о
предлогу за разрешење декана, председава председник Савета.
Одлуку о разрешењу декана, на предлог Већа, доноси Савет, тајним
гласањем, већином гласова укупног броја чланова.
Вршилац дужности декана
Члан 50.
Савет именује вршиоца дужности декана, на предлог председника Савета,
већином гласова укупног броја чланова Савета.
Вршилац дужности декана именује се у случајевима када је декану престала
дужност пре истека мандата, на истој седници Савета на којој је донета одлука о
престанку дужности декана, односно разрешењу.
Вршилац дужности декана именује се и у случају када је декану престала
дужност због истека мандата а нови декан није изабран, на седници Савета на којој
је донета одлука о престанку дужности декана.
Вршилац дужности декана има сва права, обавезе и одговорности декана.
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Продекани
Члан 51.
Декану у раду помажу продекани.
Факултет има најмање два, а највише четири продекана из реда наставника,
који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету и једног
студента продекана.
Продекани из реда наставника Факултета обављају одређене послове из
делокруга декана на основу одлуке о избору и овлашћења декана.
Продекани из става 3. овог члана за свој рад одговарају декану, Већу и
Савету Факултета.
Избор продекана
Члан 52.
Продекане из реда наставника бира Савет Факултета, на предлог декана,
тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова Савета.
Студента продекана бира Савет Факултета, на предлог Студентског
парламента Факултета, тајним гласањем, већином гласова укупног броја чланова
Савета.
Студент продекан обавља послове који се односе на студентска питања, у
складу са Статутом.
Мандат продекана
Члан 53.
Мандат продекана траје колико и мандат декана, на чији предлог је изабран.
Мандат студента продекана траје једну годину.
Престанак дужности продекана из реда наставника
Члан 54.
Дужност продекана из реда наставника престаје:
1) истеком мандата;
2) пре истека мандата:
- на лични захтев;
- стицањем услова за престанак радног односа;
- због избора или именовања на функцију, односно дужност неспојиву са
обављањем дужности продекана;
- због престанка дужности декана на чији предлог је изабран;
- разрешењем.
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У случају из става 1. тачка 2. алинеја 4. овог члана продекани остају на
дужности до избора нових продекана по предлогу новоизабраног декана.
Одлуку о престанку дужности, у случајевима из става 1. тачка 2) ал. 1-4.
овог члана, доноси Савет без расправе и гласања, на седници на којој је
констатовано наступање случаја.
Разрешење продекана
Члан 55.
Продекан може бити разрешен дужности пре истека мандата ако:
1) не испуњава дужност продекана;
2) не придржава се закона, других прописа и аката Факултета;
3) злоупотреби положај продекана;
4) предузима активности које штете угледу и интересима Факултета;
5) престане да испуњава услове за избор за продекана;
6) не обавља дужност продекана дуже од три месеца због спречености или
одсуства.
Продекана разрешава Савет, на предлог декана, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја чланова Савета.
У случају престанка дужности продекана, пре истека мандата, Савет бира на
предлог декана новог продекана.
Престанак дужности студента продекана
Члан 56.
Дужност студента продекана престаје:
1) истеком мандата;
2) пре истека мандата:
- на лични захтев;
- престанком статуса студента;
- разрешењем.
Одлуку о престанку дужности студента продекана у случајевима из става 1.
тачка 2) ал. 1. и 2. овог члана доноси Савет Факултета, без расправе и гласања, на
седници на којој је констатовано наступање случаја.
Одлуку о разрешењу студента продекана доноси Савет Факултета.
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3. Стручни органи
Веће и његов састав
Члан 57.
Наставно-научно веће Факултета је највиши стручни орган Факултета.
Веће чине сви наставници и асистенти Факултета који су у радном односу са
најмање 70% радног времена на Факултету.
Декан је председник Већа, по функцији.
При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на
осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности
студирања и утврђивања броја EСПБ бодова, у раду и одлучивању Већа учествује
20% представника студената и сарадника у настави, од укупног броја чланова Већа,
које бира Студентски парламент Факултета.
Представници сарадника у настави из става 4. овог члана чине најмање
једну половину представника студената.
Број представника студената утврђује Веће, до 15. априла текуће године.
Мандат чланова Већа – представника студената почиње да тече од 01.10.
текуће године и траје једну школску годину.
Посебан састав Већа – Изборно веће
Члан 58.
При расправљању, односно одлучивању о изборним питањима, Веће
одлучује у посебном саставу – Изборно веће, које чине наставници и асистенти
Факултета, и то:
1) сви наставници:
- у поступку евидентирања кандидата за ректора;
- у поступку предлагања кандидата за проректоре.
2) наставници у истом или вишем звању:
- у поступку за предлагање за избор у звање наставника и именовање
комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима;
- у поступку давања мишљења о избору наставника на нематичном
факултету.
3) сви наставници и асистенти:
- у поступку избора сарадника и именовању комисије за припрему
извештаја о пријављеним кандидатима.
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Изборно веће, у чијем саставу су сви наставници Факултета, евидентира
кандидата за ректора, на начин и по поступку прописаном Статутом Универзитета.
Надлежност Већа
Члан 59.
Веће:
1) одлучује о питањима наставе, научне и стручне делатности Факултета;
2) предлаже финансијски план Факултета;
3) предлаже студијске програме, укључујући студијске програме за стицање
заједничке дипломе;
4) ближе уређује правила студија које се изводе на Факултету;
5) одобрава теме доктората и завршних радова;
6) доноси општи акт о критеријумима и условима преношења EСПБ бодова;
7) предлаже признавање стране високошколске исправе;
8) доноси општи акт о условима, начину и поступку реализације програма
образовања током читавог живота, као и других програма стручног усавршавања;
9) уређује ближе услове и начин остваривања студијског програма на
даљину;
10) доноси нормативе и стандарде рада;
11) доноси стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета и
прописује начин и поступак самовредновања Факултета;
12) дефинише тела и поступке везане за праћење, обезбеђивање, унапређење
и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
13) спроводи, политику сталног унапређења квалитета наставе и
усавршавања научноистраживачког рада;
14) подноси захтев за проверу испуњења обавеза Факултета у погледу
квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
15) предлаже матичност Факултета;
16) утврђује ближе услове за избор наставника и сарадника;
17) предлаже избор наставника и врши избор сарадника;
18) одређује политику уписа студената;
19) уређује услове и начин уписа кандидата на одобрене, односно
акредитоване студијске програме које организује Факултет;
20) утврђује број студената који се уписују на студијске програме;
21) утврђује критеријуме на основу којих се одређује висина школарине;
22) бира представнике у органе Универзитета;
23) прати међународну сарадњу Факултета и доноси одговарајуће одлуке;
24) именује чланове и прати рад комисија Већа;
25) утврђује предлог кандидата за декана;
26) доноси општи акт којим се уређује дисциплински поступак за
утврђивање одговорности студената;
27) доноси пословник о свом раду;
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28) доноси опште акте Факултета, у складу са законом, другим прописима и
Статутом;
29) обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом и општим актима
Факултета.
Начин одлучивања на Већу
Члан 60.
Веће одлучује ако је присутно две трећине од укупног броја чланова, а одлуке
се доносе већином гласова присутних.
Веће може одлучивати и ако је присутно више од половине укупног броја
чланова, с тим што се у том случају одлуке доносе двотрећинском већином гласова
присутних.
Веће Факултета бира тајним гласањем, из реда редовних професора,
представнике Факултета у органе Универзитета, на исти начин као и чланове
Савета Факултета.
Комисије Већа
Члан 61.
Веће образује сталне и повремене комисије ради разматрања и припремања
за дневни ред питања из своје надлежности.
Сталне комисије су:
1) Наставна комисија (Комисија за академске студије првог степена);
2) Комисија за дипломске академске студије (Комисија за дипломске
академске студије - master);
3) Комисија за докторске студије;
4) Комисија за развој Факултета;
5) Комисија за признавање страних високошколских исправа;
6) Дисциплинска комисија за утврђивање одговорности студената;
7) и друге комисије.
Веће доноси одлуку којом утврђује састав и број чланова сталних и
повремених комисија, већином гласова укупног броја чланова Већа.
Сталне комисије се образују на период од три године.
Сталне и повремене комисије одлучују о питањима из своје надлежности
већином гласова укупног броја чланова.
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У поступку предлагања студијских програма основних академских и master
студија комисије из става 2. тач. 1. и 2. овог члана обавезно сарађују.
Стална комисија може да има секретара комисије.
Стална комисија доноси пословник о свом раду.
Наставна комисија
Члан 62.
Чланови Наставне комисије по функцији су: продекан за наставу, шефови
катедара, руководилац Студентске службе и студент продекан, а остале чланове
Комисије утврђује Веће својом одлуком.
Председник Комисије је продекан за наставу, а секретар је руководилац
Студентске службе.
Комисија разматра у претходном поступку питања из области
функционисања
основних академских студија, заузима одговарајуће ставове,
припрема материјале и даје предлоге Већу и декану, а нарочито:
- припрема и предлаже студијске програме основних академских студија;
- припрема и предлаже критеријуме за упис студената на основне академске
студије;
- припрема и предлаже садржај и организацију пријемног испита;
- припрема предлоге у области режима студија;
- разматра и усваја рецензије уџбеника, скрипти и других публикација;
- обавља и друге послове утврђене Статутом и по захтеву Већа и декана.
Комисија за дипломске академске студије
Члан 63.
Комисија за дипломске академске студије разматра у претходном поступку сва
питања из области функционисања дипломских академских студија, заузима
одговарајуће ставове, припрема материјале и даје предлог Већу и декану, а нарочито:
- припрема и предлаже студијске програме дипломских академских студија;
- припрема и предлаже критеријуме за упис студената на дипломске академске
студија;
- припрема и предлаже садржај и организацију пријемног испита;
- разматра и усваја рецензије уџбеника, скрипти и других публикација;
- предлаже садржај и организацију програма сталног и стручног усавршавања;
- предлаже Већу састав одговарајућих комисија и разматра њихове извештаје;
- обавља и друге послове утврђене Статутом и по захтеву Већа и декана.
Председник Комисије је продекан за научноистраживачки рад.
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Комисија за докторске студије
Члан 64.
Комисија за докторске студије разматра у претходном поступку сва питања из
области функционисања докторских академских студија, заузима одговарајуће
ставове, припрема материјале и даје предлог Већу и декану, а нарочито:
- припрема и предлаже студијске програме докторских академских студија;
- припрема и предлаже услове и критеријуме за упис студената докторских
академских студија;
- предлаже Већу састав комисија и претходно разматра њихове извештаје у
поступку за добијање доктората;
- обавља и друге послове утврђене Статутом и по захтеву Већа и декана.
Председника Комисије именује Веће, на предлог декана.
Комисија за развој Факултета
Члан 65.
Комисија за развој Факултета разматра у претходном поступку питања из
области развоја Факултета, заузима одговарајуће ставове, припрема материјале и даје
предлог Већу и декану, а нарочито:
- припрема и предлаже стратегију развоја међународне сарадње Факултета;
- предлаже мере за стално унапређење квалитета наставе и усавршавања
научноистраживачког рада;
- припрема и предлаже начин и поступак самовредновања;
- обавља и друге послове утврђене Статутом и по захтеву Већа и декана.
Комисија за признавање страних високошколских исправа
Члан 66.
Комисија за признавање страних високошколских исправа разматра питања
везана за признавање страних високошколских исправа, у складу са Статутом и
општим актима Универзитета.
Чланови Комисије из става 1. овог члана су из реда наставника Факултета.
Дисциплинска комисија за утврђивање одговорности студената
Члан 67.
Дисциплинска комисија за утврђивање одговорности студената спроводи
дисциплински поступак за утврђивање одговорности студената, у складу са општим
актом Факултета и општим актима Универзитета.
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4. Комисија за финансије
Члан 68.
Комисија за финансије је стручно и саветодавно тело Савета, Већа и декана,
која обавља следеће послове:
1) припрема предлог финансијског плана Факултета;
2) прати извршење финансијског плана Факултета ;
3) прати, анализира и предлаже мере везане за финансирање од стране
оснивача и наменско трошење тих средстава;
4) припрема план коришћења средстава за инвестиције Факултета;
5) прати извршење плана коришћења средстава за инвестиције Факултета;
6) припрема план јавних набавки;
7) разматра краткорочне извештаје о пословању Факултета;
8) анализира финансијске извештаје Факултета и
предлаже мере рационализације у финансијском пословању Факултета;
9) предлаже Савету мере у случајевима непоштовања финансијског плана и
утврђене финансијске политике на Факултету;
10) поставља принципе, организује рад и предлаже чланове интерних
контрола, а на иницијативу Савета, Већа или декана;
11) обавља и друге послове припрема одлука материјално-финансијске
природе, у складу са Статутом.
Комисија за финансије има председника и четири члана, које именује Савет
из реда наставника, на предлог декана.
Председник Комисије за финансије је продекан за финансије и организацију,
по функцији.
Студент продекан учествује у раду Комисије за финансије, по позиву, без
права гласа када се разматра финансијско пословање Студентског парламента
Факултета.
Комисија за финансије ради на седницама, које заказује председник
Комисије или један од чланова на којег је такво овлашћење пренео председник.
5. Студентски парламент Факултета
Делокруг студентског парламента
Члан 69.
Студентски парламент Факултета је орган преко којег студенти остварују
своја права и штите своје интересе на Факултету.
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Студентски парламент:
1) бира и разрешава председника и потпредседника Студентског
парламента;
2) доноси Статут Студентског парламента;
3) oбразује или формира радна тела која се баве појединим пословима из
надлежности Студентског парламента;
4) бира и разрешава представнике студената у органима и телима
Факултета;
5) доноси план и програм активности Студентског парламента;
6) разматра питања у вези са унапређењем мобилности студената, заштитом
права студената и унапређењем студентског стандарда;
7) организује и спроводи програме ваннаставних активности студената;
8) учествује у поступку самовредновања Факултета;
9) остварује студентску међуфакултетску и међународну сарадњу;
10) бира и разрешава представнике студената у органима и телима других
установа и удружења у којима су заступљени представници студената Факултета у
складу са општим актом установе, удружења, односно Факултета;
11) усваја финансијски план и извештај о финансијском пословању
Студентског парламента;
12) усваја годишњи извештај о раду који подноси председник Студентског
парламента;
13) бира и разрешава чланове комисија које разматрају питања од интереса
за Студентски парламент;
14) обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и општим актима
Факултета.
Студентски парламент има статут којим уређује своју организацију, начин
рада и друга питања од значаја за свој рад.
Избор Студентског парламента
Члан 70.
Студентски парламент Факултета бирају непосредно, тајним гласањем,
студенти уписани у школској години у којој се врши избор на студијске програме
који се остварују на Факултету.
Избор чланова Студентског парламента Факултета одржава се у априлу,
најкасније до 10 у месецу, односно истовремено са избором чланова студентског
парламента Универзитета.
Веће Факултета доноси општи акт којим се уређује начин избора и број
чланова Студентског парламента Факултета.
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Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента Факултета
одржава се 15. априла.
Мандат чланова Студентског парламента Факултета траје годину дана.
Члану Студентског парламент Факултета коме је престао статус студента на
студијском програму који се остварује на Факултету престаје мандат даном
престанком статуса, а допунски избори се спроводе у року од следећих 15 дана.
Финансирање рада Студентског парламента
Члан 71.
Рад студентског парламента финансира се из средстава која су Факултету
одобрена из буџета Републике Србије за његово финансирање.
Потребан износ средстава из става 1. овог члана утврђује се на годишњем
нивоу на основу финансијског плана Студентског парламента.
Усвојени финансијски план Студентски парламент доставља Комисији за
финансије Факултета ради добијања сагласности, најкасније до 15. новембра текуће
школске године.
Студентски парламент за прву годину рада доставља усвојени финансијски
план Комисији за финансије Факултета месец дана по његовом конституисању.
Садржину финансијског плана Студентског парламента одређује Комисија за
финансије Факултета.
За наменско трошење средстава чији је износ утврђен према ставу 2. овог
члана Студентски парламент одговара Комисији за финансије Факултета и дужан је
да према унапред дефинисаној форми и динамици извештава Комисију о начину и
степену искоришћења одобрених средстава.
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IV ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОВИНА ФАКУЛТЕТА
Извори финансирање Факултета
Члан 72.
Факултет стиче средства за обављање делатности из следећих извора:
1) средстaва која обезбеђује оснивач;
2) школарине;
3) средстава за финансирања научноистраживачког и стручног рада;
4) пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и
консултантских услуга;
5) приходи од продаје књига, монографија, брошура и других публикација;
6) накнада за комерцијалне и друге услуге;
7) оснивачких права и из уговора са трећим лицима;
8) донација, поклона, завештања;
9) других извора, у складу са законом.
Средствима из става 1. овог члана Факултет самостално управља.
Стицање средстава од оснивача
Члан 73.
Оснивач обезбеђује средства Факултету за следеће намене: материјалне
трошкове, текуће и инвестиционо одржавање; плате запослених, у складу са
законом и колективним уговором; опрему; библиотечки фонд; обављање
научноистраживачког рада који је у функцији подизања квалитета наставе; научно
и стручно усавршавање запослених; подстицање развоја наставно-научног
подмлатка; рад са даровитим студентима; међународну сарадњу; изворе
информација и информационе системе; издавачку делатност; рад студентског
парламента и ваннаставну делатност студената; финансирање опреме и услова за
студирање студената са хендикепом; за друге намене, у складу са законом.
Располагање средствима оснивача
Члан 74.
Факултет стиче средства од оснивача за спровођење одобрених, односно
акредитованих студијских програма.
Средства за обављање делатности у току једне школске године обезбеђују се
у складу са програмом рада, који доноси Савет Факултета, на предлог Већа.
Савет Факултета је одговоран надлежном министарству за наменско
трошење буџетских средстава.
35

Факултет, у обављању своје делатности средствима која обезбеђује оснивач,
иступа у правном промету у своје име, а за рачун Универзитета.
Факултет доставља Универзитету, најмање једном годишње, податке о броју
и структури запослених и утрошку буџетских средстава.
Сопствени приходи Факултета
Члан 75.
Средства која Факултет оствари, изузев средстава која обезбеђује оснивач,
чине сопствени приход Факултета.
Извори средстава за стицање сопствених прихода Факултета су:
1) школарина;
2) пружање услуга трећим лицима;
3) средства остварена од пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе,
истраживања и консултантских услуга;
4) приходи од продаје књига, монографија, брошура и других публикација;
5) накнаде за комерцијалне и друге услуге;
6) средства су из оснивачких права и из уговора са трећим лицима;
7) поклони, донације, спонзорство;
8) други извори стицања средстава.
Факултет управља и располаже сопственим приходима, сагласно њиховој
намени, у складу са законом и Статутом.
Факултет, када располаже сопственим приходима, у правном промету
иступа у своје име и за свој рачун, сагласно закону, Статуту Универзитета и
Статуту.
Школарина
Члан 76.
Факултет стиче средства из школарине на основу одлуке о висини
школарине за студенте који плаћају школарину.
Одлуку о висини школарине за студенте који плаћају школарину доноси
Савет Факултета, на предлог Већа.
Критеријуми за утврђивање висине школарине утврђују се посебним
општим актом Факултета, који доноси Веће.
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Факултет утврђује висину школарине за наредну школску годину, за све
студијске програме, пре расписивања конкурса за упис нових студената.
Школарина на Факултету обухвата трошкове студија за једну школску
годину, односно за стицање 60 ЕСПБ бодова (у даљем тексту: бодови).
Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Факултет пружа
студенту у оквиру остваривања студијског програма.
Редовне услуге из претходног става овог члана утврђује Савет Факултета.
Финансирање заједничких послова Универзитета
Члан 77.
Факултет издваја део сопствених прихода за финансирање заједничких
послова Универзитета.
Финансијским планом Факултета се посебно предвиђају средства за
финансирање заједничких послова Универзитета, у складу са законом.
Право својине
Члан 78.
Непокретности и друга имовина, која је стечена на основу завештања,
донација, поклона и улагањем сопствених прихода, својина су Факултета.
Факултет самостално управља задужбинама, фондацијама и фондовима, које
је основао или су му поверени, у складу са законом.
V ОСОБЉЕ ФАКУЛТЕТА
1. Заједничке одредбе
Наставно и ненаставно особље
Члан 79.
Наставно особље на Факултету чине лица која остварују наставни, научни и
истраживачки рад.
Наставно особље јесу: наставници и сарадници.
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На докторским студијама могу изводити наставу лица изабрана у звање
истраживача (научни саветник, виши научни сарадник и научни сарадник), на
основу закљученог уговора о ангажовању за извођење наставе, у складу са законом.
Ненаставно особље чине лица која обављају стручне, административне и
техничке послове.
Права и обавезе запослених
Члан 80.
На права, обавезе и одговорности запослених на Факултету примењује се
закон којим се уређује рад, осим ако Законом није другачије предвиђено.
О појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених на
Факултету одлучује декан Факултета.
О појединачним правима, обавезама и одговорностима декана и продекана
одлучује Савет Факултета.
Политика запошљавања
Члан 81.
Савет Факултета, на предлог декана и Већа, утврђује политику запошљавања
на Факултету.
Веће, на предлог катедре, утврђује потребе за ангажовањем наставника и
сарадника на Факултету, полазећи од тога да се наставни процес на Факултету
организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин.
Декан утврђује потребе за ангажовањем ненаставног особља, полазећи од тога
да се рад и пословање Факултета одвија у континуитету, ефикасно и рационално.
Кодекс професионалне етике
Члан 82.
Запослени на Факултету и студенти дужни су да се у свом раду, деловању и
понашању на Факултету и Универзитету придржавају етичких начела, начела научне
истине и критичности и поштовати циљеве и принципе високог образовања.
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2. Наставно особље
Звања наставника
Члан 83.
Звања наставника на Факултету јесу: доцент, ванредни професор и редовни
професор.
Поред звања из става 1. овог члана звање наставника на Факултету је и
наставник страног језика.
Сарадници
Члан 84.
Звања сарадника на Факултету су: асистент и сарадник у настави, а у оквиру
студијских програма страних језика - виши лектор и лектор.
Општи предуслов у погледу неосуђиваности за инфамна кривична дела
Члан 85.
Лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против
полне слободе, фалсификовања јавне исправе или примања мита не може стећи
звање наставника, односно сарадника.
Ако лице из претходног става овог члана има стечено звање наставника,
односно сарадника, Сенат Универзитета, односно Веће Факултета доноси одлуку о
забрани обављања послова наставника, односно сарадника.
Лицу из става 2. овог члана престаје радни однос у складу са Законом.
Услови за избор у звање наставника
Члан 86.
У звање наставника може бити изабрано лице које испуњава услове
прописане Законом.
Приликом избора у звање наставника цениће се следећи елементи:
1) оцена о резултатима научноистраживачког рада кандидата;
2) оцена о резултатима педагошког рада кандидата;
3) оцена о ангажовању кандидата у развоју наставе и развоју других
делатности високошколске установе;
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4) оцена резултата кандидата постигнутих у обезбеђивању научнонаставног подмлатка;
5) оцена о учешћу у стручним организацијама и другим делатностима од
значаја за развој научне области и Факултета.
Објављени научни радови морају бити претежно из уже научне области за
коју се кандидат бира.
Приликом избора у звање наставника узимају се у обзир само објављени
радови, односно резултати научноистраживачког рада у времену од последњег
избора, осим у случају избора у звање редовног професора, када се оцењује и
целокупан кандидатов опус.
Радови из претходног става овог члана морају имати потврду да су
прихваћени за објављивање до момента пријаве на конкурс, а морају бити
објављени до момента избора, изузев у случају радова прихваћених за објављивање
од стране водећих међународних часописа.
Оцена резултата педагошког рада наставника даје се на основу резултата
које је наставник показао у раду са студентима (подаци из службене евиденције о
извршавању наставних обавеза, званичне анкете о мишљењима и ставовима
студената и др.).
Оцена о учешћу у стручним организацијама и другим делатностима од
значаја за развој научне области и Факултета формира се на основу података које
доставља кандидат.
Ближи услови за избор у звање наставника утврђују се општим актом о
условима за избор у звање наставника, који доноси Веће Факултета, у складу са
препорукама Националног савета за високо образовање.
Уже научне области
Члан 87.
За обављање наставе на Факултету наставник се бира за уже научне области:
- Економска теорија и анализа;
- Економска политика и развој;
- Међународни економски односи;
- Пословна економија и менаџмент;
- Рачуноводство и пословне финансије;
- Статистика и математика.
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Услови за избор у звање сарадника
Члан 88.
Сарадник се бира за ужу научну област која је утврђена чланом 87. Статута
или за катедру.
У звање сарадника Факултета може бити изабрано лице које испуњава
услове прописане Законом, односно ближе услове утврђене општим актом о
условима за избор у звање сарадника, који доноси Веће Факултета.
Приликом избора у звање сарадника у настави и асистента узима се у обзир
већа просечна оцена, а посебно из уже научне области за коју се бира, време трајања
студија, објављени научни и стручни радови, као и познавање светских језика.
Конкурс за избор у звање наставника
Члан 89.
Наставници стичу звања и заснивају радни однос у следећем трајању:
1) редовни професор – на неодређено време;
2) ванредни професор и доцент – на пет година;
3) наставник страног језика – на четири године.
Факултет расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања
наставника за уже научне области из члана 87. Статута у случајевима:
- пре истека времена за које је наставник изабран;
- потребе заступљености наставе, под условом да Факултет има обезбеђена
средства за финансирање тих послова.
У случају из става 2. алинеја 1. овог члана конкурс се расписује најкасније
шест месеци пре истека времена на које је наставник изабран.
Предлог за расписивање конкурса за избор у звање наставника утврђује
одговарајућа катедра и доставља га Већу, које доноси одлуку о расписивању
конкурса.
Уколико катедра не донесе благовремено предлог, предлог може дати декан.
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања.
Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 15 дана.
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У циљу припремања предлога за избор у звање наставника, Веће именује
комисију за припрему извештаја о пријављеним кандидатима, на предлог
одговарајуће катедре.
Комисија за припрему извештаја
за избор у звање наставника
Члан 90.
Комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор у
звање наставника се састоји од наставника у истом или вишем звању од звања у
које се кандидат бира.
Комисија има најмање три наставника, од којих најмање један није у радном
односу на Факултету.
Већина чланова комисије мора да буде из уже научне области, а остали из
сродне научне области за коју се кандидат бира.
Члан Комисије може да буде наставник страног универзитета, односно
факултета, под условима из става 1. овог члана.
Комисија је дужна да сачини извештај о пријављеним кандидатима
најкасније у року од 60 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Извештај из става 5. овог члана ставља се на увид јавности, на период од 30
дана путем средстава информисања.
Извештај Комисије садржи:
- биографске и библиографске податке о кандидатима;
- мишљење о испуњености услова за избор у звање наставника;
- оцене из члана 65. ст. 9-11. Закона;
- предлог Комисије.
Извештај Комисије са примедбама јавности доставља се Већу ради
утврђивања предлога за избор у звање наставника.
Предлог одлуке за избор у звање наставника
Члан 91.
Веће утврђује предлог да се по конкурсу изврши избор у звање наставника и
доставља га одговарајућем стручном органу Универзитета ради доношења одлуке.
Са лицем изабраним у звање наставника, декан закључује уговор о раду.
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Заснивање радног односа наставника без расписивања конкурса
Члан 92.
Наставник изабран у звање по одредбама Закона, који има заснован радни
однос на једном од факултета на Универзитету, може засновати радни однос на
Факултету, без расписивања конкурса, закључивањем уговора о раду, у истом
звању, за исту ужу научну област, на основу одлуке Већа, а на предлог
одговарајуће катедре
Гостујући професор
Члан 93.
Факултет без расписивања конкурса може да ангажује наставнике са другог
универзитета ван територије Републике, у звању гостујућег професора.
Права и обавезе гостујућег професора уређују се уговором о ангажовању за
извођење наставе.
Права и обавезе гостујућих професора, услови и начин ангажовања уређују
се општим актом који доноси Веће.
Професор емеритус
Члан 94.
Одлуку о додели звања професор емеритус доноси Сенат Универзитета, у
поступку и под условима утврђеним општим актом Универзитета.
Професор емеритус има право да учествује у извођењу свих облика наставе
на академским студијама другог и трећег степена, у ужој области за коју је изабран.
Права и обавезе професора емеритуса уређују се уговором о ангажовању за
извођење наставе, у складу са општим актом Универзитета, који са њиме закључује
декан Факултета.
Професор по позиву
Члан 95.
Факултет може ангажовати истакнутог научника да одржи као професор по
позиву до пет часова наставе у семестру.
Одлуку о ангажовању лица из става 1. овог члана доноси Веће, а права и
обавезе професора по позиву уређују се уговором о ангажовању за извођење
наставе, под условима и на начин прописан општим актом Факултета који доноси
Веће.
43

Радно ангажовање изван Факултета
и спречавање сукоба интереса
Члан 96.
Научно, наставно, стручно или пословно деловање наставника и сарадника
изван Факултета као и интереси који произлазе из тог деловања, не смеју бити у
сукобу са интересима Факултета, нити нарушавати углед Факултета.
Ради спречавања сукоба интереса, наставник, односно сарадник Факултета
може закључити уговор којим се радно ангажује на другом факултету изван састава
Универзитета само уз претходно одобрење Већа, а уз прибављања мишљења
одговарајуће катедре.
Услови и поступак давања сагласности за ангажовање наставника и
сарадника на другом факултету уређују се општим актом који доноси Сенат
Универзитета, а посебности се уређују општим актом Факултета.
Непоштовање обавеза из ст. 1. и 2. овог члана представља повреду радне
дисциплине.
Факултет не сме да закључи уговор, нити да ступи у какав други пословни
аранжман са Факултетом изван састава Универзитета, ако би се таквим уговором,
односно пословним аранжманом нарушио интерес Факултета.
На уговор, споразум, протокол, односно други пословни аранжман из
претходног става овог члана даје сагласност Сенат Универзитета.
Наставници других факултета
Члан 97.
За обављање дела наставе на Факултету, може да се ангажује наставник
другог факултета, чији је оснивач Република, под условима и на начин уређен
општим актом Универзитета.
Одлуку о ангажовању наставника из става 1. овог члана доноси Веће, на
предлог одговарајуће катедре.
На основу одлуке из става 2. овог члана, декан закључује уговор о
ангажовању.
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Плаћено одсуство наставника
Члан 98.
Ради стручног и научног усавршавања или припремања научног рада,
наставнику се може одобрити плаћено одсуство у трајању до једне школске године,
о чему одлучује Веће, на предлог одговарајуће катедре, уколико је претходно
остварио најмање пет година континуираног рада у настави на Факултету.
Престанак радног односа наставника
Члан 99.
Наставнику престаје радни однос на крају школске године у којој је
навршио 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.
Наставнику из става 1. овог члана може бити продужен радни однос до две
школске године, под условима и на начин предвиђен Статутом Универзитета.
Наставник коме је престао радни однос због одласка у пензију задржава
звање које је имао у тренутку пензионисања и може задржати преузете обавезе на
Факултету и изводити све облике наставе, у складу са Законом и Статутом
Универзитета.
Конкурс за избор у звање сарадника
Члан 100.
Факултет расписује конкурс за заснивање радног односа и стицање звања
сарадника за уже научне области из члана 87. Статута у случајевима:
-

пре истека времена за које је сарадник изабран;
потребе заступљености наставе, под условом да Факултет има
обезбеђена средства за финансирање тих послова.

У случају из става 1. алинеја 1. овог члана конкурс се расписује најкасније
шест месеци пре истека времена на које је изабран асистент или виши лектор и
лектор, односно најкасније три месеца пре истека времена на које је изабран
сарадник у настави.
Предлог за расписивање конкурса за избор у звање сарадника утврђује
одговарајућа катедра и доставља га Већу, које доноси одлуку о расписивању
конкурса.
Уколико катедра не донесе благовремено предлог, предлог може дати декан.
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Конкурс се објављује у средствима јавног информисања.
Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 15 дана.
У циљу припремања предлога за избор у звање сарадника, Веће именује
комисију за припрему извештаја о пријављеним кандидатима.
Комисија за припрему извештаја
за избор у звање сарадника
Члан 101.
Комисија за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор у
звање сарадника се састоји од наставника факултета.
Комисија има најмање три наставника, од којих најмање један није у радном
односу на Факултету.
Већина чланова комисије мора да буде из уже научне области, а остали из
сродне научне области за коју се кандидат бира.
Комисија је дужна да сачини извештај о пријављеним кандидатима
најкасније у року од 60 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Извештај из става 4. овог члана ставља се на увид јавности, на период од 30
дана путем средстава информисања.
Извештај комисије садржи:
- биографске и библиографске податке о кандидатима;
- мишљење о испуњености услова за избор у звање сарадника;
- предлог Комисије.
Извештај Комисије са примедбама јавности доставља се Већу ради
доношења одлуке о избору у звање сарадника.
Одлучивање по конкурсу за избор у звање сарадника
Члан 102.
Веће доноси одлуку да се по конкурсу изврши или не изврши избор у звање
сарадника.
Са лицем изабраним у звање сарадника, декан закључује уговор о раду.
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Са лицем изабраним у звање сарадника у настави, декан закључује уговор о
раду на период од годину дана, уз могућност продужења уговора за још једну годину
у току трајања студија, а најдуже до краја школске године у којој се студије
завршавају.
Са лицем изабраним у звање асистента, декан закључује уговор о раду на
период од три године, са могућношћу продужења за још три године.
Са лицем изабраним у звање вишег лектора и лектора, декан закључује уговор
о раду на период од три године.
Права и обавезе наставника и сарадника
Члан 103.
Наставници имају права и обавезе да:
1) у потпуности одрже наставу према распореду наставе, у предвиђеном
броју часова и према садржају утврђеном студијским програмом;
2) воде евиденцију о присуству настави, обављеним испитима и
постигнутом успеху студената;
3) обављају научноистраживачки рад;
4) препоруче доступне уџбенике и приручнике за наставни предмет за који
су изабрани;
5) редовно одржавају испите за студенте према распореду у прописаним
испитним роковима;
6) држе консултације са студентима у сврху савладавања студијског
програма;
7) предлажу усавршавање и преиспитивање студијског програма;
8) буду ментори студентима при изради завршних радова и дисертација;
9) прихвате проверу успешности свога рада у настави;
10) обављају и друге послове утврђене Законом, Статутом и другим општим
актима Факултета.
Сарадници имају права и обавезе да:
1) врше припреме и изводе вежбе под стручним надзором наставника;
2) помажу наставнику у припреми научно-наставног процеса;
3) помажу наставнику у одржавању испита у свим испитним терминима, у
складу са студијским програмом;
4) обављају консултације са студентима;
5) раде на сопственом стручном усавршавању ради припремања за
самосталан научноистраживачки рад;
6) прихвате проверу успешности свога рада у настави;
7) обављају и друге послове у складу са Законом, Статутом и другим
општим актима Факултета.
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У погледу права, обавеза и одговорности наставника и сарадника примењују
се одредбе закона, Статута, колективног уговора и других општих аката Факултета.
Наставници и сарадници, по правилу, заснивају радни однос са пуним
радним временом.
Наставници и сарадници који имају заснован радни однос са непуним
радним временом на Факултету могу бити бирани и учествовати у раду органа
управљања и стручних органа Факултета, под условом да остварују на Факултету
најмање 70% радног времена и ако то право не остварују на другој високошколској
установи или научноистраживачкој организацији.
Мировање радног односа и изборног периода наставника и сарадника
Члан 104.
Наставнику и сараднику који се налази на одслужењу војног рока,
породиљском одсуству, одсуству са рада ради неге детета, одсуству са рада ради
посебне неге детета или друге особе, или на боловању дужем од шест месеци,
изборни период и радни однос се продужава за то време.
Право на продужење изборног периода припада и наставнику, односно
сараднику који обавља јавну функцију у континуитету до 5 година или који је на
неплаћеном одсуству до једне године.
Наставник, односно сарадник може да се одрекне права из ст. 1. и 2. овог
члана у погледу дужине изборног периода.
Обавеза обезбеђивања несметаног извођења наставе
на Факултету
Члан 105.
За времене док је наставник, односно сарадник на боловању, одсуству или
обавља јавну функцију, декан Факултета дужан је да обезбеди несметано извођење
наставе и одржавање испита на предлог одговарајуће катедре.
3. Ненаставно особље
Пријем у радни однос
Члан 106.
Стручне, административне и техничке послове, укључујући правне,
рачуноводствено-финансијске, аналитичке, информатичке, библиотечке и друге, на
Факултету обављају запослени који испуњавају услове утврђене општим актом о
систематизацији Факултета.
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Пријем у радни однос лица из става 1. овог члана може се извршити под
условом да је то радно место предвиђено општим актом Факултета и ако су
средства за његово финансирање обезбеђена.
VI СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Академске студије
Члан 107.
Факултет остварује академске студије, на основу одобрених, односно
акредитованих студијских програма
Врсте и нивои студија
Члан 108.
На Факултету се организују и изводе:
1) студије првог степена, као основне академске студије;
2) студије другог степена, као дипломске академске студије ;
3) студије трећег степена, као докторске академске студије.
Трајање студија
Члан 109.
Основне академске студије трају четири године и на њима се стиче 240
бодова.
Дипломске академске студије трају једну годину и на њима се стиче
најмање 60 бодова.
Докторске студије трају три године и на њима се стиче најмање 180 бодова.
Студијски програми
Члан 110.
Студијски програми Факултета представљају скуп обавезних и изборних
предмета, односно студијских подручја са оквирним садржајем, чијим се
савладавањем обезбеђују студентима неопходна знања и вештине за стицање
дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија.
Студијски програми Факултета се остварују у оквиру образовно-научног
поља: друштвено-хуманистичке науке.
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Студијски програм за стицање заједничке и двоструке дипломе
Члан 111.
Факултет може са другом високошколском установом у Републици, односно
у иностранству организовати и изводити студијски програм за стицање заједничке
дипломе - joint degree или двоструке дипломе.
Студијски програм из става 1. овог члана може да се изводи када га усвоји
надлежни орган Универзитета и надлежни орган високошколске установе –
суорганизатора.
Садржина студијског програма
Члан 112.
Студијским програмом Факултета утврђују се:
1) назив и циљеви студијског програма;
2) врста студија и исход процеса учења;
3) стручни, академски, односно научни назив;
4) услови за упис на студијски програм;
5) листа обавезних предмета, односно студијских подручја и изборних
предмета, са оквирним садржајем;
6) начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика
студија;
7) вредност сваког предмета исказана је у бодовима;
8) вредност завршног рада исказана је у бодовима;
9) предуслови за упис појединих предмета или групе предмета;
10) начин избора предмета из других студијских програма;
11) услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или
сродних области студија;
12) друга питања од значаја за извођење студијског програма.
Усвајање студијског програма
Члан 113.
Студијски програм Факултета усваја Сенат Универзитета, на предлог Већа
Факултета.
Студијски програм Факултета објављује се на сајту Факултета и у посебној
публикацији.
Са студијским програмом студенти се упознају на почетку школске године,
путем огласне табле Факултета, интернет презентације Факултета и на други
пригодан начин.
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Обим студија
Члан 114.
Сваки предмет из студијског програма Факултета исказује се бројем бодова,
а обим студија изражава се збиром бодова.
Збир од 60 бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у
обиму 40-часовне радне недеље током једне школске године.
Укупно ангажовање студента састоји се од:
1) активне наставе (предавања, вежбе, практикуми, семинари, практична
настава, теренска настава, менторска настава, консултације, презентације, пројекти
и сл.);
2) самосталног рада;
3) колоквијума;
4) испита;
5) израде завршног рада;
6) других облика ангажовања, у складу са општим актом Факултета (стручна
пракса и сл.).
Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова нити
већи од 900 часова у току школске године.
Изузетно, укупан број часова активне наставе може бити већи од максимума
из става 4. овог члана када је студијским програмом предвиђен повећан број часова
практичне и теренске наставе.
Предмети из става 1. овог члана су једносеместрални, тако да по правилу
збир од 30 бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 40часовне радне недеље током једног семестра.
Изузетно, настава се може организовати и у краћем времену (у блоковима,
модулима и сл.), чије се појединачно трајање утврђује студијским програмом
Факултета, при чему њено укупно годишње трајање износи 30 наставних недеља и
12 недеља за консултације, припрему испита и испите, у складу са студијским
програмима.
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Пренос бодова
Члан 115.
На Факултету се може вршити преношење бодова између различитих
студијских програма, у складу са општим актом који доноси Веће Факултета.
Критеријуми и услови преноса бодова прописују се општим актом који
доноси Веће Факултета, у складу са општим актом Универзитета и споразумом
потписаним са другом високошколском установом.
VII ОБРАЗОВАЊЕ ТОКОМ ЧИТАВОГ ЖИВОТА
Програми сталног усавршавања
Члан 116.
Факултет може, самостално или у сарадњи са другом високошколском
установом, да остварује програме образовања током читавог живота (у даљем
тексту: програми сталног усавршавања).
Програме сталног усавршавања утврђује Веће.
Програми сталног усавршавања се реализују путем курсева, семинара,
радионица, стручних и научних саветовања и других облика усавршавања, на
којима се полазници упознају са појединим областима струке и науке ради
проширивања стеченог знања и успешног рада у пракси.
Услови, начин и поступак реализације програма сталног усавршавања
уређују се општим актом који доноси Веће, на предлог одговарајуће комисије.
Полазник програма
Члан 117.
Полазник програма сталног усавршавања може бити лице са претходно
стеченим најмање средњим образовањем.
Лице уписано на програм из става 1. овог члана нема статус студента.
Лицу које савлада програм сталног усавршавања Факултет издаје уверење.
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VIII НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Научноистраживачки рад
Члан 118.
На Факултету се обавља научноистраживачки рад ради развоја науке и
стваралаштва, унапређивања делатности високог образовања, односно
унапређивања квалитета наставе, усавршавања научног подмлатка, увођења
студената у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних услова за рад и
развој Факултета.
Научни рад на Факултету остварује се кроз основна, примењена и развојна
истраживања, у складу са законом и Статутом.
Право на научноистраживачки рад
Члан 119.
Научноистраживачки рад је право и обавеза наставника и сарадника
Факултета.
Научноистраживачки рад остварује се:
1) преузимањем
уговорних
обавеза
и
ангажовањем
научноистраживачким пројектима, експертизама и сл;
2) индивидуалним истраживањима и стваралаштвом.

на

Веће доноси општи акт којим се уређују услови и начин уговарања и
реализације научноистраживачких пројеката, експертиза и сл.
Факултет подржава сталан и професионалан научноистраживачки рад
својих наставника, сарадника и студената, као и јавно представљање и објављивање
резултата таквог рада, у складу са финансијским планом Факултета.
Наставници и сарадници не смеју деловати супротно акту из става 3. овог
члана, нити смеју употребљавати обележја Факултета, односно Универзитета у
комерцијалне сврхе.
Наставници и сарадници који не поштују обавезе из става 5. овог члана чине
повреду радне дисциплине.
Чланови академске заједнице у свом научноистраживачком раду на
Факултету уживају заштиту интелектуалне својине према највишим стандардима и
имају сва права која произилазе из тога, у складу са законом.
Факултет је дужан да поштује право интелектуалне својине трећих лица.
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IX КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
Самовредновање и оцена квалитета
Члан 120.
Факултет спроводи поступак самовредновања и оцене квалитета својих
студијских програма, наставе и услова рада.
Самовредновање се спроводи, на начин и по поступку прописаним општим
актом који доноси Веће.
Тело за обезбеђење квалитета
Члан 121.
Веће образује посебно тело за обезбеђење квалитета и дефинише посебним
општим актом поступке везане за праћење, обезбеђење, унапређење и развој
квалитета студијских програма, наставе и услова рада Факултета.
Одлуком о образовању тела из става 1. овог члана утврђује се његов
делокруг, динамика и начин рада.
У састав тела из става 1. овог члана могу бити укључени и страни експерти.
X ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА
Школска година
Члан 122.
Факултет организује и изводи студије у току школске године која, по
правилу, почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци.
Школска година има, по правилу, 42 радне недеље, од чега 30 наставних
недеља и 12 недеља за консултације, припрему испита и испите.
Школска година дели се на зимски и летњи семестар, од којих сваки има, по
правилу, 15 наставних недеља и шест недеља за консултације, припрему испита и
испите.
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Извођење наставе
Члан 123.
Настава на Факултету се организује и изводи по семестрима.
Настава се, по правилу, изводи у просторијама Факултета.
Изузетно, кад процес наставе то захтева, настава се може изводити изван
просторија Факултета.
Студирање на даљину
Члан 124.
На Факултету се организује извођење студија на даљину.
Ближи услови и начин остваривања студијског програма на даљину уређују
се посебним општим актом који доноси Веће.
Испит код студирања на даљину полаже се у седишту Факултета, односно у
објектима наведеним у дозволи за рад.
Облици наставе
Члан 125.
Настава се изводи: предавањима, вежбама, семинарима, практичном
наставом, консултацијама, колоквијумима, семинарским радовима, испитима,
израдом заврших радова и другим облицима, у складу са студијским програмом.
Практичном наставом на Факултету сматрају се стручна пракса, наставне
посете и други облици наставе који омогућавају стицање прописаних знања и
вештина, у складу са студијским програмом.
План извођења наставе
Члан 126.
Настава на Факултету се изводи према плану извођења наставе, који доноси
Веће, у складу са општима актом који доноси Сенат Универзитета, најкасније
седам дана пре почетка семестралне наставе.
Планом извођења наставе утврђују се:
1) наставници и сарадници који ће изводити наставу према студијском
програму;
2) места извођења наставе;
3) почетак и завршетак, као и временски распоред извођења наставе;
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4) облици наставе (предавања, семинари, вежбе, консултације, практична
настава, провера знања и др.);
5) начин полагања испита, испитни рокови и мерила испитивања;
6) попис литературе за студије и полагање испита;
7) начин извођења наставе на страном језику;
8) начин извођења наставе на даљину;
9) остале важне чињенице за уредно извођење наставе.
Препоручена литература за поједини испит мора бити усклађена с обимом
студијског програма, на начин утврђен студијским програмом.
План извођења наставе се објављује пре почетка семестралне наставе у
односној школској години и доступан је јавности.
План извођења наставе обавезно се објављује на званичној интернет
страници Факултета.
Изузетно, из оправданих разлога, промена плана извођења наставе може се
вршити и током школске године.
Промена плана извођења наставе објављује се на начин прописан ставом 5.
овог члана.
Језик студија
Члан 127.
Факултет организује и изводи студије на српском језику.
Факултет може организовати и изводити студије, односно поједине делове
студија, као и израду и одбрану докторске дисертације, на страном језику, уколико
је такав програм одобрен, односно акредитован.
Лице се може уписати на студијски програм из става 2. овог члана ако
познаје језик на којем се изводи настава.
Студент уписан на студије из става 2. овог члана, може прелазити у току
студија на одговарајући студијски програм који се изводи на српском језику, након
провере знања српског језика, под условима из студијског програма.
Провера знања језика из ст. 3. и 4. овог члана врши се на начин који
пропише декан.
Факултет може за студенте са хендикепом организовати и изводити студије,
односно делове студија, на гестовом језику, у складу са одлуком Већа.
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XI СТУДЕНТИ
Појам студента и врсте студената
Члан 128.
Студент је физичко лице уписано на студије на Факултету.
Студент се уписује на студијски програм, који се изводи на Факултету.
Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета (у даљем
тексту: буџетски студент) или студента који се сâм финансира (у даљем тексту:
самофинасирајући студент).
Својство студента доказује се индексом.
Гостујући студент
Члан 129.
Гостујући студент је студент другог универзитета који уписује делове
студијског програма на Факултету, у складу са уговором између Факултета и тог
другог универзитета о признавању бодова.
Својство гостујућег студента траје најдуже једну школску годину, односно
два семестра.
Права и обавезе гостујућег студента, начин покривања трошкова његовог
студирања, могућност настављања студија на Факултету и друга питања везана за
својство гостујућег студента уређују се уговором из става 1. овог члана.
Похађање наставе и положени испити гостујућег студента доказују се
индексом, односно одговарајућом исправом.
Студент који остварује део студентског програма
на другој високошколској установи
Члан 130.
Студент може остварити део студијског програма на другој високошколској
установи, у складу са уговором између Факултета и те високошколске установе о
признавању бодова.
Део студијског програма који студент из става 1. овог члана остварује на
другој високошколској установи ван састава Универзитета, не може бити краћи од
једног, нити дужи од два семестра.
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Део студијског програма који студент из става 1. овог члана остварује на другом
факултету Универзитета може обухватити један или више предмета.
Права и обавезе студента из става 1. овог члана, начин покривања трошкова
његовог студирања и друга питања у вези са остваривањем дела студијског
програма на другој високошколској установи уређује се уговором из става 1. овог
члана.
Похађање наставе и положени испити студента из става 1. овог члана
доказују се индексом, односно одговарајућом исправом.
Статус буџетског студента
Члан 131.
Статус буџетског студента има студент:
1) уписан на студије, рангиран на конкурсу за упис као такав, у школској
години за коју је уписан по конкурсу;
2) који је, са статусом буџетског студента, у току школске године, у оквиру
уписаног студијског програма, по положеним испитима стекао најмање 60 бодова
– у наредној школској години.
Буџетски студент може у том статусу имати уписан само један одобрен,
односно акредитован студијски програм на истом нивоу студија.
Буџетски студент који у току школске године оствари мање од 60 бодова
може наставити студије у статусу самофинансирајућег студента.
Статус самофинансирајућег студента
Члан 132.
Статус самофинансирајућег студента има студент:
1) уписан на студије, рангиран на конкурсу за упис као такав, у школској
години за коју је уписан по конкурсу;
2) уписан у другу, односно било коју наредну годину студија, који је у
претходној школској години, као самофинансирајући студент остварио најмање 37
бодова из предмета за који се определио у складу са студијским програмом,
односно буџетски студент који је остварио најмање 37, а мање од 60 бодова.
Самофинансирајући студент који у току школске године оствари 60 бодова
из текуће године студијског програма може у наредној школској години стећи
статус буџетског студента, ако се рангира у оквиру укупног броја буџетских
студената, на начин и по поступку утврђеним општим актом Факултета.
Студент који није остварио 37 бодова поново уписује исту годину
студијског програма.
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Страни држављани
Члан 133.
Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим
условима као и домаћи држављанин.
Страни држављанин плаћа школарину, осим ако међународним споразумом
није друкчије одређено.
Страни држављанин може се уписати на студије ако је здравствено
осигуран.
Студенти са посебним потребама
Члан 134.
Факултет је дужан да студенте са посебним потребама равноправно укључи
у наставно-научни процес на Факултету.
Начин остваривања права студената из става 1. овог члана утврђује се
општим актом који доноси Веће Факултета.
Студенти демонстратори
Члан 135.
Ради подстицања студената на образовни и стручни рад као и помагања
наставницима и сарадницима у извођењу наставе, првенствено вежби, могу се за
поједине предмете одредити демонстратори из реда студената дипломских или
докторских студија, а који имају на претходним завршеним студијама просечну
оцену најмање 8 (осам).
Декан одобрава ангажовање демонстратора на предлог катедре, из реда
студената који се посебно истичу на студијама и показују нарочити интерес за
одређени предмет.
Демонстратори се, по правилу, одређују на почетку школске године и
дужност обављају један до два семестра.
Ако се демонстратор не залаже у раду или ако заостане у полагању испита,
губи право да буде демонстратор и пре истека периода на који је ангажован.
Демонстратор који оствари изузетне резултате у раду и студијама може се
ангажовати и у наредној школској години.
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Услови за упис на основне академске студије
Члан 136.
У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има
средње образовање у четворогодишњем трајању.
Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских
студија полаже пријемни испит, у складу са општим актом који доноси Веће
Факултета, у складу са општим актом Универзитета.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија
утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и
резултата према критеријумима из конкурса, односно испиту за проверу склоности
и способности.
На основу критеријума из конкурса Факултет сачињава ранг листу
пријављених кандидата и доставља је Универзитету.
Право на упис стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја
студената утврђеног одлуком Већа Факултета.
Упис на студијски програм
Члан 137.
На прву годину основних академских студије може се без пријемног испита
уписати:
1) лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог
степена;
2) студент друге године основних академских студија другог универзитета,
односно факултета, који је положио све испите са прве године, односно остварио
најмање 60 бодова на студијском програму на другом универзитету, односно на
факултету, под условима из општег акта које доноси Веће Факултета;
3) лице коме је престао статус студента због исписивања са студија, ако је
претходно положио све прописане испите на првој години студија, односно ако је
остварило 60 бодова, под условима из општег акта које доноси Веће Факултета.
На вишу годину студија може се уписати студент другог факултета, који је
стекао право на упис наредне године студија на факултету са којег прелази и који
је, на основу признавања положених испита са факултета са којег долази, у
могућности да упише предмете наредне године студија на Факултету у вредности
најмање 37 бодова.
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Лице из става 1. и 2. овог члана може се уписати само као
самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени
студијски програм.
Декан Факултета одлучује о признавању положених испита, на предлог
одговарајућих катедри.
Студент другог универзитета, односно факултета, не може се уписати на
Факултет, уколико му је до окончања студијског програма на који је уписан остало
60 или мање бодова.
Услови за упис на дипломске академске студије
Члан 138.
У прву годину дипломских академских студија може се уписати лице које је
завршило одговарајуће основне академске студије, остваривши најмање 240
бодова.
Студијским програмом дипломских академских студија утврђују се основне
академске студије из става 1. овог члана.
Услови, начин и поступак за упис на дипломске академске студије као и
начин утврђивања редоследа кандидата за упис утврђују се општим актом који
доноси Веће Факултета, у складу са општим актом Универзитета.
Услови за упис на докторске студије
Члан 139.
У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:
1) завршене одговарајуће дипломске академске студије, са најмање 300
бодова и општом просечном оценом од најмање 8,00, како на основним академским
студијама, тако и на дипломским академским студијама;
2) завршне дипломске академске студије са најмање 300 бодова и остварене
научне резултате; или
3) одговарајући академски степен магистра наука.
Студијским програмом докторских студија утврђују се дипломске академске
студије, односно научна област из става 1. овог члана.
Услови, начин и поступак за упис на докторске студије као и начин
утврђивања редоследа кандидата за упис утврђују се општим актом који доноси
Веће Факултета, у складу са општим актом Универзитета.
61

Права и дужности студената
Члан 140.
Студент има права и дужности утврђене одредбама члана 86. Закона.
Упознавање студената са правима и обавезама
Члан 141.
Студенти се упознају са правима и обавезама на почетку школске године.
Факултет је дужан да благовремено упознаје студенте са правима и
обавезама у току школске године везаним за организацију наставе и испита.
Упознавање студената са правима и обавезама врши се објављивањем на
огласној табли, публикацијама, штампаним материјалима и интернет страници
Факултета.
Право на жалбу
Члан 142.
Студент има право жалбе ако сматра да је Факултет прекршио неку од
обавеза из члана 86. став 2. тач. 1) – 3) Закона.
Студент подноси жалбу у року од 8 дана од дана наступања прекршаја из
става 1. овог члана.
По жалби из става 1. овог члана одлучује Савет.
Мировање права и обавеза студената
Члан 143.
Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају:
1) теже болести;
2) упућивања на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци;
3) одслужења и дослужења војног рока;
4) неге детета до годину дана живота;
5) одржавања трудноће;
6) припрема за олимпијске игре, светско или европско првенство – када има
статус члана репрезентације Републике Србије; и
7) у другим случајевима предвиђеним општим актима Факултета.
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Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства због
стручног усавршавања у трајању од најмање три месеца, може полагати испит у
првом наредном року, у складу са општим актом Факултета.
Награде и признања
Члан 144.
За успех у току студија, свој рад и допринос афирмацији Факултета,
студенти могу добити награде, стипендије и признања Факултета.
Одлуку о додели награда, стипендија и признања доноси Веће, у складу са
критеријумима које утврђује Веће.
Престанак статуса студента
Члан 145.
Статус студента престаје ако студент не заврши студије у року од:
1) две школске године – ако студијски програм траје једну школску годину;
2) шест школских година – ако студијски програм траје три школске године;
3) осам школских година – ако студијски програм траје четири школске
године.
Ако је студент студијски програм започео у летњем семестру, рок из става 1.
овог члана рачуна се од почетка тог семестра.
У рок из ст. 1 и 2. овог члана не рачуна се време мировања права и обавеза,
одобреног студенту, у складу са Законом.
Студенту се на лични захтев, поднет пре истека рока из ст. 1. и 2. овог
члана, може продужити рок за завршетак студија за један семестар:
1) ако му на дан истека рока из ст. 1. и 2. овог члана остаје неостварених
највише 60 бодова потребних за завршетак студија;
2) ако је у току трајања студија започео и завршио други одобрени, односно
акредитовани студијски програм, на истом или на вишем степену, на Универзитету
или на другом акредитованом универзитету, у земљи или у иностранству.
О захтеву студента из става 4. овог члана одлучује декан, на предлог
продекана за наставу.
Престанак статуса студента због неблаговременог завршетка студија
констатује декан, решењем са дејством од првог наредног дана по истеку рока из
ст. 1, 2. и 4. овог члана.
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Статус студента престаје и у случају:
1) завршетка студија;
2) исписивања са студија;
3) неуписивања школске године;
4) изрицања дисциплинске мере искључења са студија.
Стручни, академски и научни назив
Члан 146.
Лице које заврши студије на Факултету стиче одговарајући стручни,
академски, односно научни назив, у складу са Законом.
Студент који заврши основне академске студије остваривши најмање 240
бодова стиче стручни назив дипломирани са назнаком звања првог степена
академских студија из области економије (на енглеском језику: bachelor with
honours).
Студент који заврши дипломске академске студије стиче академски назив
дипломирани са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из
области економије (на енглеском језику: master).
Студент који заврши докторске академске студије трећег степена стиче
научни назив доктора наука из области за коју је Факултет матичан (на енглеском
језику: Ph. D.).
Правила студија
Члан 147.
При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из
студијског програма, у складу са планом извођења наставе.
Полагањем испита студент стиче одређени број бодова, у складу са
студијским програмом.
Студент који не положи испит из обавезног предмета до краја школске
године, наредне школске године, уписује исти предмет.
Студент који не положи изборни предмет, може наредне школске године
поново уписати исти или се определити за други изборни предмет.

64

Студијским програмом може се условити опредељивање студената за
одређени предмет претходно положеним испитима из једног или више предмета
утврђених студијским програмом.
Веће доноси општи акт којим се утврђује: ближа организација и извођење
студија, правила студирања, напредовање студената, упис у наредну годину
студија, праћење и оцењивање студената, укључујући и завршни рад и докторску
дисертацију (пријава, оцена и одбрана) и друга питања везана за наставу, у складу
са Статутом.
Оцењивање студената
Члан 148.
Рад студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати и
оцењује током наставе, у оквиру предиспитних обавеза.
За показано знање на испиту, из целине садржаја предмета, студент такође
добија оцену.
Коначна позитивна оцена се формира уколико су предиспитне активности и
испит оцењени позитивно, и то као збир оцене са предиспитних обавеза помножене
коефицијентом најмање 0,3 и оцене са испита помножене коефицијентом највише
0,7, при чему збир коефицијената износи 1.
Број бодова остварен на предиспитним активностима, односно испиту
добија се множењем са 10 одговарајућег сабирка који чини коначну оцену из става
3. овог члана.
Без полагања испита студент не може да добије позитивну оцену.
Студент може, осим у првом испитном року по обављеној настави, да
полаже предиспитне обавезе још у једном испитном року.
Карактер и садржину испита одређује предметни наставник.
Предметни наставник је обавезан да на почетку наставе упозна студенте са
методологијом организације наставе, праћењем рада студената и оцењивањем,
карактером и садржином испита, структуром укупног броја поена и начином
формирања оцене.
Конкретна вредност коефицијената из става 3. овог члана утврђује се
општим актом из члана 147. став 6. Статута.
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Испити
Члан 149.
Успех студената на испиту и другим проверама знања изражава се оценама:
10 – изврстан, 9 – одличан, 8 – врло добар, 7 – добар, 6 – довољан и 5 – недовољан.
Испитивачи су дужни водити трајну евиденцију о обављеним испитима.
У евиденцију и друге исправе студента уносе се прелазне оцене, а оцена
није положио (5) није прелазна и уписује се само у евиденцију.
Испит је јаван.
Испит је јединствен и полаже се само усмено, само писмено или писмено и
усмено.
Када се испит полаже писмено и усмено, писмени део испита је
елиминаторан.
Начин полагања испита, испитни рокови, обезбеђивање јавности,
оцењивање на испиту и друга питања од значаја за оцењивање успеха студената,
уређују се општим актом који доноси Веће Факултета.
Време одржавања испита
Члан 150.
Испити се одржавају: у јануару, јуну, јулу, септембру и октобру.
За предмете из којих се настава изводи у зимском семестру испити се не
одржавају у јулском испитном року.
Приговор на оцену
Члан 151.
Студент има право да поднесе приговор декану на добијену оцену, ако
сматра да испит није обављен у складу са законом, Статутом и другим актима
Факултета, у року од два дана од дана добијања оцене.
Студент који је незадовољан позитивном оценом утврђеном на испиту,
може поднети захтев за поништавање оцене и поновног полагања испита из текуће
или претходне школске године.
Сенат Универзитета доноси општи акт којим уређује начин остваривања
права на приговор из става 1. овог члана.
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Последице неположеног испита
Члан 152.
Испит из истог предмета студент може полагати највише три пута у току
једне школске године.
Изузетно, студент коме је преостао један неположени испит из студијског
програма уписане године студија има право да тај испит полаже у накнадном
испитном року до почетка наредне школске године.
На лични захтев, студент може испит из става 2. овог члана полагати пред
испитном комисијом.
Посебан услов за упис у наредну годину студија
Члан 153.
Студент може уписати наредну годину студија само уколико има најмање
један позитивно оцењен семинарски рад из било ког предмета претходне године
студија, а из кога је положио испит.
Завршни рад и дисертација
Члан 154.
Основне академске студије завршавају се полагањем свих предвиђених
испита и испуњавањем осталих студијских обавеза, израдом завршног рада и
његовом јавном одбраном.
Дипломске академске студије завршавају се полагањем свих предвиђених
испита и испуњавањем осталих студијских обавеза, израдом завршног рада и
његовом јавном одбраном.
Докторске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита и
израдом и јавном одбраном докторске дисертације.
Број бодова којим се исказује завршни рад, односно докторска дисертација,
улази у укупан број бодова потребних за завршетак судија.
Успех на јавној одбрани завршног рада изражава се описно, и то:
«одбрањен», односно «није одбрањен».
Општим актом који доноси Веће Факултета ближе се уређује полагање,
поступак пријаве, оцене и одбране завршног рада и докторске дисертације.
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Дисциплинска одговорност студента
Члан 155.
Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била
утврђена општим актом Факултета, односно Универзитета, на начин и по поступку
утврђеном тим актом.
Накнада штете студената
Члан 156.
Студент који намерно или из крајње непажње проузрокује штету Факултету
дужан је да насталу штету и надокнади.
Ако штету проузрокује више студената, сваки студент је одговоран за део
штете коју је проузроковао.
Уколико се за сваког студента не може утврдити део штете коју је
проузроковао, сматра се да су сви подједнако одговорни и штету надокнађују у
једнаким деловима.
Поступак за утврђивање штете
Члан 157.
Декан покреће поступак за утврђивање одговорности студента за штету и
именује комисију за утврђивање штете, у року од пет дана од дана пријема пријаве
о проузрокованој штети или сазнања да је штета проузрокована.
Постојање штете, околности под којима је настала, ко је проузроковао, њену
висину, као и начин како ће се надокнадити, утврђује комисија за утврђивање
штете.
На основу предлога комисије из претходног става овог члана, декан доноси
решење којим се студент обавезује да надокнади штету или се ослобађа
одговорности.
Висина штете
Члан 158.
Висина штете утврђује се на основу тржишне или књиговодствене
вредности ствари, а ако то није могуће, штета се утврђује у паушалном износу,
проценом штете или вештачењем стручног лица.
Решење којим се студент обавезује да надокнади штету, одређује се начин и
рок накнаде штете.
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Студент је дужан да по пријему решења дâ писану изјаву (сагласност) којом
прихвата или не прихвата да надокнади материјалну штету.
У случају да студент не да сагласност из става 3. овог члана Факултет ће
поднети тужбу надлежном суду за накнаду штете.
XII ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ
Јединствени информациони систем Факултета
Члан 159.
Евиденција коју води Факултет део је јединственог система Универзитета, у
складу са општим актом који доноси Сенат Универзитета.
Евиденција Факултета
Члан 160.
Факултет је дужан да води следеће евиденције:
1) матичну књигу студената;
2) евиденцију о издатим дипломама и додацима диплома;
3) записник о полагању испита.
Поред евиденције из става 1. овог члана, Факултет води и евиденцију о:
1) кандидатима за упис;
2) уписаним студентима;
3) уписаним полазницима програма Факултета који немају карактер студија;
4) дипломираним студентима;
5) финансијским рачунима;
6) научно-истраживачким, стручним и другим пројектима;
7) истраживачким, консултантским и комерцијалним уговорима;
8) имовини;
9) запосленом особљу и лицима која обављају послове из делатности
Факултета по уговору;
10) другим подацима које одреди Савет Факултета.
Евиденција из става 1. овог члана води се по јединственом методолошком
принципу, уношењем података у књиге, обрасце, средства за аутоматску обраду
података и друга средства за вођење евиденције.
На Факултету се формира јединствен информациони систем Факултета ради
вођења јединствене евиденције.
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За функционисање јединственог информационог
одговоран је Центар за информационе технологије Факултета.

система

Факултета

Заштита и коришћење података из евиденције врши се у складу са прописима.
Јавне исправе
Члан 161.
На основу података из евиденције, Факултет издаје јавне исправе, у складу са
Законом.
Јавне исправе јесу:
1) студентска књижица – индекс;
2) диплома о стеченом високом образовању;
3) додатак дипломи.
Факултет издаје диплому студенту који је завршио студије, којом се потврђује
завршетак студија.
Уз диплому обавезно се издаје и додатак дипломи.
Оглашавање дипломе и додатка дипломе ништавим
Члан 162.
Диплома, односно додатак дипломи стечен на Факултету оглашава се
ништавим, у складу са законом.
Факултет може у свако доба огласити ништавом диплому, односно додатак
дипломи по службеној дужности или по предлогу странке, из разлога који су
утврђени Законом.
Поступак за оглашавање ништавом дипломе, односно додатка дипломи може
покренути свако заинтересовано лице.
У поступку за оглашавање дипломе, односно додатка дипломи, Веће образује
комисију од три члана, која утврђује све одлучне чињенице и околности од значаја за
доношење решења, спроводи посебан испитни поступак, спроводи доказни поступак
и сачињава извештај са предлогом за Веће.
Решење о оглашавању ништавом дипломе, односно додатка дипломи доноси
Веће.
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Издавање нове јавне исправе
Члан 163.
На основу података из сопствене евиденције, Факултет издаје нову јавну
исправу само ако је претходно оригинална јавна исправа проглашена неважећом, у
складу са Законом.
Издата јавна исправа из става 1. овог члана има значај оригиналне јавне
исправе.
XIII ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ
Поступак признавања стране високошколске исправе
Члан 164.
Поступак признавања стране високошколске исправе спроводи се, у складу
са Законом, општим актом Универзитета и Статутом.
Поступак признавања стране високошколске исправе покреће се на захтев
странке.
Странка подноси два примерка захтева за признавање стране високошколске
исправе на прописаном обрасцу, преко комисије за признавање страних
високошколских исправа (у даљем тексту: Комисија).
Комисија може да образује посебну стручну комисију од три члана из реда
наставника Факултета, ради давања стручног мишљења о признавању стране
високошколске исправе.
Комисија подноси извештај Већу са одговарајућим предлогом.
Одлучивање Већа о признавању стране високошколске исправе
Члан 165.
На основу извештаја и предлога Комисије из члана 164. Статута, Веће
утврђује предлог одлуке о признавању стране високошколске исправе и упућује га
Универзитету на одлучивање.
На предлог Комисије, пре утврђивања предлога одлуке из става 1. овог
члана, Веће може донети одлуку којом ће обавезати странку да положи додатне
испите.
У одлуци из става 2. овог члана наводи се тачан назив предмета из којих се
полажу испити.
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Одлука из става 2. овог члана је коначна.
Када странка положи све предвиђене испите, Веће утврђује предлог одлуке
о признавању стране високошколске исправе.
Факултет води евиденцију и трајно чува документацију о признавању
страних високошколских исправа.
XIV СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Статут
Члан 166.
Статут и измене и допуне Статута доноси Савет, на предлог Већа.
Тумачење Статута даје Савет.
Нацрт Статута, односно његове измене и допуне сачињава Статутарна
комисија Факултета.
Нацрт Статута, Статутарна комисија доставља Већу које утврђује предлог и
доставља га Савету на усвајање.
Поступак за доношење Статута, односно његове измене и допуне покрећу
Веће, Савет или декан.
Статутарна комисија
Члан 167.
Статутарна комисија је стручно и саветодавно тело Савета, Већа и декана.
Статутарну комисију чине четири члана које бира Савет из реда наставника,
на предлог Већа и један члан кога бира Студентски парламент.
Мандат чланова Статутарне комисије траје три године и прати мандат
Савета, изузев члану кога бира Студентски парламент, коме мандат траје годину
дана.
Председник Статутарне комисије бира се из реда наставника који су
чланови Статутарне комисије, већином гласова, укупног броја чланова Статутарне
комисије.
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Статутарна комисија:
1) сачињава нацрт Статута, односно његове измене и допуне;
2) прати примену Статута и осталих општих аката Факултета;
3) упозорава декана, Веће и Савет о случајевима непридржавања Статута и
предлаже мере за превазилажење насталих проблема;
4) даје мишљење о усклађености општих аката Факултета са Статутом;
Статутарна комисија ради на седницама.
Статутарна комисија има секретара комисије.
Секретар Факултета учествује у раду Статутарне комисије, без права гласа.
Друга општа акта Факултета
Члан 168.
Друга општа акта Факултета доносе: Савет, Веће и декан, у складу са
законом, подзаконским актима и Статутом.
XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Трајање мандата затечених органа управљања
и стручних органа Факултета и комисија Савета
и Већа Факултета и важност њихових општих аката и одлука
Члан 169.
Мандат Савета, изабраног по одредбама Статута Факултета из 2002. године,
траје до избора и конституисања Савета, у складу са Законом и одредбама Статута.
Декан и продекани изабрани за школске године 2004/2005. и 2005/2006. и
студент продекан изабран за школску 2005/2006. годину обављају своје дужности
до избора декана и продекана, у складу са Законом и одредбама Статута.
Комисије Савета и Већа Факултета, образоване по одредбама Статута
Факултета из 2002. године, обављају своје функције, до образовања комисија по
одредбама Статута.
Општи акти и одлуке органа и комисија из става 3. овог члана остају на
снази по ступању на снагу Статута, уколико нису у супротности са одредбама
Статута и Закона.
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Први избор факултетских органа, органа управљања
и стручних органа Факултета
Члан 170.
Конституисање Савета и Већа и избор декана и продекана по Закону и
Статуту извршиће се у року од 3 месеца од доношења акта о трансформацији
Универзитета.
До избора студентских представника у Савету и Већу од стране Студентског
парламента Факултета, студентске представнике у тим органима бира Веће, на
предлог Савеза студената и других студентских организација.
Новоизабрани декан и продекани ступају на дужност наредног дана по
извршеном избору у поступку из става 1. овог члана.
Мандат првог декана и продекана који су изабрани у складу са Законом и
Статутом траје до 30. септембра 2009. године.
Први поступак избора Студентског парламента Факултета
Члан 171.
Први поступак избора за Студентски парламент Факултета по Закону и
Статуту спроводи комисија од три члана, од којих су два студенти, а један
наставник, коју именује декан у року од осам дана од дана почетка примене
Статута.
Комисија из става 1. овог члана утврђује поступак избора и у року од 30
дана од дана почетка примене Статута спроводи изборе за Студентски парламент
Факултета.
Број мандата органа пословођења
Члан 172.
Број мандата декана Факултета рачуна се тако што се не узимају у обзир
избори обављени пре ступања на снагу Закона.
Студенти
Члан 173.
Студенти уписани на основне студије до ступања на снагу Закона могу
завршити ове студије по започетом наставном плану и програму, условима и
правилима студија, најдуже за две године по истеку редовног трајања студија.
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Студенти уписани на основне студије до ступања на снагу Закона могу
стећи по општим актима Факултета који су важили до ступања на снагу Закона,
стручни назив економисте најкасније до 30.09.2007. године.
Студенти уписани на магистарске студије до ступања на снагу Закона имају
право да заврше студије по започетом плану и програму, условима и правилима
студија и да одбране магистарску тезу најкасније до 10. септембра 2010. године.
Студенти који се уписују на Факултет после ступања на снагу Закона и
студенти уписани на студије до ступања на снагу Закона, а који настављају
започете студије по студијском програму који је донет у складу са одредбама
Закона имају право да студирају по условима и правилима студија прописаним до
ступања на снагу Закона, а које се односе на статус студента у погледу
финансирања, до истека школске 2007/2008. године.
Стицање доктората
Члан 174.
Лица која су стекла академски назив магистра наука по прописима који су
важили до дана ступања на снагу Закона, могу стећи академски назив доктора
наука одбраном докторске дисертације према прописима и општим актима
Факултета који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, а
најкасније до 10. септембра 2012. године.
Право уписа на студије другог степена
Члан 175.
Право уписа на дипломске академске студије, имају и кандидати који су
завршили основне студије по прописима који су важили до дана ступања на снагу
Закона, под условима прописаним актом Факултета.
Признавање дела магистарских студија на докторским, односно
специјалистичким академским студијама
Члан 176.
Општим актом Факултета може се предвидети да се део последипломских
магистарских студија по одредбама Закона о универзитету признаје за део
студијског програма докторских студија.
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Наставници и сарадници изабрани по прописима
који су важили до дана ступања на снагу Закона
Члан 177.
Лице изабрано у звање наставника, односно сарадника по прописима који су
важили до дана ступања на снагу Закона задржава одговарајуће знање и радни
однос до истека времена на које је бирано.
Лице из става 1. овог члана изабрано у звање асистента има право на још
један избор у то звање на период од три године, по одредбама Закона и Статута.
Лице из става 1. овог члана изабрано у звање асистента приправника има
право на још један избор у то звање на период од три године, по прописима који су
били на снази до дана ступања на снагу Закона.
Ако је поновни избор у звање асистента, односно асистента приправника
обављен у периоду од дана ступања на снагу Закона до дана почетка примене
Статута, сматраће се да је у питању још један избор из ст. 2. и 3. овог члана.
Право магистра наука на избор у звање асистента
Члан 178.
У периоду до 9. септембра 2012. године, у звање асистента може бити
изабрано и лице које, уместо статуса студента докторских студија, има академски
назив магистра наука, а испуњава остале услове из члана 72. ст. 1. и 2. Закона.
Право студента магистарских студија на избор
у звање сарадника у настави
Члан 179.
У периоду до 30. септембра 2008. године, у звање сарадника у настави може
бити изабрано и лице које студира последипломске магистарске студије по
одредбама Закона о универзитету, под условом да је те студије уписало највише
три године пре дана расписивања конкурса за избор сарадника у настави и да је
претходне основне студије завршило с укупном просечном оценом најмање 8.
У случају из става 1. овог члана, цене се и резултати које је кандидат
остварио на последипломским магистарским студијама.
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-

rrpyx(a [oMoh 3anocJreHuMa Ha @aKynrery y o6,'racruN{a AaJber o6pa:onarsa,
npo$ecnouaJlHor ycaBpuaBama r,r pasnoja rcapzjepe;

-

nparu u npe4uyje pealusaqujy HacraBHI{x rpoqeca H, rlo rlorpe6u, npe4laxe
Mepe 3a yHanpe!eme, y cKnaAy ca norpe6aMa nocnoAaBqa 14 Tp)KprIrITa paAa;
ycnocraBJba Be3e ca nocJroAaBqr4Ma pa1r4 eSnxacHujer 3arloIrIJbaBar+,a

-

AHrrno

M

r4paHr4x cryAe HaTa;

opfaHr43yJe cTpyr{He ceMr4Hape

3a cryAeHTe

14 3anocneHe

y

HacraBH v

BAHHACTABH;

-

ycnocraBJba capaAlby ca v:e,crkrcyqujarraa rpxtl4lxra pal.a

v

xaprajepHo nof eme

cTyAeHara;

-

opfaHl4:yje caneroBalr,a y o6lacru 3anolxJbaBarba;
o6e:6e!yje 4ocrynHocr r,tu@oprr,raquja 14 pecypca
3aIIOITIJ'baBalba I4

-

y o6lacru

o6pa:oeama,

ycaBpIrIaBarba,

opraHusyje o6yne cryAeHara y rpoxerby rlocJta, cacraBJbaFby CV-ja
rphnpe\4 H ra rzHrepejye:
o6aeJba H Apyre [ocJIoBe vz o6tacrv yflpaBJbarba xaprajepov.

vr

I-IEHTAP 34. MAPKETI4Hf I4 OAHOCE C JABHOIUhy

HilaH27s

-

oAHoce c januonhy

o6anra cle4ehe nocJloBe:
y
npaTH v aHailv3a TpeHAoBe oKpyxeEy;
o6aee[raBa crpyqHe clyN6e H rlenoKyrrHy r4HTepHy januocr Ha @axylrery o
crarby H rlepcneKrvBaMa (Daxylrera y o6lacru BHcoKof o6pa:onama;
rrnaHl4pa 14 cflpoBoAu cBeyKyrlHe flporpaMe KoMyHI4Irvpa$a @arylrera;
nnaHr,rpa 14 crrpoBoAr4 KaMnarbe 3a ynuc cryAeHaTa, rIpoMoTI4BHe I'I Apyfe
4oralaje Ha @ary,rrery;
yclocraBJr,a kr oAp)KaBa oAHoce c nre4ujunra;
ycnocraBrEa 14 oAp)KaBa KoHTaKare ca 6uemuM cryAeHTI,lMa @arcylrera,

I-{eurap 3a MapKerlrHr

I,I

- rrpylra roAptxKy

@ou4aquju Exosor,rcror Qaxylrera Ha rlpHKyilJbarby
lonalrraja 14 oAp)KaBaILy KoHTaKara ca AoHaropuMa, Kao v I-{eurpy 3a

-

n3AaBar{Ky AeJIarHocr Ha npoMolruju n,eroeux v3rarua,

o6ae,'r,a

r{ Apyre

rrocJroBe

@arylrera

y o6lacru

MapKernHfa 14 oAHoca c jaeHoruhy

q

tatt4.
4.
V v,raHy 102. nocne craBa
rcrcje ce HoBI4 crae 5. xoju rlacu:
<O4nyxy o rrpoAy)r(erby paAHor oAHoca 3a nr4lla I43 cr. 3. n 4. oBor r{naHa

AoHocH

Behe, Ha npeAnor ogronapajyhe xaregpe>

llo 4o6ujenoj car,racHo.t, v"rulJijttStu y n"o.paAy r43MeHe 14 AonyHe Craryra
EnoHonacxor Saxylrera y Beorpa4y crynajy Ha cHary, ocMof Lalna oA plHa
o6jan:rrznau,a Ha ofJlacHoi

ra6tu @axy:rrera.

O4ryxy AocraBfiril:
- VHunepsurery y Eeorpa4y
- CnyN6u 3a o[IIITe 14 [paBHe llocnoBe
- Apxunu

I4K CABETA

NiCIrcf OAKYJITETA
fu'lh^;t
rL4!"1,r -t

; ap
\jr !(

ii_'

Nftovnp
l''

Jaxrurah

nntr

6,uu

YIII{I}BP3IITtrT Y FEOTPAAY

YHHB€P3I'TET

"i:y.l"*f"
rpr l, I 1000 Beorpa4, Peny6runa Cp6nja
3207400; Oarc: 0112638912; E-mail: officebu@rect.bg.ac.yu

Cry,aeHrcrcH

Ter.: 0l

|

-

Feorpas, 2l .01.2009. rol.
02 Epoj. 612-2310/3-08

fE
Ha ocHony qn. 47.cr. I l. 3arcoHa o BncoKoM'obpa:onarry ("Cnyx6eHn rlacHr4K
PC", 6poj 76/05,97108 u l00/O7-ayreHruqHo rynra.rene) v qn. 41. cr.
ra.u. 44.

l.

y

Eeorpa4y ("I-lacnnr VHlreep:nrera y Eeorpagy", 6poj:
131106,140/08 n 143/08), a Ha ocHoBy no3rrrr.rBHor MHurbeH,a Og6opa 3a craryrapHa
nnrama, CeHar VHnnep:urera y EeorpaAy, Ha ceAHuqH o4pxauoj 21. janyapa2009.

Craryra VHuaepsurera

roAHHe, AOHOCH

onnvKy
o AaBarby

carJracnoclu na Og"rryny o lt3meHa[ra tr AonyHanra Craryra
Ercououcxor Qanylrera

l.

AAJE CE CA|JIACHOCT ua Oanyrcy o H3MeHaMa H AonyHaMa Craryra
EroHoucror $arcylrera y EeorpaAy Kojy je 4oHeo Caser tDarylrera Ha ceAHHuH
oapxauoj 30. I 0.2008. roAHHe.
2. Osa oAnyKa cryna Ha cHary AaHoM AoHoueH,a, a ci6janahe ce y "fnacunry
VHnnep:nrera y Eeorpa4y".

O6pa3noxene

'

ExoHorracrH $arcynrer y Feorpa4y AocraBno je VHunep3nrery y Eeorpa4y
oAryKy o H3MeHaMa H AonyHaMa craryra oanynrera, riojy je ,qoHeo caser oanylrera
Ha ceAHHqH ogpxaHoj 30.10.2008. roAHHe, paAH AaBarba carJracHocru, carJracHo r{flany
41. cras. I raqrca 44. Craryra VHunepsnrera.
OA6op 3a craryrapHa nHTarba YHnnep:urera, Ha ceAHHrll{ o4pxanoj
26.12.2008. roAHHe, pa3Marpao je Oaryrcy tDarynrera o H3MeHaMa 14 Aor)'HaMa
Craryra (Darcynrera H Aao je no:HrunHo Mntulbene o ycrilafeHocrH O4lyrce ca
Craryrorrr YHH nep: Hrera.
CeHarYHnnep3trrera, Ha ceAtrnrlr{ ogpNaHoj 21.01.2009. roAHHe, npuxnaruo je
no3HTnBHo Mr.mr$erbe Ol6opa 3a craryrapHa nnran,a n AoHeo je ogll,rcy Kao y H3perIH.

CEHATA

op
Kosaqenfi

Perry6ma Cp6uja
Ynnnep:lrrer y Beorpa4r
Exonorrrcrcs $ ar<yrrrer

5\ 2+ l/
.{aryu: 24 08C2009
Eeorpa4
Bpoj:

Ha ocnoey wr. 34. u 166- Crarlna Eronovcror Qaryrrrera y Eeorpa.Uy, Caner Er<ouotucr<or
foAHHe' 4oueo je
Qar<ynrera y Eeorpagy Ha ceAHHIIu ogpxaHoj 23-12.2009.

oAnvKv
pI

AOIIyHAMA CTATyTA
EKOHOMCKOT <DAKyJITETA y EEO|PAAy

o H3MEHAMA

y Cmryry

9-nan 1.

Exononcxor Qaxyrrera 6p. 342811 oA 02.10.2006. roAI{He, 509313 oA
28.12.2006. roArrge, 2880/3 ot20.09.2007. roluneu4005ll oa 30.10.2008. rolnlre, y qrlarty
132- cras 3. 6pnure ce.

I{xau 2.
tl-rran 153. 6pNIle ce.

9:rax 3.
6puure ce rar{Ka u golajy per{H: ((unu
pequ:
<<og6pauorrr>
y
tr.
nocne
craBy
154.
Y.urany
rl3pa.[oM u oa6panoM ABa ceMur{apcKa paxa r{3 ABa pa3niltfl{Ta r{peAMera y roKy ABe
pa3nnqlrTe IrIKoJrcKe I- oAH He.)).
flocle craBa l. aoaaje ce HoBLI crae2. xojn macn:
<Y cryasjcKoM rporpaMy ocHoBrrr4x aKa,r{eMcKLIX cryAuja sanprunll paA ce zcrcasyj e ca 4
ECilB 6o4oea, a ceMuHapcKu paA ca 2 ECIIB 6oAa>>.
fiocq4amm u c'r- 2, 3, 4, 5. a 6. uoc'raj y cr. 3, 4, 5, 6. w 7 .
Hr: ru4Y wrany !73. cras 1. pe.ra: <HajA,y)Ke 3a.{Be roA?rne rro r{oreKy peAoBr{oF rpajama cry'.qxjal
sarttemyj:y ce peqLIMa: <uajracrrr.rje 4o xpaja IITKoJIcKe 20tl/20I2. I'oAlIHe.))V crasy'2. p"*, <Hajracrlrj" ao gO.Og.iOOl. roAr.rHeD sanremyjy ce perlr{Ma: crajxacur.rje go
rcpaja mrconcxe 201 I/2012. rotnHe.).

.at 2. pr 3. osux

{ras

5.

l4zvruua r{ AorrFra Craryra Exououcttor $arcynrela y Eeorpagy
Oapea6e
uprarraemyjy ce Ha cTyAeHTe ynucane ua @arylTeT flocJle cTyfiarra Ha cnary 3arona o
BHcoKoM o6pa:onalry, fl orres oA IrrKoncK e 2AA9 /2A10. roANue.
CrygeHt LI3 cTaBa 1. oeor wIala MoXe crehu EC|[E 6oAoee w3.Irrana 3. onzx I{3MCHA I,I
Aorryna Craryra Exonoucrcor Qaxynrera y EeorpaAy caMo rlo ocnoBy vltkt o46paue
3aBprrrHof paaalum ogOpane ABa ceMliuapcKa pan.at{naH 6.

ao6lrjenoj cafJracHocrir YHneep:nrera y Eeorpagy I,IsN{eHe u AotIyHe Craryra
ExoHoucror Qaxylrera y Eeorpary crynajy Ha cHafy, ocMor AaHa oA,4ana o6jan*'LrBar$auIa
ouacuoj ra6 tu @axy.irrera.

flo

Oaryry AocraBHrH:
1. Yuunepsvrery y Beorpaay
2. Ctry>rc6u 3a ofirnre H rrpaBHe rlocnoBe
3. Apxunn

4\3

prx Caeera

$axynrera
_...
,r^^;)oJaxuuh

YHI,IBEP3I{TET Y EEOTP

soerf'f{#

HP"'ffi

Aapeca: CryAeu'rcrn r:pr l, I1000 Eeor-paa,
Tea.: 0l | 32A7400;' <Darc:0ll 2638818: E-mail: o

Eeorpag, 24.02 -2Afi - roa.
02 Epoj: 612-237313-09

f5
Ha ocuony qn. 47. cr. 1 l- 3atrosa o BHcoKoM o6pa:oaarry ("Cnyx6eux fJracHr.rK
PC", 6poj 76/05, 97/08 w 100/07-ayreHrur{Ho ryr,ravere) H qr. 41. cr. L. rr,q. 44.
Craryra VHarepsarera y Eeorpagy (..hacgrarc Vunnepsr,me.ra y Feorpa45/,, 6poj:
131106, 140/08, I$/A8 u $0109), a Ha ocHoBy rro3rrrrrBHor Mprrrurema Og6opa sa
crarympHa nHTar64 cesa'r Yuunepsarera y 6eorpa4y, Ha ooAHHrIu ogpxawoj 24Qe6pyapa 2010. ro4nHe, AoHocH

oAJryKy

o AaBaH,y ca[JracHocTn Ha OAnyKJr O tr3MeHaMa Ir AO[yHaMa
Craryr,a Eno Horvrcrcor Qany.xrera

i- AAJE cE cAfJIACI{ocr.Ha oAnyKy o r.rsMeuaMa r.r AonyHaua c.rar;rra
Exosoucr<or Qaxylrera y Eeorpagy Kojy je 4oueo caser @arcJrrrrera Ha cegHr.rr{H
ogpxaHoj 23. 12.2009. roAHHe.
2. osa oAJryKa cr)ma Ha cHary AaHoM AoHoIuerra, a o6januhe ce y ,'ftracuan54
Ynueep:are'ra y Feorpagyl'.

O6pa3rro)KerLe
Exononcrcx Saxynrer

y

Eeorpa4y AocraBr{o

je

yuunep3uTery y Eeorpa4y
je Aoneo Caser @arylrera
cauracnocrn, car1racgo qrraHy

oAnyKy o H3MeHaMa H AonyHaMa C'raryra @ary-nlera" rojy
Ha ceAHHtII'{

o4pxaHoj 23.12.2AA9. foAHIre, papir4 AaBar*ra

41. crae. I ra.{xa

44-Crerrynynunep:urera.

og6op 3a crarrrap'a flr{Tarba yur.rnepsntera, Ha

2B-0L-20I0- foAHHe, pa:rrlarpao

@arcylrera w Aao je no:N'rnaHo MrrrrrJberre
Wutlecnotnero

ceAHHrIr{ ogpxa'oj
H Aonyuarraa Craryra
ycK;raleHocrn O4-rryxe ca Cran-yrou

je offryKy @arylrera o nsMeuaMa

o

ceuar vur.raep:zrera, Ha ceAHHr{H ogpxaHoj 24,02.2010. FoAr,rHe, npuxeanro je
og6opa 3a crarymp Ha ffi4-t.a%,a r goueo je oAnyKy Kao y H3perIH.

rlo3t'rrprBHo MHrrrJberr,e

Peny6.nnxa Cp6uja

Vuneep:urer y lJeorpa4y
Eronovcxu tlrary,r'ler
Epoi: 3Oti0/t
i ,) af : r'
,f[ar1'rv' i ' i''
,

Beorpa4

Ha ocnony \rL. 34. s 166. Craryra E,rosor,rcxor draKy-,l1s1a y EeorpaAy (6p. 34281I.509313,
2880/3, 400511 u 54271L), Caser Ercouotrcrcor rfaryrrera y BeorpaAy, Ha ceAHrlIlH o4pxtauoj
12.lr0.201 l. r'oAurrc. 4orrco je

o

r43 ME

HAMA

?lr8rYrjftl*A crArvrA

EKOI{OMCITO| {,AKYJITETA Y EEO| PAAY
9narl

1.

V Craryry Ercosovcxor $axy,rrera y 6eorpa4y (6p. 3a2811 ot 02.10.2006. foAI,IHe,
509313 or,28.12.2006. roAHHe, 288013 ot20.A9.2007. roArrse, 4A05ll oa 30.10.2008. foArrHe
u5427/l ot24.l?,.2009. ro4r.rne) y qnaHy 7. craB 2. vcma ce H flacu:
<<flenaruocru @axyrrera cy'.

fpyna

Ipaua

Hasue H orlac AeJrarHocra

8542

Br.rcoro o6pa:oeame

7220

I4crpaxuva\be

h

pasnoj

y

ApyruTBeHr{M

H

xyMaHr4crr.IrrKuM

Hayl(aMa

8559

Ocralo o6pasonar6e

8560

flouohue o6pa:onue AerrarHocrr.r

5811

tr4s.traearbe Krsar-a

58

14

I4z4asawe qaconnca

il

ilepr4o4rrrnrlx r.r3Aar6a

5819

Ocrara

I8l2

Ocralo

4761

Tproeuua Ha MaJro KriuraMa y cnequjaru{3oBaHr,rM

u3AaBar{Ka AenarHocr

rrrraMrrame

lpoAaBHrruaMa

4778

'Ocrala rproBr{Ha

4779

Tpronuua Ha MaJro rroJroBHoM po6ona y npoAaBHr{uaMa

Ha Malro Hotsr{M npor{3BoAnMa y
cnequj a-irr.i3oBaHrzM rrpoAaBHr{uaMa

6202

l{oucylran-rcxe Aenarr{ocrLl y o6,'Iac-rlt

nn(topr'tar{uoHe

re r tiO,rtlruje

6201

Pa.ryHapciio rrporpaN4Hpzlrbe

6209

Ocla,reycryreuudropirlarlxoHerexHororttjc

6920

PauynoeogcrBel{H, KrbHfoBoAc'rBeHH H peBI{3opcKI.{ rtocnoBu,
nopecKo caBe.foBai6e

7320

tr4cr-paxclnaFrre rpx{HIIITa L{ Hcnt{ThBaFr,e

7021

/lerarHocr

1022

I{oucyrraurcKe

KoMyHr.rKauuja a oauoca c
aKTHBHocTH

jasHor

MI-beH,a

jasuoufry

y Be3I{ c ilocrroBarieM

H

ocTalIIM y[paBJbaI+eM

8219

<Ilo'roxonllparre, rrpurrpeMarbe AonyMeHara
cneqnj anu3oBaHa rcanqerap

910

i

fierarnocrw 6u6tuoreKa

r.rj c

v

Apyfa

Ka rroAp rrJKa

r{ apxrzRa

5610

flenaruocru pecropaHa H rroKpe-far.{x yrocrnTerbcKr{x o6jenara

5629

Ocrare ycJryfe [purrpeMalia u [ocnyx(r4Barba xpaHe.).

Vtas

2.

Y vlaHy 20. y crasy

1. peu: (capaAHr{uu> :auen yje ce peujy: ((acr4creHTu)).
llocle craBa 10. goaaje ce craB I 1. roju rJracn:
<V cnyrajy oAcycrBa ure$a KareApe rrpeKo je4uor Meceqa, 3a BpeMe oAcycrBa ruetfa
KareApe :auemyje HacraBHrzK, rrJraH KareApe rcora ogpelyje raregpu.

9naH 3.

Y 'nrauy 34. y raurcu

13. nocne pequ: (rrrKorrapune> goAajy ce perru:

<yxilyvyjyhu

cpa3MepHr{ Aeo BHCr{He rrrKonap[He)).

Hnau 4.

V .rnaHy 60. cras 3. 6purue

ce.

t{nas 5.

2. ra,rxa2) ruerca ce 14 rJracv
<2) Konrracuja zaMacrep aKa r(eMcKe cryguje;>
flocne raqKe 4l norcje ce HoBa rarrKa 5) xoja fJracu:
<5) Kolracujaza npahen e nyuanpetlen,e KBaJrHTera HacraBe ua @ar<ylrery;)
:
flo;cagaryv,e rav. 5)-7) nocrajy rav. 6)=8).
Y vnany 61. y craey

u

Lllan

6.

63. rr y reKc'ry rrlra}{a 63. peun: (AIInnoN'{cKe)
((AHrInoMcKHX) 3aMCH,l'jy ce per{HMa: (MacTep).

V rrac,rosy

{r-naL{a

LI

pcqn.

9,raH 7.

V urauy 65. ncnpe4 anuueje I aoaaje ce Houaa,ruHeja i rcoja rracu:
(- npH[peMa H []le/nJla)I{e Mepe :a yuanpelleu'e pa:oo.ia r}ary,lrera;
floca4autrse a-n. 1-4 nocrajy'at. 2-5.
9rair

flocre

r{JIaHa 65.

aolaje

8.

ce HoBH HacJIoB H r{laH 65a rcoju I',race:

<Kouncuja:a npaheH,e u yHa[pe!en,e KBaJrn'rera HacraBe ua @anylrery
9ran 65a

Kouuuija :a npaheu,e H )r{anpeferre KBariurera HacraBe Ha @axylrery pa3Marpa
rIHTaFr,a u: o6racrn KBaJTHTela pealu:laqaje HacraBe, a l{apoqHro:
- rrparx 14 arana3vpa crylujcrce fipofpaMe H KBa;rrrrer r-racraBe Ha @arcyrrrery,
- ataJrn3r4pa eSurcacHocr cryAupa+)a14 Bprnu ena,ryaqnjy clHlra[ba EC|IE 6olona;
- [peAnaxe Mepe a ar(THBHocrH 3a yuanpefene KBaJIHTeTa HacraBe u peQopue
cryAujcrax [pofpaMa;
- o6anrsa r4 Apyre rrocnoBe yrepfeue aKTr{Ma @axyrrera H ro 3axreey Beha n AeKaHa.
llpeAceAsuKa H rulaHone KorrncNje anreuyje Behe sa rpe,4nof AeKaHa.).
V-rran 9.

Y.maHy 69. y c;rany 2- ra'rKa2)

peu:.

<Craryr> :avrersyje ce perruMa: (o[rrrra aKTa o

paAy).

t{nas

10.

Y vrauy 70. y crany 4. peuu:- <15. anpn-nu :auenyjy ce perrr4Ma: (tr. orro6pa>.

9nas

11.

V vnany 75. y cllany 2. peu: ({3aKoHoM)> :aueruyje ce peujy: <3axonolr>.
Y crany 3. pev: (3aKony)) :al,rerryje ce peujy: <<3axoHy>.
Htarg 12.

V .urany 86. crae 4. pe,tu: (y BpeMeHy oA nocneArrer us6opa> sanaeiryjy ce peqr.rMa:
<og ur6opa y uocrojehe 3BarbeD.
9naH 13.
Y urauy 94. nocte craBa

goaaje ce HoBH ctas2. xojn rlaca:
<flocryuar 3a AoAeny 3BaI6a npo$ecop eMepr.rryc uorpehe @axylrer ua xonae je mlqe
rrpoBeno HajMarbe ner roAr{Ha y paAHoM oAHocy ca rrynr.rM paAHHM BpeMeHoM.).
{oca4aiursucr.2. a 3. nocrajy cr.3.u4.
1.

t{;rau i 4.

Y v,ratry 99. 1, g12tr,2.
npoclrccopa,r.

3 lle e. ,,!lrcr'

noc,qe llequ: (tulal{a)) AoAajy ce PcIJt{.
luveru; ic ce Pcuj y: (,rl)H)).

i'y lnaFb! lleiloBtlor

t{,,rau 1 5.

V vnauy 102. nocle craBa 5. aoaaje ce HoBu craB 6. rcojIr l Jlacli:
<Moryhuoc'r rrpoAylKerba yfoBopa o paAy H3 craBa 4. oeor qJIaI{a oAHocl{ cc t4 lla
acucrellre rcoju cy crcrr(JIr.i r{ayr{HH Ha3t'lB r{ol('fopa HayKa.)).
fioca4arumt4 craB 6. nocraje crae 7.
t{nas

V ulany ft4- y craBy 2. peuu: (y
perru: ((foAHHe) 4o4aje ce 3ape3

14 pequ: (y

16.

KoHTr{Hyrirery Ao 5 roAnna>r 6pnruy ce a nocre
cKrIaAy ca 3aKoHoM).

Vrra:g. 17.

V u,rauy i 08. y 'faqKa 2) peu: ((A[nnoMcKe>

-tarr,rersyje ce

pevjy: ((Macrep).

t{naH 18.

V vnany 1i6. pequ:

(npofpaMrr craJrHof ycaBpllraBaH,a) 3aMerbyjy ce peqnMa:
(fiporpaMl{ o6pa:onama roKoM quraBor xl{Bora)) y o4roeapajyhenr nagexy.
t{naH 19.

Y

Hac"uony qJIaHa 121-

pev: <<Telo>:auemyje ce pevjy: <Korraucrajo.
9nan 20.

V .many I2l. y craBy

1. pevu: <o6pa:yje noceOuo reJlo 3a o6es6efeme> :anaemyje ce

pequMa: <unrenyje Kornracajy sa o6es6eferbe I{ ynaupeleme>.
Crae 2. Meria ce r{ rJracr.{:
<<Kouucuja :a o6e:6ef err>e u ynanpeleme KBaJrHTera ua @axynrery pa3Marpa Lrvra:rr,a
ng obnacru KBaJlr,rrera, a Hapoql.rro:
- flpoMoBnrrre Kynrypy KBarrr.rrera ua @arylre'ry;
- nnaHHpa H aHanr43wpa frocTy[Ke BpeAHoBaBa IIenoKytIHof cHcTeMa BHcoKof
o6pa:onarra H HayqHoncrpa;,KnBarrKor pana Ha @ary-nrery

- uzpaflyje rpeAnof Crpareruje:a o6es6e!er6e KBarI{Tera Ha @axynrery;
- rrparu ocrBapr.rBame Crpareruje sa o6e:6e!eme KBaJILITeTa ua @aryilTery I{ [peAnDr(e
Mepe H aKTriBHocrLt y tfnJby no6orruama KBanHTera;
- [peAna)Ke craHAapAe :a o6e:6e!erre KBanr4Tera (uuurauarHl{ HI{Bo KBaJrr{Tera paAa
@axyrrera);
- o6aerla H Apyre nocrroBe y Be3r4 o6e:6e!ema KBararera, y cr(nary ca flponncaMa.).
Y craey 3. peu: ((reJra) sarnremyje ce pevjy: <Kovrucnje>.

t{,rau 21.

Y vlalry 131. c'rae 1. 'raqra 2. ltella ce t{ fJIacH.
<Kojll je, y rexyhoj urxolcxoj rognrrrl ocrBapl.{o 60 EC|IB 6ozloBa H3 ynucaHe roAI{IIe
cryAnjcror rpofpaMa a rcojn-je paunrpar{ y oriBi4lly o4o6penot'6poja l\4ecra x: 6yuera.>.
Lloc,'Ie craBa 1. Ao/laje ce HoBI'I cras 2. xojn rlacr:
<Paurnpau,e cryAerrara H3 craBa 1. ra.lxa 2 oeor qJIaHa oOlxeara cryAellre yIIHcaHe
Hcre 11riroJrcKe foAHHe Ha oApefeHn cry,ltnjcrcn ilpofnaNl, a Bp[rH ce noria:ei1u oa 6poja
ocrsaper{Hx ECIIE 6oAoea H rrocrufHyror ycnexa y cauralnBarr,y crylnjcrcor flpofpaMa, Ila
HaLTHH H rro noc'r'yrrxy yrnpf eHHM onLUTI{M at{ToM VuLieep:ltlera, oAuocuo @axy,r'rera.).
floca4arumu cr.2. u 3. nocrajy cr.3. u 4.

Hms22.
Vr'au I32. Merba ce H rJIacL{:
<Craryc cavoQ nuaHcupaj yher cryAeHTa LIMa cryAeHr :
1. )mucaH Ha cryanje npBof, Ap)'ltor, oAnocHo rpeher crerleHa, paurl{paH Ha
KoHKypcy 3a y[Hc Kao ral(aB, y uxo,rcxoj foAI{HH Ira rcojy je y[HcaH I{a KoHKypc;
2. rcojuje y rexyhoj mxorcroj ro4nHu ocrBapno 60 EC|IF 6oAosa alu HIEje paHrnpaH
y oKBHpy yKyfiHof 6poja 6yuercxttx cryAel{ara;
3. xoju uuje y reryltoj urro:rcroj foAI{HI4 ocrBapl4o 60 ECilE 6oAosa.)).

Hnas23.

V Hacloey trJraHa 138. pev: (AHnJIoMcKrrx)

3aMeF6yje ce

pe'rjy: (Macrep).

HMu24.

Y .urauy

138. pe.r: (AnfrnoMcKax)) 3aMerbyje ce pevjy: (Macrep))

y

oAroBapajyherra

rraAe)Ky.

Hr'ar^25.

V vrany 139. pev: (AI{nJroMcKe>:ariremyje ce pevjy: (Macrep)).

Vmrt26.
Y unaHy 146. y craBy 3. pev: (AHrnoMl{paHH)) 3aMelLyje ce pe.{jy: (Macrep)).

Hnag27.
Hnas 150. MeBa ce r4 fJraca:
<Cry.ueur rroJraKe vrctrvr HerrocpeAHo rro or(oHqan,y HacraBe w3 Tor npeAMera, a
Hajxacuaje Ao fioqerKa HacraBe rof rpeAMera y nape4noj uxoncxoj ToAHHH uajeguona oa
je:nra ua rojunaa ce HacraBa u3Bo4unaEpoj ucnuraHux poKoeaje urecr.
I4cnxlnu poKoBH cy: jauyapcxa, $e6pyapcrtu, jyHcxu, jyncrcN, cenrena6apcKr.r H
orro6apcxa.

Oxro6apcrcJ l.icrIL{'tt{tt poti 3iltlpillaBa cc 10. orcro6pa.
I{rurcirTlap 1iclrLl'fa oetjalt-rr,yje ce norle'frio1\4 cBalic lllKoitcl{e foliLIHe I'l cilclltnttlt jc,'lt'I
r1.r Ialra ri: no1.1et t,a trac'frlrlc.
IIa nCnn'r rvtox(e rr:ahtr cl y,rie u'r rOjr 1e litAOljL)JLI{O cBe npO|Il4CaFIe Ilpe.{l{clll1-]lle
OSaLle:e 1rr-tpllenc uJIat{OI\,1 t.t:tuttllcu':t tlacTalle. }/ cl(Jlailly Ca c-ra'fyToN'l.
I,{cnur ie je4rincrBen rd tro;ia}r{e ce ycMeIIo. ycMerio 11 lll'{cM<)llo, [LICMel{o o/ltiocil()
rrpiu(-r'IJqHO.

l4cnnrl.r cy ja.nrrr.i H ciy][crn

14Ma

fipaBo, aKo noJ'Iaxe yoMeHo, Aa 3ax'l'cl]a IlllHcyc-ruo

jrtuuoc t lr.

C-ryleUr ca HirsalH/IHTe'rOI\4 HMa [paBO Aa [OJIa]Ke i{CiIH'f Ha HaqHH lll]l'iJlafoDcl{
rleroBt{M rrtOryliHOcTHi\4a, y CKnaAy czl OIIIIITHM al(TOM BHCOI{OUKOJICKe yCTal{OBe.).
t{naH 28.

Llriatt i52. rirema ce H fJIacH:
<llocne rpu r{eycrre,'ra florafalia HCTor vctrvra cryAel{l Mo)Ke rpa)KHTH Aa nonaxie
Hcn

r

rr

rrpeA KoM Hcrajorv.>.

Vtala29.
V wtatry 154. y craBy 2. peu <flunlor''tcKe)

3aN'{eFLyje ce

pevjy: <Macrep>.

t{nar-r 30.

t{nan 164. Meria ce H frlacu:
<<flocrynax [pa3HaBaria crpaHe BucoKorrrKoncKe rlcrrpaBe cllpoBot\H ce y cKnaAy ca
3axouorvr, onrrlTr{M aKTHMa Vuueep:nrera H oBHM craryroM.
y rrocry[Ky rrpu3HaBaF[,a crpaHr{x BrrcoKorIrKoJIcKI4x HcrlpaBa pa4rr HacraBKa
o6pa:onana HMaoqy crpaHe BncoKorrrKoJrcKe r{cilpaBe yrepfyje ce npaBo I{a Hacra.BaK
3afiorreror o6pa-:onama, oAHocr{o flpaBo Ha yKJbyqHBarLe y HI{Boe Br{coKof o6pa:onan&, & y
nocryrrKy npH3HaBarsa cTparjl{x BHCOKOIIIKOTTCKHX UC[paBa paAH 3a[orrrJbaBaI6a HMaoqy ce
yrnplyje Bpcra I{ HHBo ctyauja, Kao H crpytlHn, aKaAeMcKLI, oAHocHo HayqHH H€I3HB.
flocrynax [pH3HaBaH,a crpane Br.rcoKorrrKoncKe rlcrlpaBe rloKpehe ce Ha 3axreB
crpanxe u o5asma Ha Har{rurH H tto trocryrlKy nporurcaHoM o[IrrrI,IM aKTLrMa Ynueep:nrera u
oBHM CTar)"TOM.

Qaxylrer

BoArr eBuAenr{rljy

a rpajno qyBa AoKyrureHraql.rjy o [pu3HaBarby crpaHl{x

BACOKOITTKO'ICKHX r{CnpaBa. )).

t{nan 31.

llocne 'trana 164. rcrcjy ce HoBH ,ar. I64aw 1646 roju rnace:
<<Hr.am

164a

V nocryury [pH3HaBarLa Br,rcoKorrrKoJrcKax
crpaHKa froAHocn 3axreB

HcrrpaBa pa/^r4 HacraBKa o6pa3oBalia,

yKonr.rKo je crpana BHcoKoIrrKoJrcKa ycral{oBa
je
cryAHjcKH
rlporpaM aKpeAl{ToBan/npuzuar, 3axreB
axo

Vunnep:arery rcoju,

aKpeAuToBaua/tpuzuata, oAHocHo

ca KoM[rerHoM AoxyiueHraqujoM AocraBJba @arynrery, oAHocHo ilpeAceAHrarcy i{acranne
xovncuje, Konancuje 3a Macrep aKaAeMcKe uynwje uru Kovucwje za AoI(TopcKe cryaHje,
3aBr.{cHo oA HHBoa ctyguja Ha xoju ce rpaxfi yzubyrrrlBarse paAH HacraBKa 3afiorreror
o6pa:oeama.

flpegcegnr,{K H3 craBa 1. osoi'qnaHa Aor{ocll o,qn}/Ky o tttoryiruocTH llpH3llaBaH'a
BHcoKoulKoJIcKe trcnpane/cryAujcKor ttpol'paMa y poKy oA l5 Ailt{a oA AaHa rrprrjert"ra
HaBCAcHe noK)Tlei l r lqajc.

llpeAceAIlnK H3 c'raBa 1.oBOr qJIaI{a. y3 ojlnyKy rroAHocll I4 pl3Belr]'raj o r',toryhnocrit
rrpH3HaBalba BHCOI(OUTKOJICKe I'lCl1paBe pa/]H rracraBl(a o6pa:ouan,a, t{:1 o6pacqy xoj r'r
yr:epf yj e Vunnep:l ilrc r.

9nan 1646

Y

nocryrrKy [pH3HaBarLa crpaHe

Br.rcoKoIrIKoJIcKe LIcnpaBe

paAll 3allourJbaBaIsa

crpaHKa noAHocu ABa fipr{Mepr{a 3axreBa H oAror]apajyhy AoKyMeFITatII'{jy @aKyJIrery) rlpeKo
L{enrpa :a rraef yHapoAHy capaAfsy.
Itorral.icuje Beha pa:laarpajy 3axreB ri r{oKyMelrraqujy n roAHoce Befry H:eenrraj ca

o4ronapajy*iJt"-#."#*#tluuo-.n"x
ocrroBHHX aKaAeMcrux
rlp H3HaBaISe CTpaHI{X BHCOKO IXKOJICKI{X UCIIpaBa,

-

3a npu3HaBarie 3aBpueHHX Macrep

aKaAeMcKHx

cryauja

cryauja

- Koru*r cvla za
Korurucuja :a

Macrep aKaAeMcKe cryguje,
3a ypr{3HaBabe 3aBpilreHux AoKTopcrnx cryAnja Konnucrija 3a AoKTopcKe
cryaxje.
I{orurncnja 3a rrpa3HaBarie crpaHrrx BHcoKoIrrKolcKLIX ptct-IpaBa Mo)Ke na oopa3yJe
noce6uy crpyrrHy rcortlncujy oA TpH qraHa r.{3 peAa i-IacraBHHKa 4larcylrera paAH traaarr,a
cTpyrrHof Mr,rrrrJse6a o [pr43HaBar5y 3aBpuHor, oAHocHo AI{nnoMcI(of paAa.
Korvrncuja 3a Macrep aKaAeMcKe cryauje 14 Kortucuja 3a AoKropcKe cryauje
lpeAnalry Behy noce6ny crpyuuy xor'aucnjy oA 'r'pl.{ HJra:aa H3 peAa HacraBHHKa 3a ol{eHy
Macrep pail4 vrarncrapcKe re3e, oAHocHo AoKTopcKe Ancepraquje.
floce6sa crpyqua Nouucr.rja u3 craBa 4. oeor u;laHa Ay)KHa je xa caqHHIl crp) {Hy
orlegy y poKy oa 60 AaHa oA AaHa KaAa je o6pa:onana pr l{cry AocraBH oAfoBapajyhoj
Korraucr,rju LI3 craBa 4. onor r{JIaHa.D.

-

Vms32.
Y .uiany 165. y craBy 1. pevu: <Konrncraje LB wlala 164.> saMemyjy ce peqLIMa:
<<xorr,prcuje r{3 wraHa 164.>>, a fioclre peqlr: ((Hc[paBe) noAajy ce peql4: (paA]r 3anollrJbaBan,a>>.
Crae 6. 6pNure ce.
{{nan 33.

Hxau 713 - MerLa ce H r.lraam:
<<CryAenru 1vl;.:acalr4 rra ocHoBHe cryguje lo 10. cenreu6pa 2005. roAHHe, Mory
3aBpml4Tr.r oBe cryAr{je rto 3ailoqeroM HacraBrroM rIJIaHy H rlporpaMy, ycnoBnMavnpaBvlrnMa
cry;tuja, najracuaje go r<paja rrrKorrcr(e 201312014. roAI,IHe, oAHocHo 4o xpaja IrrKoJIcKe
2014120L5. roArzHe 3a cryAeHTe yrrncaHe Ha r{HTefpucaue cryAnje H3 noJ6a MeALII{HHcKI{x
HayKa

Cryleuru

to i0- cenreuSpa 2005. foAltHe, urr,rajy
3arotreroM [naHy H rlporpaMy, ycnoBuMa lr [paBlrnr{Ma

1vrrkrcalrr Ha Marr,rcrapcxe cryAuje

lpaBo Aa 3aBprrre cryxuje ilo

c-tyrvja, uajxacunje go Kpaja IrrKorlcKe 2AnD0l4. roArrHe.
CryAeHrn )mucaHl.r Ha AoKTopcr<e cryauje. oAHocHo KaHAHnarH xojra cy npujayntm
AoKTopcKy gucepraqzjy Ao 10. ceureu6pa 2005- foAHHe, ulajy rpaBo Aa 3aBpIIre cry.auje no
3aloqeroM rrnaHy r{ [porpaMy, ycnoBuMa u npaBr4naua cryluja, oAHocHo Aa creKuy HayrrHu
creren AoKropa HayKa, najxauruje 4o xpaja IIIKoJIcKe 2015/2416. foAI'{He.

CryAcn'rH H3 craBa 1- oBor q;rar{a r{N.{a1y npaBo Aa l{acraBe 3afloqere cryAl.le rlo
crylujcrcorr,{ rrpofpal\4y nojn.j,-- iloHer y cKraAy ca o4peg6aMa oBof 3arorta, Ila HaqHIJ H tlo
nocTyilKy )'i-Bplle riI.tN4 OfIIII'rtiN,1 ttKlotv{ BttcOKoUlltoltcKe ycTar{oBe.))

i{,'IaF{ 34.

174. petu. <<10. cen'r'er',r6pa 2012. r'oAHHe> ranren,yjy cc peL{uN4a:
rur(o;rcKe 20 | 5 120 I 6. roatrtte->>

Y.rratry

((KpaJa

t{nan 35.

flocre

r{JTaHa

174. aolaie ce r{oBH HacJioB 14Lrrarr 174arcojw f;Iace:

<flpanrua

o SulrancHparby

cryauja

Hr.alg l74a

i4:y:e'ruo oA oApeAa6a .ilasa 88. 3ar<ona, cryAeHT Mox(e Aa ce y HapeAHo-i urxo,rcxoj
foAHr{il $r.iuaucilpa u:6yuera aKo y rurorcxoj 200912010, o4nocuo 2Q10/2011. rotunrz
ocrBapr.{ uajiuam,e 48 EC|IE 6o4ooa n: cryar.rjcKor npofpaMa H paHrupa ce y oKBHpy yKyrlHor
6poja cryAeHara uujwce cryilvJe $uHaucupajy u: 6yuera.
Paurapame cryAeHara H3 c'raBa 1. oeor r{JraHa o6yxnara cryAeIJTe y[HcaHe Hcre
rrrKoJrcKe foAHHe Ha oapeleulr cryanjcxn [porpaM, a Bptrrrl ce nora:ehu oA 6poja
ocrBapeHrrx ECIIE 6oAoea r{ rrocrprrr{)Tof yc[exa y canta\L{n,ar*y cry,uujcrcor npofpaMa, Ha
Haqr{H H no ilocrynxy yrnpleHr{M orrrrrruM aKToM Ynunep:urera, oAHocno @ar<yrrera.
CryleHra yilfl.ca*H y rtpBy roAHHy ocHoBHr.rx rrrKorrcKe 2006/2007, oAHocHo
2007/2008. foAHHe :aapxaeajy rpaBo Aa ce SuHaucapajy u: 6yuera najlyxe foAHHy AaHa
no r{creKy peAoBHof rpajama cryruja, a cryAeHTH yrrLrcaHr4 y npBy roAHHy ocHoBHHX
crytuja rrrKorrcKe 2008/2009, oAHocHo 2009/2010. foAHHe :agpNanajy rpaBo na ce
Snnancnpajy as 61r;era Hajgyxre urecr Meceqpr no r{creKy peAoBHof rpaja*a cryanja.

CryAeur xoju ue ocrBapu fipaBo H3 craBa 1. osor qflana y Hape4noj rurcolcrcoj roAHHl,r
HacraBJba cryguj e y crarycy canao Q aHaHcapaj yher cryAeHTa.
Onurruu aKToM xoju 4ouocra Behe ypebyie ce Har{HH n:eofema HacraBe, oAr{ocHo
floJlararla HcrrHTa 3a cryAeuTe r43 craBa 3. oeor rIJIaHa.
Vnari 36.

9nan 178. werca ce u fJracu:
<Ilur{e rcoje uua aKaAeMcKH Ha3r{B Mafrrcrpa HayKa, a xoje je 6rpano y 3Barre
acacrenTa rro npofrncaua roju cy Ra;Kr4nH Ao cry[ar6a Ha cHafy 3axoHa (i0. ceurerr,r6ap
2005. roguue) n rcoje je IroHoBo 1upamo y 3Barbe acrzcreHTa y cKnaxy ca r{JraHoM 122.3axosa,
He Mo)Ke 6anu pr rpehu uyr 6apauo y 3Bar6e ackrcrerTa.
Jlnqe xoje rva aKaAeMcKH Ha3vB Mafr{crpa HayKe, a xoje je 6upano y 3Barie
acl,IcreHTa HaKoI{ crpama Ha cHafy 3axosa (nocne 10. ceurerr6pa 2005- roguue) Ha ocHoBy
[pena3He ogpegOe oBof crar).fa Aa y nepuoAy ao 09. cenreu6pa 2012. roAHHe y 3Barbe
acLrcreuTa Mo)Ke 6uruuzalpano H ruzqe xoje yMecro craryca cryAeHTa AoKTopcKHx cryluja
LIMa aKaAeMcKI{ Ha3HB Mafl{crpa HayKa 14 wcnpaBa ocrane ycnoBe ,r3 qlrana 72. crae l. u 2.
3axosa L{ KoMe je npogyxeH yfoBop o paAy Ha [eprroA :a joru 3 roguue, He Mo)Ke 6utu u
rpehx ny-r 6wpauo y 3Balse acHcreHTa.
Jluue xoje uva aKaAeMcKH Ha3HB Marucrpa Hayxa" a xojeje Onpauo ABa nyra y 3BaFbe
acr4crerTa fiocJle cryrrat+,a Ha cHafy 3axosa (nocne 10. cenreu6pa2005. rogaHe) He Mo)Ke
6iaru uonono 6rapano y 3BaIbe acncreHTa nu y cnyuajy Aa yrrkrrue AoKTopcKe cry4rzje.

JIu\wua

LI3

cr. l. 2. u 3. oeor

qJiaHa He Moxe

6nru npogy)KeH yfoBop o paAy

y

cKnaAy ca q,rIaHoM 72. crae 7. 3axosa.
6rEpano y 3BaFbe

je

6npatto ABa ryra y 3BaFbe acucreHTa [pHrTpaBHHI{a He troxte 6ulu
acl{creHTa ocnna arco uxje cryAeHr Ao t(ropc Kh x cryAaj a. ir

Jlnue xoje

t{nan 37.

llo

ao6rajeHoj carlacHocrr.{ VHneep:nrera r.{3MeHe I4 AonyHe Craryra crynajy ua
cHary ocMor AaHa oA 4aua o6jau)[BaF6a ua orriacuoj ta6nu (laxynrera.

OAnyKy AooTaBLITI{:

- Vnunep:arery y Eeorpagy
- Cnyx6u 3a ofirrrre H npaBHe rrocJroBe
- Apxuau

ar Canera
r $axymera

I,

Mr.{p J aKrrrHn

YHI,IBEP3I{TET Y EBO|PANY

Alpeca:
-l-e-q.:

0|

I

C'r'yae

l,

urcxu lpr

3207 400; @ar<c: 0 I

I

11000 Eeorpaa, Peny6,rnra Cp6tr.ia

26388 i 8; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs

Eeorpag, 09.1 I .201 1. roa.
06 6poj. 3222|XXV-1.1

fE
Ha ocnoay cn.47. cr. 13. 3axosa o Br{coKoM o6pa:ooarsy ("CnyN6euil rnacuHx PC",
6poj 76105,91 108, 100/07-ayrenruqHo ryMarrerbe u 44110) H .{,r. 41. cr. l. ra'{. 45. Craryra
VHrlneprrzrera y 6eorpagy ("fnacurlx Yut.reep3urera y Eeorpa4y", 6poj: 131106, 140/08,
I

4il08, I 50/09 u

160111), a ua ocHoBy rro3rrr{Brrof MnruJT,eFr,a O46opa 3a craryrapHa rl4ralj'a,
Ha ceArlnuu ogpxaHoj 9. noeeu6pa 201 1 . roanue, Aol{ocl4

Cesal Vuunep':arera y BeorpaAy,

OXJIYKY
o AaBarby ca[JlacHocru Ha OA,'ryry o u3MeHaMa u AorlyuaMa

Craryra

EtcoHomcror Qarcylrera

o H3MeHaMa I'r AonyHaMa Cra1yra
(Daxylrera Ha ceAI{Hul4 ogpNauoj
Caeer
AoHeo

L AAJE CE CArIIACHOCT ua
Er<oHoycxor (taxy,rrera

y

Beorpagl, xojy

je

OanyxY

12.10.2011. ro4uue, noa ycrroBoM Aa ce y qnany 21. OA,ryxe cras 1. ycafnacr4 ca'{rauoM 23.
crae l. TaqKa 2. O4ryxe o r43MeHaMa r.r AorryHaMa Craryra Vuunepsnrera y Eeorpa4y
("fnacHux Vuuoep:t.trera y Eeorpagy", 6poj 160/1 1).
2. Osa oAnyKa cryrra Ha cHary AaHoM AoHoIxeE,a, a o6jannhe ce y "flacunxy
Vur.rnepsurera y Beo rpagy".

O6pa3Jloxerbe
Exouonrcxl.t Qaxymer y Eeorpagy AocraBl{o je VHunepsurery y EeorpaAy OAnyKy o
r.r3MeHaMa 14 AorryHaMa Craryra @arcylrera, xojy je AoHeo Caser (Daxylrera Ha ceAHl4utr
o.qpNaFroj 12.10.2011 . roAase, paAH AaBan,a cafJracHocrn, caruracHo qnaHy 41 . crae. 1 ra'{xa
4 5 . Craryra YHunep:nrera.
Oa6op 3a craryfapHa ilurarr,a Ynnnep:urera, Ha ce.qHlrl{r o4pxanoj 21 .10.2011.
roAr,rHe, pa3Marpao je Ogryxy (Daxylrera o r,r3MeHaMa rr AotryHaMa Craryra (Daxylrera n gao
je notrlrranuo MuurJberre o ycxlafeuocrn O4ryxe ca Craryrou Yuuaep:urera, noA ycnoBoM
Ea ae y y qnaHy 21. Ogryxe cran 1. ycarnacv ca qrraHoM 23. cras l. raqxa 2. Ognyxe o
r43MeHaMa t{ AonyHaMa Craryra Vuuoep:nrera y Beorpagy ("flacunx YHLrneprlrrera y
Beorpagy", 6poj 160/l l ).
OAnyxol,r o u3MeHaMa

Saxyrrera, qJIaHoM 21 . cras
1. npeaenleHo je aa crari/c 6l.uercrior ci'yreHra Hr'ra cryAeHT xojn je y reryhoj ruxo,rcxoj
roAt{HH ocrBapr{o 60 ECilE 6oAosa r{3 yrrrcaHe roruHe cryarjcxot'ttpofpaMa, a xojH je
paHfr.rpaH y oKBr.rpy ogo6peuor 6poja uecra u:6yuera. Kaxo je ruIaHoM 23. cras l. raqxa 2.
Oruryxe o H3MeHaMa r.r AonyHaMa Craryra YHtmep:urera y Beorpagy npegnnleuo Aa craryc
6yuercxor cryAer,rra r.iMa cryAeHr r<oju je y rercyhoj lxKoncKoj roAr{HH ocrBapao 60 ECIIE
6oAoea H3 yrrucaHor cryAujcrcor rporpaMa, a xoja je paHrapau y oKBI'{py ogo6peFlor 6poja
Mecra r43 6yuera, norpe6Ho je H3BpIrII4Tr'r ogronapajyhe ycafnauaBafbe.
Cesar Yuueep:urera, Ha ceIHHut{ ogpNaHoj 09.1 1.201 I . ro4rue, npl'rxearno je
no3HTr{BHo Ml{rrrJbee,e Og6opa 3a craryrapHa nltralba n aoHeo je oAnyKy Kao y H3peuu.
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I-la ocuoey.{r. 34. u 166. Craryra Exononacror Saxy,'lrera y Eeorpagy (6p. 34281L,
509313, 288013, 400511, 542711, 3610/i u 488711), Caser Er<osoucxor Qaxylrera y
Eeorpa4y, Ha ceAlIHuI{ olp>xauoj U.1A.2012. foAI4He, loneo je

onnvKv

O I{3MEHAMA PI TONYHAMA CTATYTA

EKOHOMCKO| @AKyJITETA v EEO|PAAy
9nas l.

Y Crarlry Exosoncxor $axynrera y Eeorpagy (6p.

342811 on 02.10.2006. roAnue,
4005/1 oA 30.10.2008.
roanHe,
20.09.2007.
ox
288013
5093/3 or,28.12.2006. foAlrHe,
foAr.rge, 542711 ox 24.12.2009. foAuHe, 3610ll oA 13.10.2011. foAHHe u 488711 oA
22.12.20L1 rogl.rue) y qnaHy 145. crae 4. peuu: <<jegaH ceMecrap) sauemyjy ce peqHMa: (ABa
ceMecrpa, noA creAehnM ycnoBr{Ma:), a ilocJle rar{Ke 2) aoxaje ce HoBa rar{Ka 3) xoja rJracn:
<3) axo je y roxy cryluja HcnyrbaBao ycnoBe :a ogo6paBarbe MI{poBarLa rrpaBa v
o6aee:a, a ro rrpaBo Huje xopucrno, oAHocno Huje fa HcKopllcrr4o y rpajarry roje uy je, c
o6saporra Ha oKoJIHocrH, MoDIo 6ra'ru.olo6peHo;)

Ht:m;:c'2.

ao6rajeuoj carnacHocru Ynnnepsnrera r.r3MeHe LI AorIyHe Craryra crynajy na
cHary ocMor AaHa oA gana o6jaubl,IBaFba na ouacnoj raflntt @arylrera.
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21030/9 l'

f6
I-Iaoctrony,tlt.47.c,r..l3.3aroila0tsHcol(o|vlO6pa3oBaIby(..L'lrylxficlIlll.jIilCll14l(
.rl, 42 c.I.. l.
97108,441|0 u 93112) n
PC,', 6poj 7(.1105,1()()/07-ayi.cH,l.HqHo'I'yMaqcIbe,
("I-ractlt'ttt Yunnep:ul'era y Iictlrpaily"'
r.aq. 45. cr.ar.y,r.a Yrpglcp:r't'e'ra y 6eor-pa1y
llo:lll'ft4BHOl- Ml'ltllJbctl>a o16opa
6poj: 162lll-npe,lnrrrheln.t'l'eKc'l' u 167 112),auaocHOBy
tl,'1p;r<atto-i l2'
Ccna'r.yrtuuepru:lera y Beolpart\y, IIa ceAllHl\tl
3a craryrapHa
'r4.r.arr,zi.
Itcttci\46pa 2012. r'ttltul rc' /(ollocl4

OIIJIYKY

o ilaBaI*,y

c'raTy'ra
cal'Jlacltoc'l'll Ila oalYrcY o H3MeItaMa u AO[yllaua
ErcolIon'rcnor

t[anYlrera

(l'ftl'r'y]'a

o 143MeHaMa H /lonyrraN4a
l. /IAJtr Clr cAl'JIACHOCT Ha ottryrcY
jc
Kdy
loHeo Cage't'(Dztxytt.t.c,t.tt llzl CcJllltll-\H
b,rottott,tcttor.(lar<ylr.r.era y IicorpaAy
oApxallo.i I . I 0.20 I 2. t'oAnne'
a O6janrahc co
2. Osa o/{'yKa c'l'ylla tla c}lafy /lttlloM l\otlolile$a'
YtIrnep:nlera Y lieot Pzr;1Y"'

Ercorrovcrcu

y

"l"'tacltt'tt(Y

06Pa3JIoll(e$e
je. vHnncp3h're'l'y y 6cotpalty
cfar<yjr.reT y Eeorpa.ly AocrallHo
(Dary'l'era

Caser'
;rirryuarura C'a'ly'a @arylrera, nojy -ie Aclrreo
HaceAHHuHoAp>xartojl.l0.20l2.r-oAnr.re,PaAnAaBal.hacarJlacHocTu'carJ|acHot|J|aHy
42. c'ras.l 'ta'lna 45. O'r'a'r'y'ra Ynunep:u'rera'
l-|a ce/I.llHL(H OAp)I(alroj 29.11 :l()12.
oa6op 3a c,|a.|V.I.aplla IlH.I.aIIa Vnnuep:lur'e'I'a,
u
Aonyllaua cTaryra @axyll'c't'a )tatl 'ic
l.oAHHe, pa3Marpetr) .'ie oitLryrty o ll3MellaMa'Il
ca crary'r'o-na_ vHuuep3?11-e'l'tl
no3Hr.Hrlrro *",,,rr"r,,a u y"*rul1""ocTu olryrce
12'12'2012' ro/'lt'tue' llpl4xllarHo 'lc
ce ua.r vuHBcpsnTe'r'a. Ila ceAHHtIH olpxtauoj
nplalba H AoHeo ie O'rUyry Kao y H3peUh'
1o3n-fquuo Ml,lllJbe 160 Olt6opa 3a cra'I'yTapHa

O,rnyrcy

o u3MeHaMa
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Ha ocHoey qrraHa 166. Craryra Ercouonacrcor Sarynrera y Eeorpagy (6p.3428/I,
509313, 2880/3, 400511 u 542711) u O4nyxe Cesara Vuneepsurera y Feorpa4y o
AaBarLy carJracHocru na O4ryry o r,r3MeHaMa rr AonyHaMa Craryra ExoHoucror
$arcynrera 06 6poj: 3222/XXV, Caner @arcymera Ha ceAHHI{u oapxaHoj 22.12.2011.
foAr.rHe 4oneo je

oAnvKv
O H3MEHH CTATYTA
EKOHOMCKOT @AKYJITETA Y EEO|PAAY

Vnau

i.

V Craryry Exonoucrcor $arynrera y EeorpaAy (6p. 3428/l ot 02.10.2006.
foAI,IHe, 509313 ox 28.12.2006. roArrHe, 2880/3 ot 20.09.2007. roarane, 4005/1 oa
30.10.2008. foAuHe, 5427lL ot24.12.2009. foAHHe u 3610/l oa 13.10.2011. rolprHe)
y qnaHy 21. cnas l. peuu: (yrrucaHe foAL{He)):auerryjy ce pevjy: ((yrp{caHof)).
Vtas2.
Oea oglyrca cry[a Ha cHary ocMor AaHa oA 4ana o6jael:'nBar+,a ua ouacuoj
ta6tu @arylrera.
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Feorpag

Ha ocuoey qr. 34. w 166. Craryra EroHoucror Sarynrera y Eeorpa4y (6p. 342811,
509313, 288013, 4005/1, 5427/1, 361011, 488711 u 306912), Caeer Eronoucrcor Sarcynrera y
Beorpa4y, Ha ceAHr.rqu ogpxanoj 28.03.2013. foAraHe, 4oneo je

OAJIYKY
o T,T3MBHAMA

I,I AOITyHAMA CTATyTA
EKOHOMCKOT OAKYJITETA Y EEOTPAAY

9nan

1.

V Craryry Exououcxor $axyrrera y Beorpagy (6p. 3428/I aa02.10.2006. roAlrue,
509313 ot 28.12.2006. roaune, 2880/3 ot 20.09.2007. rolune, 4005/l oa 30.10.2008.
roAI'IHe, 542711on24.12.2009. roguue, 3610/l oa 13.10.2011. ro4une, 4887/1op,22.12.2011
roAr.rHe u 3069/2 oa 01 . 10.20 12.) y wawy 148. cran T . uerca ce v r:racn:

<Kapaxrep

v

ca[pltr4Hy vcnvra ogpelyje Behe, ua rpeAnor HaAne)KHe xouucllje Beha

uuajyhra y BHAy craB npeAMerHor HacraBHHKa [r MnrrrJbebe Ha,qJre)rffie KareApe.).

Vr,ar'2.
Y vnauy 150. cras 2. peu: (urecrD :auerryje ce pe.rjy: (fier)).
Cras 3. Merba ce ll ruIacv: <<Hcnurrur poKoBH 3a rrpeAMere noju ce cnyurajy y 3r,rMcKoM
ceMecrpy cy: jauyapcxu, se6pyapcxn, jyucrra, cenreu6apcKra u orcrobapcKt, a3a rpeAMere
roju ce cnyruajy y nerILeM ceMecrpy cy: jauyapcrur, jyHcrra, jynclcu, cenrerra6apcrcn u
omo6apcxt't.>.

rhau

flo

3.

gobpljeuoj carlacHocru Yuunep:urera r.tsMeHe r4 AorryHe Craryra cryuajy na
cHary ocMof AaHa oA gaua o6jaervBarba Ha omacuoj ra6tu @aryrrera.
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ct!u."t"*, tpr.l' t t ooo BeorpaA, Peny6rrrlra cp6nja
Te,,r.: 0l | 320,t400,Oaxc: 0ll 2(r38818; E-mail: officebu@rect'bg'ac'rs

6eorpa4, l6.7 .201 3. roa.

llspo:,44n-lT\t
I-E

lt-tl

o BI4coKoM o6parooau'y ("Cnyx6eHn [JIacHHK
pc,,,6poj-Ctutyr.o
76105, i00/07-ayreHrHt{HoryMaqerbe,97108,44110u93112)uun'42'cr'l'
Vrrunep:rarera y 6eorpagy ("fnacHnr VHlaneprurera y Beorpa4y",
ra.r.'+i.
no3Hrl4BHor MHlllJberba
6poj: I 62111-npewarrrheun reKcl', 167112 n l72ll3), a na ocHoBy
y EeOrpagy, Ha ceArlHUl4
Og6opa 3a cTa.r'yTapr{a 11141'aH,a, Cesa'r VHuaep:nrera
oapxasoj I 6. jyra 20 I 3. nolnHe. AoHocl'I
Ha ocnouy 'tn,.47. cr.

l3'

3arcoHa

oAnvKv

cTa'ryra
o AaBarsy caIJracHocTH rla oa.uyry o Ir3MeHaMa H AonyHaua
Bnouonrcror $anYlrela

.qonyHaua CrarYra
l. AAJE C[: CA|JIACHOCT ua O.qrYKY o H3MeFIaMaHau ceAHHuH
oaPxaHoj
Oarymera
EroHotvtcxor rfaryrrera rojy je AoHeo Caser
28.3.2013. t'olnHc.
ce
2. Osa oAnyKa cryna Ha cHary AaHoM AoHouleba, a o6janrahe

y "fJlacHgry

Vnunep:urera Y EeorPagY".

O6Pa3roxeFbe
VHranep3Hrery y Eeorpa4y O1nyrcy o
Kojy je Aoueo Caeer @axylrera Ha
HsMeHaMa H AonyttaMa- Craryra @arylrera,
carJIacHOcTH, cafllacHo ulauy 42'
ceAHnUU oAp)I(alloJ 28.3.2013. rO.qnHe, paAI4 AaBaFba
cras. I raqKa 45. Clary'na Ynueep:nrera'
ogpNaHoj 14'6'2013'
OA6op .u .tur.ytop"u nr|u*a Vrlnnepsnrera, I{a ceAHHI-lH
craTyra oarylrera n gao je
roAl.rFre, pa3MaTpao .ie oanyrty o r43MeHaMu " Aony"uura
ca Craryroru Vnunep3Hrera
no3HrHBHo *r*ro",o" o ycrc'rraf errocru Oglyre
roAuHe, npnxearno je
ceHaT vunnepsureTa, r{a ceAHHllH oApxauoj 16.7.2013.
nHTaF,a h AoHeo je oalyry Kao y h3pellH'
rro3HTr4BHo Mr4rilJbe$e O46opa 3a craryrapHa
ExoHovcrcla (rarcyrrer AocraBno

je
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