
 
На основу члана 45 става 1 тачке 5 у вези са чланом 15 ставом 3 Статута 
Економског факултета у Суботици бр. 01-1685 од 02. јуна 2022. године, Наставно – 
научно веће Факултета, на седници одржаној 22. августа 2022. године, доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о разврставању ужих научних области  

по катедрама Економског факултета у Суботици 
 
 
Наставно-научно веће Факултета разврстава уже научне области Факултета по 
катедрама на следећи начин: 
 
Катедра за аграрну економију и агробизнис: 

• Агроекономија, 
 
Катедра за економску теорију и политику: 

• Општа економска теорија и политика, 
• Социологија и филозофија, 
 

Катедра за финансије и рачуноводство: 
• Финансије и рачуноводство, 

 
Катедра за финансијски и банкарски менаџмент: 

• Пословне и јавне финансије, банкарство и финансијске институције, 
 

Катедра за менаџмент: 
• Менаџмент, 
• Пословно право, 

 
Катедра за пословну информатику: 

• Пословна информатика, 
 
Катедра за квантитативне методе: 

• Квантитативни методи у економији, 
 
Катедра за трговину, маркетинг и логистику: 

• Маркетинг и трговина, 
 
Катедра за стране језике и спорт: 

• Страни језик за економисте, 
• Спорт и физичко васпитање. 

 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. 
Одлука ће се објавити на интернет страници Факултета. 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 
Према члану 15 став 1 Статута Факултета катедра је основна образовна и научна 
организациона јединица Факултета која се организује за једну или више сродних 
ужих научних области. Ставом 2 истог члана Статута Факултета наведене су 
катедре образоване на Факултету, а ставом 3 истог члана да ће се одлуком 
Наставно-научног већа Факултета уредити припадност појединих ужих научних 
области одређеним катедрама. 
 
Према члану 16 став 1 Статута Факултета чланови катедре су наставници и 
сарадници у радном односу на Факултету, који су изабрани за ужу научну област 
која припада датој катедри. 
 
Наставно-научно веће, на основу процене сродности ужих научних области из 
члана 106 став 1 Статута Факултета, а водећи рачуна о несметаном функционисању 
катедри и Факултета, одлучено је како је у диспозитиву одлуке наведено. 
 
 
 

Председник Наставно-научног већа Факултета 
 
           Проф. др Небојша Гвозденовић 

 
 
Број: 08-2321 
Суботица, 22.8.2022. године 


