
На основу члана 43 ст. 1 тач. 13 у вези са чл. 165 Статута Економског факултета у 
Суботици бр. 01-1685 од 2. јуна 2022. године, на предлог Наставно-научног већа 
Економског факултета у Суботици, Савет Факултета на 3. редовној седници одржаној 15. 
децембра 2022. године, доноси: 
 
 

Одлуку о изменама и допунама 
 Правилника о уџбеницима и издавачкој делатности Економског факултета у 

Суботици 
 

Члан 1 
 

Овом одлуком врше се измене и допуне Правилника о уџбеницима и издавачкој 
делатности Економског факултета у Суботици број 01-2954/2 од 18. новембра 2021. 
године (у даљем тексту: Правилник). 
 

Члан 2 
 

У члановима: чл. 10 ст. 1, чл. 11 ст. 1 тач. 1, чл. 12 ст. 1 тач. 1, чл. 13 ст. 1, чл. 14 ст. 1 и 4, 
реч „департман“ у одређеном падежу замењује се речју „катедра“ у одговарајућем падежу. 
 

Члан 3 
 

У члану 11 став 1, брише се тачка 4. 
У члану 11, иза става 1 додаје се став 2 који гласи: 
„У оквиру послова издавачке делатности декан Факултета именује и разрешава главне 
уреднике часописа Факултета, а на њихов предлог секретаре часописа, чланове 
Редакционог одбора, Издавачког савета и Техничког уређивачког одбора.“ 
 

Члан 4 
 

У члану 12, брише се тачка 4. 
У члану 12, досадашња тачка 5, након измене, постаје тачка 4. 
 

Члан 5 
 
У члану 15 став 1, речи „доставио надлежни департман“ замењују се речима „доставила 
надлежна катедра“. 
 

Члан 6 
 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на интернет страници 
Факултета. 

 
Служба за опште и правне послове сачиниће пречишћен текст Правилника. 
 



Образложење 
 
Дана 03. августа 2022. године ступио је на снагу Статут Економског факултета у 
Суботици број 01-1685 од 02.6.2022. године, којим су, између осталог, промењене 
организационе јединице факултета тако што су укинути дотадашњи департмани и 
основане катедре, те утврђена надлежност декана Факултета и Наставно-научног већа 
Факултета  у оквиру послова издавачке делатности. 
 
Имајући у виду обавезу Факултета да усклади своје акте са наведеним изменама, а на 
предлог Наставно-научног већа Факултета, донело је одлуку као у диспозитиву. 
 

       Председник Савета 
 
    Проф. др Дејан Брцанов 

Број: 08- 3706 
Суботица, 15. децембра 2022. године.  

 


