
На основу члана 45 става 13 Статута Економског факултета у Суботици број: 01-
1812 од 31. маја 2018. године, са изменама и допунама од 20. децембра 2018. 
године и 28. септембра 2020. године, а сходно члану 63 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 
6/2020 - др. закони 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), 
Савет Факултета, на предлог Наставно-научног већа Факултета од 13. јуна 2022. 
године, на седници одржаној 4. јула 2022. године, доноси: 

ПРАВИЛНИК 
о додели привременог смештаја наставно-научном подмлатку

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1

Овим Правилником Економски факултет у Суботици (у даљем тексту: Факултет) 
утврђује услове за доделу привременог смештаја наставно-научном подмлатку 
Факултета (у даљем тексту: подмладак), критеријуме за утврђивање реда 
првенства, поступак спровођења конкурса, поступак доделе смештаја и поступак по 
приговору, права и дужности корисника привременог смештаја, као и престанак 
права на привремени смештај. 

Члан 2
Привремени смештај, односно станови које Факултет додељује свом подмлатку на 
коришћење, налазе се у Суботици, на адреси Сегедински пут 9-11, у згради 
Факултета. 

Члан 3 
Добијањем привременог смештаја корисник не стиче право на откуп стана. 

УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ СМЕШТАЈА 

Члан 4 
Да би подмладак Факултета могао да оствари право на привремени смештај, треба 
кумулативно да испуни следеће услове: 

1. да је засновао радни однос на Факултету са пуним радним временом, 
2. да је изабран у звање сарадника, 
3. да нема решене стамбене потребе на територији општине Суботица, а не 

може да реши стамбене потребе на повољнији начин. 

Члан 5 
Ред првенства утврђује се на основу укупног броја бодова који се стичу по 
следећим критеријумима: 

1. по основу времена трајања основних, мастер, односно докторских 
академских студија, 

2. по основу успеха постигнутог на основним, мастер, односно докторским 
академским студијама, 



3. по основу уписаних докторских академских студија, 
4. по основу стамбене угрожености, 
5. по основу радног стажа проведеног на Факултету и 
6. по основу дана заснивања радног односа на Факултету. 

Члан 6 
На основу времена трајања основних, мастер, односно докторских академских 
студија, учесник конкурса може остварити следећи број бодова: 

1. ако је дипломирао, односно одбранио завршни рад, у року утврђеном за 
трајање основних академских студија  10 бодова 

2. ако је одбранио мастер рад у року утврђеном за трајање мастер академских 
студија      10 бодова 

3. ако је одбранио докторску дисертацију у року утврђеном за трајање 
докторских академских студија   10 бодова 

Време одобреног мировања права и обавеза студента се не урачунава у време 
трајања студија учесника конкурса. 

Члан 7 
Број бодова по основу  просечне оцене на основним академским студијама утврђује 
се на следећи начин: 

просечна оцена  8,00-8,50  +2 
просечна оцена  8,51-9,00  +4 
просечна оцена  9,01-9,50  +8 
просечна оцена  9,51-10,00  +16 

Број бодова по основу просечног успеха у току мастер академских студија утврђује 
се на следећи начин: 

просечна оцена  8,00-8,50  +2 x k 
просечна оцена  8,51-9,00  +4 x k 
просечна оцена  9,01-9,50  +8 x k 
просечна оцена  9,51-10,00  +16 x k

Број бодова по основу просечног успеха у току докторских академских студија 
утврђује се на следећи начин: 

просечна оцена  8,00-8,50  +2 x k 
просечна оцена  8,51-9,00  +4 x k 
просечна оцена  9,01-9,50  +8 x k 
просечна оцена  9,51-10,00  +16 x k

Научно-истраживачки радови се не бодују и не урачунавају у укупан и положен 
број испита. 

Коефицијент k се одређује према: 
k = np/nc 
где је 
np – број положених испита 
nc – укупан број испита 



Члан 8 
По основу уписаних докторских академских студија, учеснику конкурса припада 
10 бодова. 

Члан 9 
По основу стамбене угрожености, учеснику конкурса припада следећи број бодова 
ако је подстанар: 

до 3 године  5 бодова 
преко 3 године 10 бодова 

Члан 10 
По основу радног стажа на Факултету, учеснику конкурса припада по један бод за 
сваку навршену годину радног стажа на Факултету. 

Члан 11 
Ако два учесника конкурса имају исти број бодова, право првенства има учесник 
који је засновао радни однос раније. 

НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА И СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА, ОРГАНИ КОЈИ 
УЧЕСТВУЈУ У ПОСТУПКУ И ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ 

Члан 12 
Станови за привремени смештај, утврђени овим Правилником, додељују се на 
основу интерног конкурса. 
Одлуку о расписивању конкурса за доделу привременог смештаја доноси Декан. 
Текст конкурса садржи: 

бројeве станова који се додељују, 
време на које се одређени станови додељују, 
рок трајања конкурса, 
писмене доказе које је учесник на конкурсу дужан да приложи уз пријаву, 
којима доказује да испуњава услове из овог Правилника. 

Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 7 дана ни дужи од 15 
дана од дана објављивања конкурса. 

Члан 13 
Комисију за доделу привременог смештаја именује Декан, на мандатни период од 3 
године. 
Комисија из става 1 овог члана има 3 члана, а њеним радом руководи председник. 
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 

Члан 14 
Ради пружања доказа да су испуњени услови за остваривање бодова по појединим 
мерилима за утврђивање приоритета ради решавања стамбеног питања путем 
доделе привременог смештаја, учесник конкурса прилаже: 

доказе о времену трајања, односно завршетку основних, мастер, односно 
докторских академских студија (уверење о положеним испитима, дипломе о 



завршеним нивоима студија), 
потврду Факултета о просечној оцени током студија (основних, мастер, 
односно докторских академских студија), 
доказ о упису на докторске академске студије, 
потврду о дужини трајања радног стажа, 
потврду од Службе за катастар непокретности Суботица, 
друге доказе на захтев Комисије. 

Члан 15 
Пријаву са потребном документацијом учесник конкурса подноси Комисији у року 
који је утврђен конкурсом. Образац за пријаву на конкурс налази се у прилогу овог 
Правилника и чини његов саставни део. 
Неблаговремене пријаве на конкурс неће се узимати у обзир приликом бодовања. 
Непотпуне пријаве неће бити разматране, изузев ако по позиву Комисије треба 
пружити додатне доказе ради потпунијег сагледавања чињеничног стања. 
Бодовање пријаве учесника конкурса врши се са стањем на дан пријављивања на 
конкурс. 

Члан 16 
Комисија проверава приложену документацију сваког учесника конкурса и 
утврђује број бодова према мерилима и критеријумима из овог Правилника. 

Члан 17 
На основу појединачно утврђених бодова за сваког учесника конкурса, Комисија 
доноси Одлуку о додели привременог смештаја, која садржи ранг листу из које се 
види број бодова који су учесници остварили укупно и по појединим 
критеријумима. 

Члан 18 
Учесник који сматра да је његово право за добијање привременог смештаја 
повређено или да је битно повређен утврђени поступак и да је таква повреда 
утицала на донету одлуку, има право да, у року од 8 дана од дана објављивања 
одлуке на огласној табли Факултета, изврши увид у документације свих учесника 
конкурса и поднесе приговор.  
Приговор се подноси Декану.  
Декан, као другостепени орган:  
- одбацује приговор ако је неблаговремен или непотпун;  
- одбија приговор ако је неоснован и потврђује одлуку Комисије;  
- преиначује одлуку Комисије ако је приговор основан.  
Одлука Декана из става 3 овог члана је коначна.

Члан 19 
Учесник конкурса је одговоран за истинитост података које наводи. 
Декан ће поништити одлуку о додели привременог смештаја учеснику ако 
Комисија накнадно утврди да је тај учесик остварио право на основу неистинитих 
података који су утицали на доношење таквог решења. 



ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ПРИВРЕМЕНОГ СМЕШТАЈА 

Члан 20 
На основу одлуке о привременом смештају, Декан Факултета закључује уговор о 
привременом коришћењу стана са корисником привременог смештаја. 

Члан 21 
Корисник привременог смештаја је дужан да Факултету надокнади настале 
трошкове око одржавања уређаја и инсталација, уколико дође до оштећења 
његовом кривицом, као и трошкове хигијенског кречења након престанка 
коришћења стана. 

Члан 22 
Корисник привременог смештаја дужан је да се придржава правила о кућном реду 
која су утврђена за стамбене зграде на територији града Суботице. 

Члан 23 
Корисник привременог смештаја не може у стану вршити измене без сагласности 
Факултета, нити може износити уграђену опрему и намештај. 

ПРЕСТАНАК ПРАВА НА ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ 

Члан 24 
Кориснику привременог смештаја право на привремени смештај престаје пре 
истека времена на који је додељен: 

са навршених 35 година живота, 
ако изгуби звање сарадника, 
избором у звање доцента, 
престанком радног односа на Факултету, 
ако користи смештај противно одредбама овог Правилника и ако смештај 
користи на начин којим друге кориснике омета у остваривању њихових 
права на смештај, 
уколико постане власник стана или стамбене зграде, 
уколико престане да га користи дуже од једног месеца, 
заснивањем брачне или ванбрачне заједнице. 

Право на привремени смештај мирује у случају када корисник, на основу одобрења 
Факултета, борави на стручном усавршавању у иностранству. 

Члан 25 
Корисник привременог смештаја је дужан да стан остави у стању у коме га је 
примио на привремено коришћење, што утврђује Комисија сходно записнику 
састављеном приликом примопредаје стана. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 



Члан 26 
Овај Правилник ступа на снагу по истеку осмог дана од дана објављивања на 
огласној табли Факултета. 
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о додели 
привременог смештаја наставно-научном подмлатку број 01-2346 од 24. јуна 2009. 
године. 

У Суботици, дана 4. јула 2022. године 
Број: 01-2001 

    Председник Савет Факултет 

 Проф. др Милош Пјанић



ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС 

1. Учесник на конкурсу__________________________________________________________________ 

2. Датум рођења, односно године старости у моменту конкурисања_____________________________ 

3. Звање и датум избора у звање__________________________________________________________ 

4. Засновао радни однос са пуним радним временом дана ________________________________ 

5.  Основне академске, мастер академске и докторске академске студије 

1. Основне академске студије 
а)Датум уписа у прву годину основних академских студија ___________________________ 

   б)Датум завршетка основних  академских студија___________________________________ 

 в)Статус студента мировао од __________________________ до _____________________ 

     због _______________________________________________________________________ 

2. Мастер академске студије 
а) Датум уписа у прву годину мастер академских студија _____________________________ 

   б) Датум завршетка мастер  академских студија_____________________________________ 

 в) Статус студента мировао од __________________________ до ______________________ 

     због _______________________________________________________________________ 

3. Докторске академске студије 
а) Датум уписа у прву годину докторских академских студија __________________ 

б) Датум стицања научног звања доктора наука __________________________ 

6. Просечна оцена
  а) основне академске студије ________________

  б) мастер академске студије _________________

  в) докторске академске студије_______________ 

7.  Подстанар

                                                         ДА                                                   НЕ 

Потпис 
_________________________ 
(Учесник Конкурса) 

Напомена: 
Учесник на конкурсу дужан је да лично попуни и потпише образац.  
Непотписана пријава на конкурс неће бити разматрана. 


