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На основу члана 65 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) и члана 44 Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-1685 од 02. 

јуна 2022. године (у даљем тексту Факултет), Наставно-научно веће Факултета на 

седници одржаној дана 08. септембра 2022. године усваја следећи 

 
 

Правилник о методологији избора изборних предмета на основним и 

мастер академским студијама Економског Факултета у Суботици   

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником се врши дефинисање процедура и начин избора изборних предмета 

на основним и мастер академским студијама Економског факултета у Суботици. 

 

Члан 2. 

 

На основним и мастер академским студијама, студенти бирају изборне предмете 

опредељењем за одређене изборне предмете чија је реализација предвиђена студијским 

програмом за основне, односно мастер академске студије. 

 

Предмети се бирају путем студентског веб сервиса.  

 

Члан 3. 

 

Минималан број студената неопходан за редовно извођење наставе на изборним 

предметима основних и мастер академских студија у седишту Факултета у Суботици, 

на Одељењу Факултета у Новом Саду односно на Одељењу Факултета у Бујановцу је 5 

(пет), по свакој локацији.  

 

Члан 4. 

 

Уколико се за изборни предмет, до истека прве недеље наставе, определило мање од 

минималног броја из члана 3. овог Правилника, Наставно-научно веће Факултета може 

да донесе одлуку да се наставни процес за дати изборни предмет не изводи у тој 

школској години или да се изводи по моделу „блок наставе“. 

 

 

Одлука из става 1. овог члана доноси се на заједнички предлог руководиоца катедре и 

ресорног продекана, узимајући у обзир оптерећење наставника и сарадника 

ангажованих на датој катедри.    

 

Одлука из става 1. овог члана доноси се најкасније до 20. октобра за основне академске 

студије, односно 05. новембра за мастер академске студије. 

 

Члан 5. 

 

Студенти који су се определили за изборне предмете обухваћене одлуком из члана 4. 

овог Правилника, могу поднети молбу за промену изборног предмета на основним 

академским студијама до 30. октобра, односно на мастер академским студијама до 15. 
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новембра школске године на коју се одлука односи. 

  

О молби студената одлучује ресорни продекан, у року од три дана од дана пријема 

молбе. 

 

Члан 6. 

 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања. 

Правилник се објављује на интернет страници Факултета. 

 

Број: 01-2500 

Суботица, 8. септембар 2022. године 

          Председник Наставно-научног већа 

       ________________________________ 

       Проф. др Небојша Гвозденовић, декан 

 


