
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ 

Број: 08-2996 

Суботица, 23. новембар 2021. године 

 

На основу члана 29. став 1. тачка 18.  Статута Економског факултета у Суботици бр. 01- 1812 

од  31. маја 2018. године са изменама и допунама од 20. децембра 2018. године и 28. септембра 

2020. године, а сходно члану 10. став 2. Правилника о ближим минималним условима за избор 

у звање наставника на Универзитету у Новом Саду од 3. марта 2016. године, са изменама и 

допунама од 8. септембра 2016. године, 1. децембра 2016. године, 8. марта 2018. године и 9. 

октобра 2018. године,  и члану 5. став 6. Правилника о избору наставника и сарадника 01-3503 

од 15.  новембра 2018. године, члана 4 Правилника о приступном предавању Економског 

факултета у Суботици бр.01-1914 од 27. јуна 2019. године, декан Факултета доноси: 

 

ОДЛУКУ  

о измени Одлуке о формирању  
Комисије за оцену приступног предавања кандидата 

 

Мења се Одлука о формирању Комисије за оцену приступног предавања кандидата 

бр. 08-2869 од 9. новембра 2021. године. 

 

Одлука се мења у ставу 2, који сада гласи: 

 

„Приступно предавање одржаће се у Слушаони бр. 5, на Економском факултету у Суботици, 

на адреси Суботица, Сегедински пут бр. 9-11, дана 25. новембра 2021. године, с почетком у 10 

часова.“ 

 

Тема приступног предавања одређена Одлуком о теми приступног предавања број 08-2869/2 

од 9. новембра 2021. године остаје непромењена. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Дана 9. новембра 2021. године донета је Одлука о формирању комисије за оцену приступног 

предавања кандидата број: 08-2869, којом је формирана комисија, и  је одређено време и  

место одржавања приступног предавања. Студент продекан, Лука Јањић, није  у могућности 

да присуствује приступном предавању у предвиђеном термину, те је сходно наведеном  

одлучено како је у диспозитиву наведено. 

 

Одлуку доставити: 

• Члановима Комисије, 

• Пријављеном кандидату на конкурс, 

• Студентској служби, 

• Служби за опште и техничке послове, научни рад и међународну сарадњу. 

   

        Декан Факултета 

 

 Проф. др Небојша Гвозденовић, с.р. 

 

 


