
На састанцима Руководства Економског факултета Универзитета у Београду и чланова 

Студентског парламента Економског факултета, одржаних 4., 8. и 9. новембра 2016. 

године (присутни чланови руководства Факултета: Проф. др Биљана Јовановић 

Гавриловић, председник Савета, Проф. др Бранислав Боричић, декан, Проф. др Радмила 

Јаблан Стефановић, продекан, Проф. др Жаклина Стојановић, продекан, др Драган 

Лончар, ванр. проф., продекан,  др Саша Ранђеловић, доцент, продекан и чланови 

Студентског парламента: Игор Ђерфи, Ђорђе Марковић, Милош Радаковић, Катарина 

Мијачић, Мина Илић, Маја Траилов, Наташа Шишић, Владимир Јововић, Марко Марић, 

Ива Илић, Давид Антонијевић, Александар Раца, Софија Матић, Стефан Дамјановић, 

Дејан Ђокић), донет је следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Формираће се радна група сачињена од два представника Студентског парламента и два 

члана управе Факултета, како би се, на основу свих релевантних информација, направила 

пројекција максимално могућег смањења цене пренетог или поново пренетог ЕСПБ на 

основним студијама, имајући у виду одрживост финансијске позиције Факултета. 

Руководство Факултета ће, у сарадњи са Комисијом за финансије, на седници Наставно-

научног већа аргументовано образложити предлог корекције. Систем степенастог 

вредновања ЕСПБ ће бити постављен тако да награди успешност студирања. 

 

2. Факултет ће у сарадњи са студентима и Студентским парламентом приступити изменама и 

допунама Правилника о начину избора и броју чланова Студентског парламента. 

 

3. Захтев студената под редним бројем три ће бити размотрен у оквиру разматрања захтева 

под редним бројем један. 

 

4. Факултет ће у сарадњи са студентима и Студентским парламентом реализовати пројекат 

реевалуације ЕСПБ. 

 

5. Право на продужетак студирања, у трајању од годину дана за генерације уписане 2006., 

2007. и 2008. године, биће решено у складу са Законом о високом образовању, и у складу 

са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 

препорукама Сената Универзитета у Београду. 

 

6. Спецификација структуре трошкова и спецификација школарине биће објављена јавно, на 

сајту Факултета и самим тим доступна свим студентима. 

 

7. Студентски парламент у складу са Законом о високом образовању делегира представнике 

из реда студената у рад свих комисија, Савета и Већа Факултета, који присуствују свим 

тачкама дневног реда, у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета. 

Консултације око присуства студената Већу обављаће декан, студент продекан и секретар 

Факултета. 

 

8. Договорено је да се свим студентима који су уписали четврту годину по други или више 

пута омогући коришћење тзв. апсолвентских рокова. Капацитет ове тачке договора ће 



зависити од става Универзитета у Београду. Тзв. апсолвентски рокови ће се организовати 

док успешност студирања на Факултету не достигне просек европских универзитета. 

 

9. Међусобна комуникација, уважавање, поштовање и подршка између Руководства 

Факултета и Студентског парламента биће подигнути на највиши ниво, у циљу 

побољшања услова студирања и студентског живота на Факултету. 

 

Сходно наведеном Руководство Факултета и Студентски парламент су сагласни да престаје да 

постоји разлог за организовање студентских протеста, те да ће сва отворена питања решавати кроз 

дијалог. 

 

Београд, 9. новембар 2016. године 

 

Руководство Економског факултета 

 

 

 

 

Студентски парламент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


