На пснпву шлана 45. став 1. ташка 31. Статута Технплпщкпг факултета Нпви Сад (020-289/1 пд
25.02.2021. гпдине) а у вези са шланпм 81. Закпна п бучетскпм („Сл. глaсник РС“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.
зaкoн, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и шлана 3. и 11.
Правилника п заједнишким критеријумима и стандардима за усппстављаое, функципнисаое и
извещтаваое п систему финансијскпг управљаоа и кпнтрпле у јавнпм сектпру („Сл. гласник РС“,
брпј 89/2019), декан Технплпщкпг факултета Нпви Сад прпф. др Биљана Пајин, дана 07.09.2021.
гпдине дпнпси
ПРАВИЛНИК
П СИСТЕМУ ФИНАНСИЈСКПГ УПРАВЉАОА И КПНТРПЛЕ НА
ТЕХНПЛПШКПМ ФАКУЛТЕТУ НПВИ САД
Ппште пдредбе
Члан 1.
Правилникпм п систему финансијскпг управљаоа и кпнтрпле на Технплпщкпм факултету
Нпви Сад (у даљем тексту: Правилник) се прпписују критеријуми и стандарди за усппстављаое,
функципнисаое и извещтаваое п систему финансијскпг управљаоа и кпнтрпле на Технплпщкпм
факултету Нпви Сад (у даљем тексту: Факултет).
Члан 2.
Финaнсиjскo упрaвљaоe и кoнтрoлa je систeм пoлитикa, прoцeдурa и aктивнoсти кoje
успoстaвљa, oдржaвa и рeдoвнo aжурирa Декан Факултета, a кojим сe упрaвљajући ризицимa
oбeзбeђуje увeрaвaоe у рaзумнoj мeри дa ћe сe циљeви ппстављени на Факултету oствaрити нa
прaвилaн, eкoнoмишaн, eфикaсaн и eфeктивaн нaшин, крoз:
1.
2.
3.
4.

ппслпваое у складу са прпписима, унутращоим актима и угпвприма;
пптпунпст, реалнпст и интегритет финансијских и ппслпвних извещтаја;
екпнпмишнп, ефикаснп и ефективнп кприщћеое средстава;
защтиту средстава и ппдатака (инфпрмација).

Члан 3.
Термини кпји се пвде кпристе имају знашеое дефинисанп Правилникпм п заједнишким
критеријумима и стандардима за усппстављаое, функципнисаое и извещтаваое п систему
финансијскпг управљаоа и кпнтрпле у јавнпм сектпру:
1. адекватни системи финансијскпг управљаоа и кпнтрпле пбезбеђује, у разумнпј мери
уверенпст да ппстпји ефективнп управљаое ризицима, те да ће се циљеви и задаци
ппстављени на Факултету пстварити на ефикасан и екпнпмишан нашин;
2. дпбрп финансијскп управљаое пднпси се на захтев да се средства Факултета трпще и
оима управља у складу са принципима екпнпмишнпсти, ефективнпсти и ефикаснпсти;
3. разумна уверенпст представља задпвпљавајући степен сигурнпсти у ппгледу пдређенпг
питаоа кпје се разматра у ппгледу трпщкпва, кпристи и ризика;

4. ризик представља верпватнпћу да ће се десити пдређени дпгађај кпји би мпгап имати
негативан утицај на пствариваое циљева Факултета, а мери се крпз оегпве ппследице
и верпватнпћу дещаваоа;
5. Међунарпдни стандарди интерне кпнтрпле пднпсе се на стандарде усклађене са
Смерницама за интерну кпнтрплу у јавнпм сектпру Међунарпдне прганизације
врхпвних ревизпрских институција (INTOSAI);
6. управљашка пдгпвпрнпст је пдгпвпрнпст Декана и рукпвпдипца свих нивпа за
надлежнпсти кпје су им пренете да свe пoслoвe oбaвљajу зaкoнитo, пoщтуjући
принципe eкoнoмишнoсти, eфeктивнoсти, eфикaснoсти и jaвнoсти, кao и дa зa свoje
oдлукe, пoступкe и рeзултaтe oдгoвaрajу oнoмe кojи их je имeнoвao или им je прeнeo
oдгoвoрнoст;
7. Рeвизoрски трaг je зaпис кojи oбeзбeђуje хрoнoлoщкo дoкумeнтoвaоe и прaћeоe
пoслoвних прoмeнa у oквиру пoслoвних прoцeсa, aктивнoсти или oпeрaциja oд пoшeткa
дo крaja.
Систем финансијскпг управљаоа и кпнтрпле
Члан 4.
Систем финансијскпг управљаоа и кпнтрпле пбухвата следеће међуспбнп ппвезане
елементе:
1. кпнтрплнп пкружеое;
2. управљаое ризицима;
3. кпнтрплне активнпсти;
4. инфпрмисаое и кпмуникације;
5. праћеое и прпцену система.
Eлeмeнти систeмa финaнсиjскoг упрaвљaоa и кoнтрoлe усклaђeни су сa мeђунaрoдним
стaндaрдимa интeрнe кoнтрoлe (INTOSAI) кojи укљушуjу кoнцeпт KOSO oквирa "Интeрнa кoнтрoлa Интeгрисaни oквир" ("Internal Control - Integrated Framework"), кojи je устaнoвилa Кoмисиja
спoнзoрских oргaнизaциja Нaциoнaлнe кoмисиje зa фaлсификoвaнe извeщтaje - пoзнaтa и кao
Tрeдвejскa кoмисиja (Committee of Sponsoring Organisations - COSO of the Treadway Commission).
Члан 5.
Кпнтрплнп пкружеое пдражава став и свест п интернпј кпнтрпли у пквиру Факултета.
Кпнтрплнп пкружеое пбухвата следеће принципе:
1) ппсвећенпст интегритету и етишким вреднпстима рукпвпдства и заппслених;
2) врщеое надзпра над развпјем и ушинкпм интерне кпнтрпле пд стране рукпвпдства
Факултета;
3) усппстављаое структура и линија извещтаваоа, кап и система надлежнпсти и
пдгпвпрнпсти у пствариваоу циљева пд стране рукпвпдства Факултета;
4) ппсвећенпст привлашеоу, развпју и задржаваоу струшних ппјединаца, у складу са
циљевима Факултета;
5) пдгпвпрнпст заппслених за реализацију свпјих задужеоа у ппгледу интерне кпнтрпле
ради пствариваоа циљева Факултета.
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Члан 6.
Управљаое ризицима пбухвата идентификпваое, прпцену и кпнтрплу над пптенцијалним
дпгађајима и ситуацијама кпје мпгу утицати на пствареое циљева Факултета, пбезбеђујући
разумнп увераваое да ће ти циљеви бити пстварени.
Ради врщеоа активнпсти из става 1. пвпг шлана, Декан Факултета усваја стратегију
управљаоа ризикпм, кпја се ажурира сваке три гпдине, кап и у слушају када се кпнтрплнп
пкружеое знашајније измени.
Управљаое ризицима пбухвата следеће принципе:
1) Факултет утврђује циљеве на нашин кпји је дпвпљнп јасан да би се пмпгућила
идентификација и прпцена ризика кпји се пднпсе на те циљеве;
2) Анализу ризика у пквиру Факултета кап пснпв за пдлушиваое п нашину управљаоа
ризицима;
3) Прпцену ризика пд мпгућнпсти преваре;
4) Идентификпваое и анализу прпмена у пквиру кприсника јавних средстава кпје би мпгле
знашајније утицати на систем интерне кпнтрпле.
Члан 7.
Кпнтрплне активнпсти су писане пплитике и прпцедуре и оихпва примена, а усппстављају
се ради пружаоа разумнпг увераваоа да су ризици кпји утишу на ппстизаое циљева пгранишени на
прихватљив нивп.
Кпнтрплне активнпсти пбухватају следеће принципе:
1) Одабир и развпј кпнтрплних активнпсти за свпђеое ризика на прихватљив нивп;
2) Одабир и развпј ппщтих кпнтрплних активнпсти инфпрмаципних технплпгија у
ппслпвним инфпрмаципним системима да би се ппдстаклп пствариваое циљева;
3) Спрпвпђеое кпнтрплних активнпсти крпз пплитике у кпјима су дефинисана пшекиваоа,
кап и крпз прпцедуре у кпјима се те пплитике реализују.
Кпнтрплне активнпсти мпрају бити пдгпварајуће, а трпщкпви за оихпвп увпђеое не смеју
превазићи пшекивану кприст пд оихпвпг увпђеоа.
Кпнтрплне активнпсти кпје служе за свпђеое ризика на прихватљив нивп мпрају бити
анализиране и ажуриране најмаое једнпм гпдищое.
Члан 8.
Инфпрмације и кпмуникација пбухватају следеће принципе:
1) Прибављаое, креираое и упптребу релевантних и квалитетних инфпрмација какп би се
ппдстаклп функципнисаое интерне кпнтрпле;
2) Интерну размену инфпрмација, укљушујући циљеве и пдгпвпрнпсти за интерну кпнтрплу,
кпје су неппхпдне да би се ппдстаклп функципнисаое интерне кпнтрпле;
3) Кпмуникацију са екстерним странама п питаоима кпја утишу на функципнисаое
кпмппненти интерне кпнтрпле.
Члан 9.
Праћеое и прпцена система пбухвата увпђеое система за надгледаое, са циљем да се
прпцени квалитет ппслпваоа тпкпм пдређенпг перипда, и да се утврди да ли систем финансијскпг
управљаоа и кпнтрпле адекватнп функципнище.
Праћеое и прпцена система пбавља се текућим увидпм пд стране заппслених,
самппрпцеоиваоем кпје спрпвпде рукпвпдипци и активнпстима интерне ревизије.
Праћеое и прпцена система пбухвата следеће принципе:
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1) Одабир, развпј и спрпвпђеое сталне пцене (редпвне активнпсти управљаоа и надзпра
тпкпм сампг ппслпваоа) и/или ппсебне пцене (самппцеоиваое и интерна ревизија), какп би се
утврдилп да ли су кпмппненте интерне кпнтрпле усппстављене и да ли функципнищу;
2) Врщеое пцене и благпвременп извещтаваое п слабпстима у систему интерних кпнтрпла
лица кпја су задужена за предузимаое кпрективних радои, укљушујући и вище рукпвпдствп, пп
пптреби.
Усппстављаое система финансијскпг управљаоа и кпнтрпле
Члан 10.
Систем финансијскпг управљаоа и кпнтрпле се усппставља на пснпву управљаоа
ризицима, кпје пбухвата идентификпваое, прпцену и кпнтрплу над пптенцијалним дпгађајима и
ситуацијама кпје мпгу имати негативан ефекат на пствареое циљева Факултета из шлана 2. пвпг
правилника, са задаткпм да пружи разумнп увереое да ће циљеви бити пстварени, путем
усппстављаоа мапе ризика и на пснпву ое дефинисаних система интерних кпнтрпла.
Члан 11.
Зa успoстaвљaоe, oдржaвaоe и рeдoвнo aжурирaоe систeмa финaнсиjскoг упрaвљaоa и
кoнтрoлe, кao и зa извeщтaвaоe o aдeквaтнoсти систeмa финaнсиjскoг упрaвљaоa и кoнтрoлe,
oдгoвoрaн je декан Факултета.
Члан 12.
Ппједине пдгпвпрнпсти из пвпг Правилника, Декан Факултета мпже пренети на друге
рукпвпдипце у пквиру оихпвих надлежнпсти, пднпснп друга лица на Факултету, акп закпнпм или
другим прпписпм није другашије пдређенп.
Члaн 13
Рукoвoдиoци унутрaщоих oргaнизaциoних jeдиницa oдгoвoрни су декану Факултета зa
aктивнoсти успoстaвљaоa, oдржaвaоa и унaпрeђeоa финaнсиjскoг упрaвљaоa и кoнтрoлe, кao и
зa извeщтaвaоe o систeму финaнсиjскoг упрaвљaоa и кoнтрoлe у дeлoкругу рaдa oргaнизaциoнe
jeдиницe кojoм рукoвoдe у oквиру oвлaщћeоa и oдгoвoрнoсти кoja су им дoдeљeнa.
Члaн 14
Упрaвљaшкa oдгoвoрнoст je кoнцeпт нa oснoву кoг су рукoвoдиoци нa свим нивoимa
oдгoвoрни зa oдлукe и пoступкe прeдузeтe у прaвцу oствaривaоa циљeвa Факултета.
Упрaвљaшкa oдгoвoрнoст прeдстaвљa oснoв зa успoстaвљaоe и рaзвoj систeмa
финaнсиjскoг упрaвљaоa и кoнтрoлe.
Упрaвљaшкa oдгoвoрнoст oбухвaтa oдгoвoрнoст зa дoбрo финaнсиjскo упрaвљaоe нa свим
нивoимa кoрисникa jaвних срeдстaвa, oднoснo, oдгoвaрajућу oргaнизaциjу, прoцeдурe и
извeщтaвaоe o рeзултaтимa.
Члaн 15
Упрaвљaшкa oдгoвoрнoст je зaснoвaнa нa три мeђусoбнo пoвeзaнa eлeмeнтa: нaдлeжнoст,
oвлaщћeоe и oдгoвoрнoст.
Нaдлeжнoст, у смислу oвoг прaвилникa, прeдстaвљa прaвo и дужнoст дoнoщeоa oдлукa
кoje сe oднoсe нa упрaвљaоe дeлeгирaним рeсурсимa (људским, бучeтским) дa би сe oствaрили
циљeви Факултета.
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Oвлaщћeоeм, прeнoси сe oбaвeзa изврщeоa дoдeљeних зaдужeоa, a кoja сe дoдeљуjу нa
oснoву нaдлeжнoсти дaвaoцa (прaвo нa пoступaоe).
Oдгoвoрнoст, je oбaвeзa дa сe дaвaoцу oвлaщћeоa oдгoвaрa зa испуоaвaоe тих oвлaщћeоa
(oбaвeзa пoступaоa). Oдгoвoрнoст oбухвaтa и дaвaоe инфoрмaциja и oбрaзлoжeоa зa спрoвoђeоe
oдрeђeних пoступaкa, aктивнoсти или oдлукa.
Члaн 16
Декан Факултета дужaн je дa успoстaви хиjeрaрхиjски систeм прeнoсa oвлaщћeоa и
oдгoвoрнoсти и oдгoвaрajућих линиja извeщтaвaоa, укљушуjући jaснe циљeвe и пoкaзaтeљe
успeщнoсти, кojи ћe oбeзбeдити oствaривaоe циљeвa Факултета.
Члaн 17
Упрaвљaоe нeпрaвилнoстимa je битaн шинилaц упрaвљaшкe oдгoвoрнoсти и jeдaн oд
кљушних дeлoвa систeмa финaнсиjскoг упрaвљaоa и кoнтрoлe.
Декан Факултета дужaн je дa успoстaви систeм зa oткривaоe, eвидeнтирaоe и пoступaоe
пo oбaвeщтeоимa o сумоaмa нa нeпрaвилнoсти унутaр кoрисникa jaвних срeдстaвa, кao и систeм
извeщтaвaоa.
Декан Факултета дужaн je дa прeдузимa мeрe зa умaоeоe ризикa oд нeпрaвилнoсти.
Члан 18.
Факултет ппслује у складу са прпписима, ппщтим актима и угпвприма у правцу пствареоа
дефинисаних циљева.
Организација рада и ппслпваоа на Факултету регулисана је следећим актима:
– Стaтут Teхнoлoщкoг фaкултeтa Нoви Сaд;
– Правилник за дпделу стипедија у пквиру прпјекта „BUILDING ENTREPRENEURIAL
ECOSYSTEM – STUDENT ENTREPRENEURSHIP BEYOND BORDERS” брпј прпјекта:
HUSRB/1903/43/0012 акрпним прпјекта: BEE-STUDENT;
– Прaвилник o пoступку утврђивaоa пoстojaоa пoврeдe Кoдeксa прoфeсиoнaлнe eтикe;
– Правилник п награђиваоу студената;
– Правилник п дпнацијама на Технплпщкпм факултету Нпви Сад;
– Правилник п управљаоу сукпбпм интереса на Технплпщкпм факултету Нпви Сад;
– Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва на Технплпщкпм факултету
Нпви Сад;
– Прaвилник o пoклoнимa зaпoслeних;
– Кпдекс п академскпм интегритету Универзитета у Нпвпм Саду;
– Прaвилник o пoпису имoвинe и oбaвeзa;
– Прaвилник o пoступку изрaдe финaнсиjскoг плaнa;
– Прaвилник o реализацији службeних путoвaоимa у земљи и инпстранству на
Технплпщкпм факултету Нпви Сад;
– Прaвилник o пoступку унутрaщоeг узбуоивaоa;
– Прaвилник o aутoрскoj нaкнaди;
– Прaвилник o стицaоу и рaспoдeли сoпствeних прихoдa;
– Прaвилник o рaду Библиoтeкe;
– Прaвилник o ближeм урeђeоу пoступaкa jaвних нaбaвки;
– Прaвилник o бучeтскoм рaшунoвoдству и рaшунoвoдствeним пoлитикaмa;
– Прaвилник o мeрилимa зa утврђивaоe висинe щкoлaринe и пружаоу услуга;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Прaвилник o бeзбeднoсти и здрaвљу студeнaтa;
Прaвилa зaщтитe oд пoжaрa;
Прaвилник o зaврщeтку студиja и стицaоу звaоa;
Прaвилник o рaду;
Прaвилник o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду;
Прaвилник o пoступку прoвeрe aлкoхoлисaнoсти и утицaja других срeдстaвa
зaвиснoсти зaпoслeних;
Прaвилник o канцeлaриjскoм пoслoвaоу;
Прaвилник o критeриjумимa зa прeдлaгaоe кaндидaтa зa звaоe прoфeсoр eмeритус;
Прaвилник o издaвaшкoj дeлaтнoсти;
Прaвилник o дисциплинскoj oдгoвoрнoсти студeнaтa;
Прaвилник o кoрищћeоу Коигe стaндaрдa;
Прaвилник o нaбaвци и кoрищћeоу oпрeмe;
Прaвилa студиja;
Прaвилник o нaшину и пoступку стицaоa звaоa и зaснивaоa рaднoг oднoсa
нaстaвникa, сaрaдникa и истрaживaшa;
Етишки кпдекс интерне ревизије;
Ппвеља интерне ревизије;
Стратегијски план интерне ревизије за перипд пд 2021. дп 2023. гпдине;
Гпдищои план интерне ревизије за 2021. гпдину;
Прaвилник o студирaоу нa дoктoрским студиjaмa и стицaоу звaоa дoктoрa нaукa;
Прaвилник o упису студeнaтa нa студиjскe прoгрaмe;
Прaвилник o пoлaгaоу испитa и oцeоивaоу нa испиту;
Сaмoврeднoвaоe и oцeоивaоe квaлитeтa рaдa;
Стрaтeгиja oбeзбeђeоa квaлитeтa;
Прaвилник o oбeзбeђeоу квaлитeтa нaстaвe и прaтeћих дeлaтнoсти;
Прaвилник o спрoвoђeоу избoрa зa Студeнтски пaрлaмeнт;
Прoгрaм oбукe зaпoслeних рaдникa из oблaсти зaщтитe oд пoжaрa;
Пoлитикa зaпoщљaвaоa;
Пoслoвник o рaду Сaвeтa;
Пoслoвник o рaду Нaстaвнo-нaушнoг вeћa;
Пoслoвник o рaду Избoрнoг вeћa;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa oпщтe инжeоeрскe дисциплинe;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa примeоeнe и инжeоeрскe хeмиje;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa хeмиjскo инжeоeрствo;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa инжeоeрствo угљeнoхидрaтнe хрaнe;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa инжeоeрствo кoнзeрвисaнe хрaнe;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa биoтeхнoлoгиjу и фaрмaцeутскo инжeоeрствo;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa нaфтнo-пeтрoхeмиjскo ижeоeрствo;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa инжeоeрствo мaтeриjaлa;
Пoслoвник o рaду Студeнтскoг пaрлaмeнтa;
Прoцeдурa за службенп путпваое;
Прoцeдурa избпра у зваое истраживаш -приправник;
Прoцeдурa избпра у зваое истраживаш-сарадник;
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–
–
–
–
–

Прoцeдурa за ппступак избпра у наушна зваоа;
Прoцeдурa o пoступaоу пo пoднeтoм Зaхтeву зa приjaву прojeктa;
Прoцeдурa o пoступaоу пo зaхтeву зa избoр у истрaживaшкa и нaушнa звaоa;
Прпцедура избпра студената сппртиста за технплпгијаду;
и другим дпкументима

Члан 19.
Тпкпви дпкументације и правила евидентираоа дпкументације дефинисане су
Прaвилникпм o бучeтскoм рaшунoвoдству и рaшунoвoдствeним пoлитикaмa и Прaвилникпм o
канцeлaриjскoм пoслoвaоу кап и Листпм категприја регистратурскпг материјала са рпкпвима
шуваоа.
Функципнисаое система финансијскпг управљаоа и кпнтрпла
Члан 20.
На пснпву анализе ризика са аспекта екстерних и интерних фактпра ризика на Факултету
усппставља се мапа ризика.
На пснпву дефинисане мапе ризика врщи се прпцена функципнисаоа система интерних
кпнтрпла имплементираних у актима Факултета.
Члан 21.
Идентификацијa ризика на Факултету врщи се у складу са Стратегијпм управљаоа
ризицима и Правилникпм п управљаоу ризицима.
Прпдекани и сви рукпвпдипци, свакп из свпје надлежнпсти, и у сарадои са кппрдинатпрпм
за ризике предлажу мере за оихпвп рещаваое дп 30. априла за текућу гпдину.
Члан 22.
Кппрдинатпра за ризике именује Декан Факултета у рпку пд 8 дана пд дана ступаоа на
снагу Правилника.
Кппрдинатпр за ризике, анализира идентификпване ризике и мере за оихпвп спрешаваое,
пдређује припритете у управљаоу ризицима у сарадои са прпдеканима и рукпвпдипцима и дп 15.
маја текуће гпдине ппднпси Декану План активнпсти на умаоеоу ризика.
Члан 23.
План активнпсти на умаоеоу ризика дефинище ризике, дефинище местп ризика, нашин
кпнтрпле и/или друге мере кпјима би се ризици свели на прихватљив нивп.
Члан 24.
Декан Факултета, на пснпву дпкумента п ризицима, дпнпси пдлуку кпјпм се дефинищу
ризици кпје припритетнп треба рещавати у текућпј гпдини, дп 31. маја текуће гпдине.
Надзпр над системпм финансијскпг управљаоа и кпнтрплама
Члан 25.
Праћеое система финансијскпг управљаоа и кпнтрпле је перманентан прпцес на
Факултету, и прганизпван је прекп функције Интерне ревизије.
Рад функције Интерне ревизије дефинисан је следећим дпкументима:
1. Ппвељпм интерне ревизије;
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2. Правилникпм п раду интерне ревизије.
Инфпрмисаое и извештаваое
Члан 26.
Прекп усппстављенпг система рукпвпђеоа пптребнп је пмпгућити да сви заппслени имају
јасне и прецизне налпге и инструкције п оихпвпј улпзи и пдгпвпрнпстима у вези са финансијским
управљаоем и кпнтрплпм.
Члан 27.
Истпвременп у циљу пбезбеђиваоа и дпкументпваоа свих ппслпвних прпцеса и
трансакција ради израде пдгпварајућих ревизпрских трагпва за надгледаое (надзпр), пптребнп је
крпз ппслпвни систем пбезбедити правилнп кприщћеое дпкументације и система тпка
дпкументације кпји пбухвата правила бележеоа, израде, ппмераоа, упптребе и архивираоа
дпкументације.
Члан 28.
Декан Факултета на прпписан нашин извещтава Министарствп финансија п адекватнпсти и
функципнисаоу усппстављенпг система финансијскпг управљаоа и кпнтрпла.
Прелазне и завршне пдредбе
Члан 29.
Овај Правилник ступа на снагу и ппшиое са применпм псмпг дана пд дана oбjaвљивaоa нa
oглaснoj тaбли и интeрнeт прeзeнтaциjи Фaкултeтa.

Технплпщки факултет Нпви Сад
Прпф. др Биљана Пајин, декан
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