
Универзитет у Београду 
Фармацеутски факултет 
 
 
 На основу члана 20, став 1. Правилника о раду, Студентски парламент 
Фармацеутског факултета на Конститутивној седници, одржаној 15. октобра 2014. 
године донео је 
 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА 
ЗА ИЗБОР СТУДЕНТА ПРОДЕКАНА 

 

 

 

Расписује се јавни Конкурс за избор студента продекана (у даљем тексту: Конкурс) на 
коме право учешћа имају сви студенти Фармацеутског факултета који задовољавају 
услове дефинисане чланом 20. Правилника о раду Студентског парламента 
Фармацеутског факултета и испуњавају друге услове дате у тексту Конкурса. 
 
Текстом Конкурса дефинише се његово трајање и начин пријављивања кандидата 
 
Текст Конкурса је саставни део ове одлуке. 
 
 
Београд, 

15. октобар 2014. године 

 
Председник Парламента 
Немања Стојановић 

 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Универзитет у Београду 
Фармацеутски факултет 
 
 
 На основу члана 20, став 1. Правилника о раду, Студентски парламент 
Фармацеутског факултета, на Конститутивној седници одржаној 15. октобра 2014. 
године расписао је 
 
 

К ОНК У РС  

ЗА ИЗБОР СТУДЕНТА ПРОДЕКАНА 
 
 
Право учешћа на Конкурсу имају сви студенти Фармацеутског факултета који: 

- током студирања нису обновили годину студија; 
- су током досадашњих студија остварили укупну просечну оцену најмање 

8,00 (осам и 00/100) 
 
Заинтересовани кандидати треба да поднесу: 

- уверење издато од стране Факултета о уписаној години студија; 
- уверење издато од стране Факултета о укупној просечној оцени оствареној 

током досадашњег студирања и потврду да студент није обновио ниједну 
годину студија (може се доставити и на обрасцу уверења о уписанној 
години студија); 

- фотокопију прве две стране индекса; 
- кратак CV и мотивационо писмо. 

 
Комплетну конкурсну документацију треба доставити Студентском парламенту 
преко Архиве Факултета у затвореној коверти са назнаком “Пријава на Конкурс 
за избор Студента продекана”. 
 
Рок за достављање пријава је 10 дана од дана расписивања Конкурса, односно    
25. октобар 2014. године до 15 часова. 
 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. 
 
Након завршеног конкурса, Студента продекана бира Студентски парламент 
јавним гласањем 
 
Београд, 
15. октобар 2014. 
 

Студентски парламент  
Фармацеутског факултета 

 
______________________ 

Немања Стојановић, председник 


