
Правилник о раду и организацији Студентског предузетничког инкубатора
Економског факултета Пале

Чл. 1.  Статус инкубатора

1) Студентски предузетнички инкубатор Економског факултета Пале послује у оквиру Економског
факултета Пале Универзитета у Источном Сарајеву.

2) Циљ студентског предузетничког инкубатора јесте обављање активности на промоцији развоја
предузетничке дјелатности, запошљавања и помоћи студентима Економског факултета Пале и
Универзитета у Источном Сарајеву приликом оснивања и управљања  сопственим
предузетничким активностима.

Чл. 2.   Дјелатност

1) Студентски предузетнички инкубатор пружа подршку кориницима инкубатора у развоју
пословних идеја и/или подршку у развоју предузетничке дјелатности.

Чл. 3.   Организација

1)    Органи  Студентског предузетничког инкубатора су одбор и руководилац.
2) Одбор се састоји од три члана укуључујући и руководиоца.
3) Одбор доноси одлуку већином од броја чланова.
4) Надлежност одбора јесте:

a) доношење одлука о одабиру корисника услуга инкубатора
бсачињава и усваја извјештаје о радуИнкубатора те исте подноси вијећу Факултета
в) доноси одлуку о продужењу рока кориштења услуга Инкубатора
г) обавља друге организационе  дјелатности из дјелокруга пословања Инкубатора.

5) Руководилац заступа Инкубатор уз претходну сагласност Декана, представља Инкубатор,
руководи радом одбора, извршава одлуке Вијећа факултета у вези надлежности инкубатора.

6) Чланове органа Инкубатора бира вијеће  Факултета на приједлог Декана, на мандатни период од
двије године.

7) Сједнице одбора се сазивају по потреби, могу бити физичке или нефизичке
8) Руководство Инкубатора најмање једном годишње информише вијеће Факултета о свом раду .

Чл. 4.Корисници

1) Право на кориштење услуга Инкубатора имају активни студенти и дипломци Економског
факултета Пале и Универзитета у Источном Сарајеву, те трећа лица у складу са овим
правилником.

2) Предузетничка активност мора бити оснивана у власничкој или сувласничкој форми, при чему
бар један од сувласника мора бити студент или дипломирани студент Економског факултета
Пале,или Универзитета у Источном Сарајеву.

3) Студенти Универзитета у Источном Сарајевуи трећа лица могу бити корисници услуга
Инкубатора под условом да најмање једног студента Економског факултета Пале запосле у
оквиру дјелатности коју обављају у Инкубатору по основу уговора о дјелу или уговора о раду и
то за цјелокупан период кориштења услуга Инкубатора.



4) Право на кориштење услуга Инкубатора траје до24  мјесеца, а одбор Инкубатора може донијети
одлуку о продужењу наведеног рока.

Чл. 5. Услуге

1) Инкубатор ће корисницима услуга ставити на располагање  одгварајући простор, сносити
режијске трошкове, вршити услуге посредовања у проналаску финансијских средстава за
кориснике, што ће детаљно бити утвршено у сваком појединачном уговору са корисницима.

2) Економски факултет ће у складу са својим могућностима настојати да обезбиједи консултантске
услуге за кориснике Инкубатора.

3) Упрва Инкубатора има право да раскине уговор у случају да корисници услуга својим
понашањем чине штету угледу Факултета или крше одредбе уговора о кориштењу Инкубатора.

Чл.6. Завршне одредбе

1) Правилник се може измијенити и допунити по истом поступку предвиђеном за његово
доношење.
Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на интернет страници Факултета.
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