На основу члана 43 ст. 13 Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-1685 од 2.
јуна 2022. године, сходно чл. 57 - 66 Закона о спречавању корупције („Сл. гласник РС“
број: 35/2019, …, 94/2021 и 14/2022), на предлог Наставно-научног већа Економског
факултета у Суботици са седнице одржане 20. октобра 2022. године, Савет Факултета је на
2. седници одржаној 17. ноембра 2022. године, донео:
Одлуку о изменама и допунама
Правилника о поклонима запослених на Универзитету у Новом Саду,
Економском факултету у Суботици
Члан 1
Овом одлуком врше се измене и допуне Правилника о поклонима запослених на
Универзитету у Новом Саду, Економском факултету у Суботици бр: 01-2564 од 14.7.2016.
године.
Члан 2
У члану 7, брише се став 2.
Досадашњи став 3 постаје став 2.
Члан 3
У члану 11 ставу 1, пропис на који упућује наведена одредба: „Правилник о поклонима
функционера („Сл. гласник РС“ број 97/08, 53/10 и 66/11)“ замењује се прописом
„Правилник о поклонима јавних функционера („Сл. гласник РС“ број 118/2020)“.
У члану 11, ставови 2 и 3, бришу се.
Члан 4
Мења се образац обавештења о примљеном поклону, који је саставни део овог
Правилника, као Прилог 1, те након измене гласи:
Прилог 1
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЉЕНОМ ПОКЛОНУ
Подаци о запосленом
Име
ЈМБГ

Презиме

Назив радног места
Подаци о примљеном поклону
Поклонодавац
Име

Презиме

Адреса поклонодавца
Назив правног лица или
органа (ако је поклон дат у
њихово име)

Седиште
правног лица
или органа

Датум пријема поклона
Повод за давање поклона
Опис поклона
Вредност поклона у динарима

○ процена у току

Поклон примио члан породице ○
Име

Презиме

ЈМБГ
Члан породице
(супружник, ванбрачни
партнер, родитељ, усвојитељ,
дете, усвојеник)
Поклон:
Поклон постаје својина:

○ протоколаран
○ лична својина запосленог

У ____________________, ______________ године
(место)
(датум)

○ пригодан
○ јавна својина

_______________________
(потпис запосленог)

Члан 5
Мења се образац јединствене листе евиденције поклона, који је саставни део овог
Правилника, као Прилог 2, те након измене гласи:

Прилог 2
ЕВИДЕНЦИЈА ПОКЛОНА
Назив органа јавне власти
ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНОМ / ЧЛАНУ
ПОРОДИЦЕ
Ред.
Име Презиме ЈМБГ
бр.

Радно место

ПОДАЦИ О ПОКЛОНУ

Поклон
Датум Повод за
Вредност
Опис
Процена
примио
пријема давање
поклона у
поклона
у току
члан
поклона поклона
динарима
породице
○

○

1.

Поклон

Поклон
постаје
својина

○
○ лична
протоколаран својина
запосленог
○ пригодан
○ јавна
својина

Име Презиме ЈМБГ Члан породице
(падајући мени:
супружник,
ванбрачни
партнер,
родитељ,
усвојитељ, дете,
усвојеник)

У ________________________, _________________ године
(место)
(датум)

__________________________
(потпис одговорног лица)
(М.П.)

Члан 6
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на интернет страници
Факултета.
Служба за опште и правне послове сачиниће пречишћен текст Правилника.
Образложење
Дана 29. маја 2020. године ступио је на снагу Закон о спречавању корупције, којим је
стављен ван снаге Закон о агенцији за борбу против корупције („Сл. гласник РС“, бр.
97/2008,…, 8/2015 и 88/2019).

Дана 03. октобра 2020. године ступио је на снагу Правилник о поклонима јавних
функционера („Сл. гласник РС“, број 118/2020), којим је стављен ван снаге Правилник о
поклонима функционера („Сл. гласник РС“, број 97/08, 53/10 и 66/11).
Дана 03. августа 2022. године ступио је на снагу Статут Економског факултета у
Суботици број 01-1685 од 02.6.2022. године, којим су, између осталог, промењене
организационе јединице факултета тако што су укинути дотадашњи департмани и
основане катедре.
Имајући у виду обавезу Факултета да усклади своје акте са наведеним изменама, на
предлог Наставно-научног већа Факултета, Савет Факултета је донео одлуку, као у
диспозитиву.
Председник Савета Факултета
Проф. др Дејан Брцанов
Број 08-3396
Суботица, 17. новембра 2022. године

