
На основу члана 43 ст. 13 Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-1685 од 2. 
јуна 2022. године, у вези са чл. 40-56 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. новембра 2022. године, донео: 
 
 

Одлуку о изменама и допунама 
 Правилника о спречавању сукоба интереса на Универзитету у Новом Саду, 

Економском факултету у Суботици 
 

Члан 1 
 

Овом одлуком врше се измене и допуне Правилника о спречавању сукоба интереса на 
Универзитету у Новом Саду, Економском факултету у Суботици 01-2565 од 14.7.2016. 
године. 
 

Члан 2 
 

У члановима: чл. 2 ст. 1 тач. 2, чл. 3 ст. 3, чл. 13 ст. 4, реч: „Департман“ у одређеном 
падежу замењује се речју „Катедра“ у одговарајућем падежу. 
 

Члан 3 
 

Иза члана 2 додаје се члан 2а, који гласи: 

„Сукоб интереса је ситуација у којој релевантно лице има приватни интерес који утиче, 
може да утиче или изгледа као да утиче на обављање његових послова.  

Приватни интерес је било каква корист или погодност за релевантно лице.“ 

Члан 4 

У члану 8, став 2 мења се на начин да се у наставку прве реченице, иза речи 
„прибавили личну корист“ додаје „или како би нанели штету другом“. 

 
Члан 5 

 
У члану 13 ставу 3, речи „руководство Факултета“ замењују се речиима „декана 
Факултета“. 
 

Члан 6 
 
У члану 15, речи „Правилником о раду“ замењују се речима „Колективним уговором“. 
 

Члан 7 
 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на интернет страници 
Факултета. 
 



 
 
Служба за опште и правне послове сачиниће пречишћени текст Одлуке. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
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 20. маја 2021. године ступио је на снагу Колективни уговор Економског 
факултета у Суботици и престао је да важи Правилник о раду Економског факултета у 
Суботици од 29.01.2015. године, са изменама и допунама од 14.12.2017. године. 
 
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 08-3394 
Суботица, 17. новембра 2022. године 
 


