
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВАЦУ                                                                         

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број: 1450/2                                     

Датум: 04.06.2019. године 

К р а г у ј е в а ц 

 

 Савет Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, на основу чл.63. ст.1. 

тач.1. Закона о високом образовању и чл.57. ст.1. тач. 1. Статута Економског факултета у 

Крагујевцу, и на основу налаза и препорука Државне ревизорске институције из Извештаја 

о ревизији правилности пословања Економског факултета Универзитета у Крагујевцу у 

делатностима које се финансирају из буџета Републике Србије у 2017. години, број 400-

586/2018-03/19 од 25.12.2018. године, на предлог Наставно-научног већа факултета, број 

1320/V-1) од 29.05.2019. године,  на седници одржаној 04.06.2019. године, донео је   

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Статута Економског факултета у Крагујевцу 

 

Члан 1. 

У Статуту Економског факултета у Крагујевцу (бр. 1780/2 од 06.07.2018. године и 

бр. 2355/1 од 21.09.2018. године), у члану 11. став 4. мења се и гласи: 

„Средства стечена на основу завештања, донација, поклона и улагањем 

сопствених прихода својина су оснивача, односно Републике Србије, а Факултет је 

корисник тих средстава.” 

 

Члан 2. 

 У члану. 92. ст. 1. алинаја трећа речи: „донација, поклона и завештања;” бришу се. 

 Досадашње алинеје 4. до 8. постају алинеје 3. до 7.  

 

 

 



Члан 3. 

У члану 95. ст. 1. речи: „поклон, донације,” бришу се. 

 

Члан 4. 

Одлука о изменама и допунама Статута Факултета, ступа на снагу, по добијању 

сагласности Универзитета, осмог дана од дана објављивања у Библиотеци и на сајту 

Факултета. 

 

Члан 5. 

Обавезује се стручна служба Факултета да у року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове Одлуке сачини и објави пречишћен текст Статута Факултета. 

 

             ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

   Проф. др Биљана Јовковић, с.р. 

 

Доставити: 

- Савету Универзитета у Крагујевцу 

- Архиви Савета Факултета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Економског 

факултета у Крагујевцу садржан је у чл.63. ст.1. тач.1. Закона о високом образовању 

("Службени гласник РС", бр. 88/2017) којим је прописана надлежност Савета да доноси 

Статут, на предлог стручног органа. 

 

Разлози за доношење ове Одлуке садржани су у потреби се у Статуту Факултета 

сопствени приходи дефинишу у складу са Законом о буџетском систему, као и да се уреди 

стицање имовине у складу са Законом о јавној својини и Законом о буџетском систему, а 

све у складу са налазом и препорукама Државне ревизорске институције из Извештаја о 

ревизији правилности пословања Економског факултета Универзитета у Крагујевцу у 

делатностима које се финансирају из буџета Републике Србије у 2017. години. 

 

Државна ревизорска институција је у Извештају о ревизији правилности пословања 

Економског факултетета Универзитета у Крагујевцу у делатностима које се 

финанисрају из буџета Републике Србије у 2017. години, у налазу 6.6 утврдила да 

Факултет није правилно дефинисао донације и поклоне, имајући у виду да су Статутом 

Факултета донације и поклони дефинисани као сопствени приходи Факултета, а да 

наведено није у складу са Законом о буџетском систему, јер се донације и поклони не 

остварују делатношћу Факултета, односно продајом робе и вршењем услуга како је 

прописано чланом 47[сЗ] став 3. У вези са утврђеним дата је препорука за отклањање 

неправилности, да се сопствени приходи дефинишу у складу са прописима из области 

буџетког система. 

 

Такође, у налазу 6.7 утврђено је да Факултет није у Статуту правилно одредио ко је 

носилац права јавне својине над имовином стеченом на основу завештања, донација, 

поклона и улагањем сопствених прихода, имајући у виду да је Статутом дефинисано да 

су непокретности и друга имовина, коју Факултет стекне обављањем своје делатности, 

као и на основу завештања и поклона, својина Факултета, а да наведено није у складу са 

чланом 18. ст. 1. и 6. Закона о јавној својини, којим је прописано да је носилац права јавне 

својине Република Србија, а да установе имају право коришћења на непокретним и 

покретним стварима у јавној својини које су им пренете на коришћење. Средства 

стечена на основу завештања, донација, поклона и улагањем сопствених прихода својина 

су оснивача, односно Републике Србије, а Факултет је корисник тих средстава. У вези са 

утврђеним дата је препорука за отклањање неправилности, да се стицање имовине уреди 

у складу са Законом о јавној својини и Законом о буџетском систему. 

  

 

 


