РЕЗИМЕ
Извештај о ревизији правилности пословања Економског факултета Универзитета у Крагујевцу у делатностима које
се финансирају из буџета Републике Србије у 2017. години

Закључци

Налази

Пословне књиге и евиденције нису сачињене у
складу са јединственом буџетском
класификацијом.

Факултет није извршио класификацију одређених прихода, примања, расхода и
издатака према изворима финансирања.

Министарство просвете, науке и технолошког
развоја је Факултету определило из буџета
Републике Србије више средстава од потребних
за плате обрачунате у складу са законом, a
средства за материјалне трошкове без јасно
утврђених параметара и критеријума.

Факултет је примио из буџета Републике Србије више средстава него што је
потребно за плате обрачунате у складу са законом.

Плате и припадајући доприноси на терет
послодавца више су исплаћени из средстава
буџета Републике Србије за 16.347.097 динара.

Факултет није извршио обрачун и исплату плата које се финансирају из буџета
по основици за обрачун плата и коефицијентима које је утврдила Влада
Републике Србије.
Факултет није обрачуне за плате из средстава буџета Републике Србије и
сопствених прихода рачунски раздвојио.
Факултет је више исказао плате за 902.000 динара и за исти износ мање исказао
услуге по уговору.
Факултет је уз плату за фебруар 2017. године, обрачунао и исплатио поклоне за
8. март у износу 661.954 динара.
Факултет није општим актом утврдио колико је учешће трошкова рада у
оствареном сопственом приходу.
Факултет није донео општи акт којим се ближе уређују структура и потребно
време за обављање појединих послова научноистраживачког рада и послова
наставе наставника и сарадника.

Уговор о ауторском делу није адекватан за
регулисање односа између факултета и
истраживача, односно факултета и ангажованих
лица на пословима из делокруга рада факултета.

Обрачун и исплата накнаде за научноистраживачки рад истраживачима и
лицима ангажованим на пословима из делокруга рада Факултета није
регулисана.

Факултет није уредио стицање и трошење
сопствених прихода.

Факултет није донео мерила за утврђивање висине школарине, административних и
других накнада.
Факултет није донео општи акт којим се уређује стицање и расподела сопствених
прихода.

Факултет није успоставио адекватни систем
финансијског управљања и контроле и интерну
ревизију.

Факултет није успоставио адекватни систем финансијског управљања и
контроле и интерну ревизију.
Факултет није успоставио интерну ревизију.
Правилник о буџетском рачуноводству није усаглашен са Правилником о
систематизацији.
Право на накнаду трошкова превоза није уређено у складу са законом.
Факултет није обелоданиo податке од јавног значаја.
Факултет није правилно дефинисао донације и помоћи.
Факултет није у Статуту правилно одредио ко је носилац права јавне својине над
имовином стеченом на основу завештања, донација, поклона и улагањем
сопствених прихода.

СКРЕТАЊЕ ПАЖЊЕ
- Обрачун и исплата накнаде за научноистраживачки рад истраживачима и лицима ангажованим на
пословима из делокруга рада Факултета није регулисана. Прописима није уређено: коју врсту уговора
ће закључити факултет и истраживач, обавезна садржина тог уговара, начин обрачуна и исплате
накнаде за научноистраживачки рад; обавезна садржина „уговора о ангажовању“, начин обрачуна и
исплате за рад лицима ангажованим на пословима наставе.
- Oдредбе Закона о високом образовању које се односе на сопствене приходе високошколских
установа нису у складу са Законом о буџетском систему, а одредбе које се односе на имовину

Број датих препорука:
Економски факултет
Универзита у Крагујевцу је у
обавези да у року од 90 дана
достави одазивни извештај о
отклањању утврђених
неправилности и доказе о
поступању по датим
препорукама.

Препоручили смо одговорним лицима Економског факултета Универзитета у Крагујевцу да:
-обрачун плата из средстава буџета вршe на прописан начин;
- организују обрачун и исплату плата на начин који ће омогућити да се плате исплаћене из
буџетских средстава и сопствених прихода евидентирају по прописаним субаналитичким
контима, на основу веродостојних рачуноводствених исправа, обрачунских извештаја;
- уреде стицање и расподелу сопствених прихода;
- усагласе интерна акта са прописима;
- уреде пословне књиге и евиденције у складу са прописима.
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