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Ha ocxoay q.flaHa 40. Craryra Texxoaou.rxor Saxynrera Hogr Capt (2O.02.2OL5, OL.O4.2OL5. u
15.03.2016. ro4rane) r qraHa 3. n L0. flpaarnunxa o aaje4HrqKhM xprreprjymrma A
craHAapAhMa 3a ycnocraB/barue, Qyxxqr4oH[ca]be r h3BeuJTaBaFbe o cncreMy Qrnancnjcxor
ynpaBrbalba H KoHrpone y jaeuoM ceKropy (,,Ca. macxnK PC", 6poi 99lLL u LO6lL3l,,{exax
Texnonou.rxor $axyarera Hoeh Cag,4axa 06.L2.20L7. roAhHe AoHocl4

NPABINHTK
O C]4CTEMY OI4HAHChJCKOT YNPAB'bAFbA H KOHTPO'IE HA
TEXHO'IOIUKOM OAKY'ITETY HOBI4 CAA

Onure ogpe46e
9aan 1.
llpaernxrxoM o chcreMy QranaHoajcxor ynpaBrbaFba H KoHTpone ua TexnonouJKoM
Qaxyarery Hoar Ca4 (y Aaruerrr reKcry: flpaernnrx) ce nponrcyjy xprarepnjynn h craHAapAh 3a
ycnocraBrbabe ra QynxqraoHhcalbe chcreMa Qrnancrjcxor ynpaB/balba h KoHrpo.ne Ha
Texxonourxorvr Qaxyarery Hoeu Cag (y AarbeM TeKcry: tDaxylrer).
9nax 2.
h KoHTpona je caeo6yxBaraH chcreM hHTepHhx KoHTpora,
xojr ce cnpoBoAt4 norltrhKaMa, npaBh.nHHUhMa, npoqeAypaMa h aKTt4BHocrhMa xoje
ycnocraBrba flexa.x <Daxynrera ca 3aAarKonn 4a o6es6e4ra paayMHo yBepaBalbe Aa he ce
r.ll4lbe Bh nocra B/be H r n a Oa xyarery ocrBa p hru.
Urrueeh Qaxynrera h3 craBa 1..oaor qraHa, yrepfexra cy Kpo3 nncujy, anzujy, crparerrjy
n y n.flaHcKhM aKTHMa Oaxynrera.
<Duuancnjcxo ynpaB/balbe

t{nax 3.
L[nruear Qaxynrera il3 qnaHa 2. llpaarnxhxa ocrBapyjy ce xpoa:
1. nocnoBabe y cKnaAy ca nponhchnna, flnanoM nocroBalba, yHyrpauJlbhM aKTnMa h
yroBophMa;
2. aepogocrojHe h KBa.nnrerHe Qrxancnjcxe H nocnoBxe usaeulraje;
3. 4o6po $rananoajcxo ynpaBrbalbe;
4. Mo4en ynpaBrbalba nocloBHr4M pl43t4qhMa;
5. npHMeHy Mo4ena hHrepHe peenarje;
6. 3aurhry cpeAcraBa h noAaraKa (vrr$opmaqrja).

Члан 4.
Термини кпји се пвде кпристе имају знашеое дефинисанп Правилникпм п
заједнишким критеријумима и стандардима за усппстављаое, функципнисаое и
извещтаваое п систему финансијскпг управљаоа и кпнтрпле у јавнпм сектпру:
1. адекватни системи финансијскпг управљаоа и кпнтрпле у разумнпј мери
пбезбеђују уверенпст да ппстпји ефективнп управљаое ризицима, те да ће се
циљеви и задаци ппстављени на Факултету пстварити на ефикасан и
екпнпмишан нашин;
2. дпбрп финансијскп управљаое пднпси се на захтев да се средства Факултета
трпще и оима управља у складу са принципима екпнпмишнпсти, ефективнпсти и
ефикаснпсти;
3. разумна уверенпст представља задпвпљавајући степен сигурнпсти у ппгледу
пдређенпг питаоа кпје се разматра у ппгледу трпщкпва, кпристи и ризика;
4. ризик представља верпватнпћу да ће се десити пдређени дпгађај кпји би мпгап
имати негативан утицај на пствариваое циљева Факултета, а мери се крпз
оегпве ппследице и верпватнпћу дещаваоа;
5. Међунарпдни стандарди интерне кпнтрпле пднпсе се на стандарде усклађене
са Смерницама за интерну кпнтрплу у јавнпм сектпру Међунарпдне
прганизације врхпвних ревизпрских институција (INTOSAI);
6. управљашка пдгпвпрнпст је пдгпвпрнпст Декана и рукпвпдипца свих нивпа за
надлежнпсти кпје су им пренете;
7. управљаое ризикпм пднпси се на ппступак идентификпваоа, прпцену и
кпнтрплу ризика са циљем да се пбезбеди разумна уверенпст да ће бити
дпстигнути циљеви на Факултету;
8. ревизпрски траг је снимак кпји ппкрива целпкупну дпкументацију и приказује
ппслпвне прпмене у свим фазама и пружа мпгућнпст да се прате дпкументпвани
дпкази пд збирних дп ппјединашних изнпса и пбрнутп.
Систем финансијскпг управљаоа и кпнтрпле
Члан 5.
Систем финансијскпг управљаоа и кпнтрпле пбухвата следеће елементе:
1. кпнтрплнп пкружеое;
2. управљаое ризицима;
3. кпнтрплне активнпсти;
4. инфпрмисаое и кпмуникације;
5. праћеое и прпцену система.
Елементи система финансијскпг управљаоа и кпнтрпле ппредељени су у складу са
Међунарпдним стандардима интерне кпнтрпле.
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Члан 6.
Елементи управљаоа и кпнтрпле наведени у шлану 5. Правилника на Факултету се
пстварују првенственп крпз:
1. кпнтрплнп пкружеое:
– лишни и прпфесипнални интегритет и етишке вреднпсти рукпвпдства и
свих заппслених;
– рукпвпђеое и нашин управљаоа;
– пдређиваое мисије, визије и циљева, у пквиру стратещких и пперативних
планпва и прпграма ппслпваоа;
– прганизацију рада и ппслпваоа, усппстављаое ппделе пдгпвпрнпсти и
пвлащћеоа, хијерархију и јасна правила, пбавезе и права и нивпе
извещтаваоа;
– пплитике и праксе управљаоа људским ресурсима;
– кпмпетентнпст заппслених.
2.

управљаое ризицима пбухвата:
– идентификацију, прпцену и кпнтрплу над ризицима, пднпснп пптенцијалним
дпгађајима кпји мпгу имати негативне ефекте на пствариваое циљева;
– стратегија управљаоа ризикпм кпја се ажурира сваке три гпдине, а у слушају
знашајне измене кпнтрплнпг пкружеоа једнпм гпдищое;
– прпписане кпнтрпле, ради смаоеоа ризика, разматрају се једнпм гпдищое,
ради евентуалних ппбпљщаоа.

Кпнтрпла пбухвата писане пплитике и прпцедуре за оихпву примену, усппстављене
да пруже разумнп увераваое да су ризици за ппстизаое циљева пгранишени на
прихватљив нивп дефинисан у прпцедурама за управљаое ризикпм, а нарпшитп:
1.
прпцедуре за аутпризацију и пдпбраваое;
2.
ппделу дужнпсти и пренпс пвлащћеоа, какп би се пнемпгућилп једнпм лицу
да у истп време буде пдгпвпрнп за аутпризацију, изврщеое, коижеое и
кпнтрплне активнпсти;
3.
систем дуплпг пптписа у кпме ни једна пбавеза не мпже бити преузета или
изврщенп плаћаое без пптписа пвлащћених лица;
4.
правила за приступ средствима и инфпрмацијама;
5.
претхпдну прпверу закпнитпсти кпју спрпвпди пвлащћенп лице;
6.
прпцедуре пптпунпг, исправнпг, ташнпг и благпвременпг коижеоа свих
трансакција;
7.
извещтаваое и преглед активнпсти - прпцену ефективнпсти и ефикаснпсти
трансакција;
8.
надгледаое прпцедура;
9.
прпцедуре управљаоа људским ресурсима;
10. правила дпкументпваоа свих трансакција и ппслпва везаних за активнпсти на
Факултету.
Кпнтрпле мпрају бити пдгпварајуће, а трпщкпви за оихпвп увпђеое не смеју
превазићи пшекивану кприст пд оихпвпг увпђеоа.
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Инфпрмисаое и кпмуникација пбухвата:
1.
идентификпваое, прикупљаое и дистрибуцију, у пдгпварајућем пблику и
временскпм пквиру, ппузданих и истинитих инфпрмација кпје пмпгућавају
заппсленима да преузму пдгпвпрнпсти;
2.
ефективнп кпмуницираое, хпризпнталнп и вертикалнп, на свим
хијерархијским нивпима;
3.
изградоу пдгпварајућег инфпрмаципнпг система кпји пмпгућава да сви
заппслени имају јасне и прецизне директиве и инструкције п оихпвпј улпзи и
пдгпвпрнпстима у вези са финансијским управљаоем и кпнтрплпм;
4.
кприщћеое дпкументације и система тпка дпкументације кпји пбухвата
правила бележеоа, израде, ппмераоа, упптребе и архивираоа
дпкументације;
5.
дпкументпваое свих ппслпвних прпцеса и трансакција ради израде
пдгпварајућих ревизпрских трагпва за надгледаое (надзпр);
6.
усппстављаое ефективнпг, благпвременпг и ппузданпг система извещтаваоа,
укљушујући нивпе и рпкпве за извещтаваое, врсте извещтаја кпји се ппднпсе
рукпвпдству и нашин извещтаваоа у слушају пткриваоа грещака,
неправилнпсти, ппгрещне упптребе средстава и инфпрмација, превара или
недпзвпљених радои.
Усппстављаое система финансијскпг управљаоа и кпнтрпле
Члан 7.
Систем финансијскпг управљаоа и кпнтрпле се усппставља на пснпву управљаоа
ризицима, кпје пбухвата идентификпваое, прпцену и кпнтрплу над пптенцијалним
дпгађајима и ситуацијама кпје мпгу имати негативан ефекат на пствареое циљева
Факултета из шлана 2. пвпг правилника, са задаткпм да пружи разумнп увереое да ће
циљеви бити пстварени, путем усппстављаоа мапе ризика и на пснпву ое дефинисаних
система интерних кпнтрпла.
Члан 8.
За усппстављаое унапрећеое и пдржаваое система финансијскпг управљаоа и
кпнтрпле пдгпвпрни су рукпвпдипци свих нивпа Факултета.
Члан 9.
Ппједине пдгпвпрнпсти из пвпг Правилника, Декан Факултета мпже пренети на
друге рукпвпдипце у пквиру оихпвих надлежнпсти, пднпснп друга лица на Факултету, акп
закпнпм или другим прпписпм није другашије пдређенп.
Члан 10.
Факултет ппслује у складу са прпписима, ппщтим актима и угпвприма у правцу
пствареоа дефинисаних циљева.

4

Организација рада и ппслпваоа на Факултету регулисана је следећим актима:
– Стaтут Teхнoлoщкoг фaкултeтa Нoви Сaд;
– Прaвилник o пoступку утврђивaоa пoстojaоa пoврeдe Кoдeксa прoфeсиoнaлнe
eтикe;
– Прaвилник o пoклoнимa зaпoслeних;
– Прaвилник o пoпису имoвинe и oбaвeзa;
– Прaвилник o пoступку изрaдe финaнсиjскoг плaнa;
– Прaвилник o службeним путoвaоимa зaпoслeних;
– Прaвилник o пoступку унутрaщоeг узбуоивaоa;
– Прaвилник o aутoрскoj нaкнaди;
– Прaвилник o стицaоу и рaспoдeли сoпствeних прихoдa;
– Прaвилник o рaду Библиoтeкe;
– Прaвилник o ближeм урeђeоу пoступaкa jaвних нaбaвки;
– Прaвилник o бучeтскoм рaшунoвoдству и рaшунoвoдствeним пoлитикaмa;
– Прaвилник o мeрилимa зa утврђивaоe висинe щкoлaринe;
– Прaвилник o бeзбeднoсти и здрaвљу студeнaтa;
– Прaвилa зaщтитe oд пoжaрa;
– Прaвилник o зaврщeтку студиja и стицaоу звaоa;
– Прaвилник o рaду;
– Прaвилник o бeзбeднoсти и здрaвљу нa рaду;
– Прaвилник o пoступку прoвeрe aлкoхoлисaнoсти и утицaja других срeдстaвa
зaвиснoсти зaпoслeних;
– Прaвилник o oбрaшуну зaрaдa зaпoслeних;
– Прaвилник o канцeлaриjскoм пoслoвaоу;
– Прaвилник o критeриjумимa зa прeдлaгaоe кaндидaтa зa звaоe прoфeсoр
eмeритус;
– Прaвилник o издaвaшкoj дeлaтнoсти;
– Прaвилник o дисциплинскoj oдгoвoрнoсти студeнaтa;
– Прaвилник o кoрищћeоу Коигe стaндaрдa;
– Прaвилник o нaбaвци и кoрищћeоу oпрeмe;
– Прaвилa студиja;
– Прaвилник o нaшину и пoступку стицaоa звaоa и зaснивaоa рaднoг oднoсa
нaстaвникa, сaрaдникa и истрaживaшa;
– Стaри Прaвилник o нaшину и пoступку стицaоa звaоa и зaснивaоa рaднoг
oднoсa нaстaвникa, сaрaдникa и истрaживaшa (вaжe сaмo минимaлни
критeриjуми дo 01.10.2018.);
– Прaвилник o студирaоу нa дoктoрским студиjaмa и стицaоу звaоa дoктoрa
нaукa;
– Прaвилник o упису студeнaтa нa студиjскe прoгрaмe;
– Прaвилник o пoлaгaоу испитa и oцeоивaоу нa испиту;
– Сaмoврeднoвaоe и oцeоивaоe квaлитeтa рaдa;
– Стрaтeгиja oбeзбeђeоa квaлитeтa;
– Прaвилник o oбeзбeђeоу квaлитeтa нaстaвe и прaтeћих дeлaтнoсти;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Прaвилник o спрoвoђeоу избoрa зa Студeнтски пaрлaмeнт;
Прoгрaм oбукe зaпoслeних рaдникa из oблaсти зaщтитe oд пoжaрa;
Пoлитикa зaпoщљaвaоa;
Пoслoвник o рaду Сaвeтa;
Пoслoвник o рaду Нaстaвнo-нaушнoг вeћa;
Пoслoвник o рaду Избoрнoг вeћa;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa oпщтe инжeоeрскe дисциплинe;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa примeоeнe и инжeоeрскe хeмиje;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa хeмиjскo инжeоeрствo;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa инжeоeрствo угљeнoхидрaтнe хрaнe;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa инжeоeрствo кoнзeрвисaнe хрaнe;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa биoтeхнoлoгиjу и фaрмaцeутскo инжeоeрствo;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa нaфтнo-пeтрoхeмиjскo ижeоeрствo;
Пoслoвник o рaду Кaтeдрe зa инжeоeрствo мaтeриjaлa;
Пoслoвник o рaду Студeнтскoг пaрлaмeнтa;
Прoцeдурa o нaшину oбрaшунa, исплaтe и кoнтрoлe путних нaлoгa;
Прoцeдурa o нaшину oбрaшунa, исплaтe и кoнтрoлe зaрaдa зaпoслeних;
Прoцeдурa o пoступaоу пo пoднeтoм Зaхтeву зa приjaву прojeктa;
Прoцeдурa o пoступaоу пo зaхтeву зa избoр у истрaживaшкa и нaушнa звaоa;
Oдлукa o рeпрeзeнтaциjи;
Oдлукa o услoвимa aнгaжoвaоa и зaснивaоa рaднoг oднoсa нoвих истрaживaшa
у тeкућeм прojeктнoм циклусу нaциoнaлних прojeкaтa;
– План ппслпваоа за текућу гпдину;
– и другим дпкументима.
Члан 11.
Тпкпви дпкументације и правила евидентираоа дпкументације дефинисане су
Прaвилникпм o бучeтскoм рaшунoвoдству и рaшунoвoдствeним пoлитикaмa и
Прaвилникпм o канцeлaриjскoм пoслoвaоу кап и Листпм категприја регистратурскпг
материјала са рпкпвима шуваоа.
Функципнисаое система финансијскпг управљаоа и кпнтрпла
Члан 12.
На пснпву анализе ризика са аспекта екстерних и интерних фактпра ризика на
Факултету усппставља се мапа ризика.
На пснпву дефинисане мапе ризика врщи се прпцена функципнисаоа система
интерних кпнтрпла имплементираних у актима Факултета.
Члан 13.
Идентификацијa ризика на Факултету врщи се у складу са Стратегијпм управљаоа
ризицима и Правилникпм п управљаоу ризицима.
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Прпдекани и сви рукпвпдипци, свакп из свпје надлежнпсти, и у сарадои са
кппрдинатпрпм за ризике предлажу мере за оихпвп рещаваое дп 30. априла за текућу
гпдину.
Члан 14.
Кппрдинатпр за ризике, анализира идентификпване ризике и мере за оихпвп
спрешаваое, пдређује припритете у управљаоу ризицима у сарадои са прпдеканима и
рукпвпдипцима и дп 15. маја текуће гпдине ппднпси Декану План активнпсти на умаоеоу
ризика.
Члан 15.
План активнпсти на умаоеоу ризика дефинище ризике, дефинище местп ризика,
нашин кпнтрпле и/или друге мере кпјима би се ризици свели на прихватљив нивп.
Члан 16.
Декан Факултета, на пснпву дпкумента п ризицима, дпнпси пдлуку кпјпм се
дефинищу ризици кпје припритетнп треба рещавати у текућпј гпдини, дп 31. маја текуће
гпдине.
Надзпр над системпм финансијскпг управљаоа и кпнтрплама
Члан 17.
Праћеое система финансијскпг управљаоа и кпнтрпле је перманентан прпцес на
Факултету, и прганизпван је прекп функције Интерне ревизије.
Рад функције Интерне ревизије дефинисан је следећим дпкументима:
1. Ппвељпм интерне ревизије;
2. Правилникпм п раду интерне ревизије.
Члан 18.
Прпцена система финансијскпг управљаоа и кпнтрпле врщи се редпвнп, а најмаое
једнпм гпдищое крпз:
1. Ппднпщеое финансијских извещтаја;
2. Извещтаје интернпг ревизпра;
3. Извещтаје екстернпг ревизпра;
4. Извещтаје других екстерних кпнтрплних пргана.
Члан 19.
На пснпву Извещтаја наведених у шлану 18. Правилника у слушају пптребе, Декан
Факултета, пднпснп лице из шлана 9. Правилника налаже кпрективне мере, кпрекције
ппстпјећих или израду нпвих правилника и прпцедура, а у складу са налазима,
преппрукама и рпкпвима дефинисаним у пвим Извещтајима.
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Инфпрмисаое и извештаваое
Члан 20.
Прекп усппстављенпг система рукпвпђеоа пптребнп је пмпгућити да сви заппслени
имају јасне и прецизне налпге и инструкције п оихпвпј улпзи и пдгпвпрнпстима у вези са
финансијским управљаоем и кпнтрплпм.
Члан 21.
Истпвременп у циљу пбезбеђиваоа и дпкументпваоа свих ппслпвних прпцеса и
трансакција ради израде пдгпварајућих ревизпрских трагпва за надгледаое (надзпр),
пптребнп је крпз ппслпвни систем пбезбедити правилнп кприщћеое дпкументације и
система тпка дпкументације кпји пбухвата правила бележеоа, израде, ппмераоа,
упптребе и архивираоа дпкументације.
Члан 22.
Декан Факултета на прпписан нашин извещтава Министарствп финансија п
адекватнпсти и функципнисаоу усппстављенпг система финансијскпг управљаоа и
кпнтрпла.
Прелазне и завршне пдредбе
Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу и ппшиое са применпм псмпг дана пд дана
oбjaвљивaоa нa oглaснoj тaбли и интeрнeт прeзeнтaциjи Фaкултeтa.

Технплпщки факултет Нпви Сад
__________________________________
Прпф. др Радпмир Малбаща, декан
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