
      
Република Србија 
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 03- 
28.02.2019. године       
 

 На основу члана 78. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009..., 
95/2018), Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја 
корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС“, бр. 18/2015 и 104/2018, у даљем тексту 
Правилник),  члана 63. ст. 1. тач. 5 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018)  и  члана 20. Статута („Билтен Правног факултета у 
Нишу“ број 245/2018), САВЕТ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, на 
седници одржаној дана 28.02.2019. године, донео је 
 

   

О  Д  Л  У  К  У 
 

 

1. Усваја се Финансијски извештај Правног факултета Универзитета у Нишу за 2018. 
годину. 
 

2. Финансијски извештај из тачке 1., састављен на обрасцима 1-5, је саставни део Одлуке.  
 
 

3. Финансијски извештај из тачке 1. Oдлуке објавити на интернет презентацији 
Факултета, у року од десет дана од дана усвајања, у складу са чланом 8. ст. 3. Закона о 
буџетском систему. 
 

 

4. Одлуку о усвајању Финансијског извештаја, у складу са календаром за подношење 
финансијског извештаја, доставити: Управи за трезор Републике Србије, Служби за 
материјално финансијске послове и архиви. 
 

Образложење 
 
 Чланом 78. став 1. Закона о буџетском систему предвиђен је 28. фебруар као календар за усвајање 
и подношење финансијских извешатаја за индиректне кориснике средстава Буџета Републике Србије. 
 Правилником је прописано да се финансијски извештаји састављају и достављају на обрасцима 
Биланс стања, Биланс прихода и расхода, Извештај о капиталним издацима и примањима, Извештај о 
новчаним токовима, Извештај о извршењу буџета (Обрасци 1-5), као и да индиректни корисници буџетских 
средстава достављају обрасце Управи за трезор. 
 Чланом 63. ст. 1. Закона о високом образовању и чланом 20. Статута Правног факултета 
предвиђена је надлежност Савета за усвајање годишњег обрачуна, као органа управљања. 
 Савет Факултета је на седници од 28.02.2019. године усвојио обрасце 1-5, на којима се подносе 
финансијски извештаји Факултета као индиректног корисника буџетских средстава, те је стога одлучено као 
у диспозитиву. 
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