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Друга измена и допуна Финансијског плана за 2019. годину 
 

 

За одобрена буџетска места на име школарине на мастер академским студијама 

за 2018/2019. годину, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 

уплатило средства у износу од 4.310.000 динара на конту прихода 791111, извор 

финансирања 01- приходи из буџета, па је потребно планирати средства на позицији: 

 

4242- услуге образовања, културе и спорта      4.310.000 

УКУПНО       4.310.000 
 

 Из средстава буџета са извора 01- приходи из буџета, потребно је извршити 

прерасподелу средстава која се добијају за накнаду трошкова превоза запослених на 

посао и са посла, на следећим позицијама: 

 

4151- накнаде трошкова за запослене       ‒400.000 

4131- накнаде у натури (за куповину Бус плус)      +400.000 

УКУПНО       0 
 

Из сопствених средстава Универзитета у Београду на извору 04- сопствени 

приходи буџетских корисника, потребно је извршити прерасподелу средстава која су 

већ одобрена Финансијским планом за 2019. годину за трошкове превоза запослених 

на посао и са посла, на следећим позицијама: 

 

4151- накнаде трошкова за запослене       ‒200.000 

4131- накнаде у натури (за куповину Бус плус)      +200.000 

      УКУПНО      0 
 

За потребе обављања редовне делатности Универзитета потребно је извршити 

допуну Финансијског плана на конту прихода 742321 у износу од 17.095.000 динара са 

извора финансирања 04- сопствени приходи буџетског корисника, и распоредити по 

следећим позицијама: 

411 и 412- плате и накнаде запослених, са порезима и доприносима      +15.000.000 

4143- отпремнине и помоћи - солидарна помоћ      +100.000 

4213- комуналне услуге - услуге чишћења      +100.000 

4216- закуп опреме - закуп озвучења       +100.000 

4223- трошкови такси превоза          +20.000 

4234- услуге информисања- конкурс за упис студената    +200.000 

4235- стручне услуге-пројекат за громобранску инсталацију     +50.000 

4236- угоститељске услуге-бифе        +200.000 

4239- опште услуге-измештање голубова са таванског простора   +125.000 

4251- текуће поправке и одржавање зграде- поправка лифта и сервис  

аутоматских врата          +455.000 

4251- текуће поправке и одржавање зграде- санација крова    +300.000 
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4252- текуће поправке и одржавање опреме- телефонска централа, ПП апарати,  

сервис дизел агрегата, сервис клима уређаја      +185.000 

4252- текуће поправке и одржавање опреме- за аутомобиле     ‒30.000 

4821- остали порези, регистрација аутомобила        +30.000 

4621- текуће дотације међународним организацијама- чланарина за  

Дунавску ректорску конференцију        +150.000 

4831- новчане казне и пенали по решењу судова       +70.000 

5122- административна опрема- клима уређај        +40.000 

      УКУПНО      17.095.000 
 

 

Сопствени приходи пројеката центра за трансфер технологије 

 
 

На извору 04-сопствени приходи буџетских корисника, сарадња са привредом, 

за реализацију пројеката Центра за трансфер технологије потребно је извршити 

прерасподелу средстава која су већ одобрена Финансијским планом за 2019. годину, 

на следећим позицијама:  
 

4111- уговор о привременим и повременим пословима    +350.000 

4235- консултантске услуге         ‒350.000 

       УКУПНО          0 

 

Потребно је извршити и корекције већ усвојених позиција за потребе 

реализације пројеката, везаних за пружање подршке у развоју, заштити права 

интелектуалне својине и комерцијализацији, коју финансира Фонд за иновациону 

делатност кроз програме ТТФ-а. Наиме, неке позиције се неће остварити, а за друге, у 

оквиру већ постојећих пројеката, показало се да постоји већа потреба, и то за: 

 

4216- закуп простора и опреме        ‒720.000 

4235- услуге дизајна (одређених делова елемената производа)   +360.000 

4234- услуга рекламе и пропаганде, израда промо видеа за инструмент  +360.000 

       УКУПНО       0 

 

Потребно је, такође, предвидети средства и за нови ТТФ пројекат „Антивирални 

агенс и Стабилизатори силаже“, који је одобрен у јулу месецу 2019. године. Средства 

треба планирати у износу од 5.208.000 динара на конту 744121, на извору 

финансирања 08-донације правних и физичких лица, и разврстати их на следећим 

позицијама трошкова: 

4246- услуге науке- извођење огледа на фармама     +864.000 

4239- опште услуге- паковање стабилизатора силаже     +204.000 

4235- правне услуге- писање патентних пријава, уговора          +2.400.000 

4243- услуге хемијске и медицинске анализе и испитивања          +1.320.000 

4265- материјал за истраживање и развој       +420.000 

      УКУПНО               5.208.000 



3 

 

 

Студентски парламент 
 

За потребе рада Студентског парламента на извору финансирања 04-сопствени 

приходи буџетских корисника, потребно је извршити прерасподелу дела средстава 

која су одобрена Финансијским планом за 2019. годину (5.514.000 динара), а која до 

сада нису потрошена, на следећим позицијама: 
 

4231- плате председника, секретара и заменика председника  

Студентског парламента         +100.000 

4233- котизације           +262.000 

4234- штампа зборника и остала штампа         ‒95.000 

4237- репрезентација-кетеринг        ‒282.000 

4237- репрезентација-поклони          ‒40.000 

4239- изнајмљивање аутобуса          +65.000 

4269- тонери             ‒10.000 

      УКУПНО             0 
 

 За потребе Студентског парламента потребно је извршити допуну Финансијског 

плана и предвидети средства, у износу од 1.200.000 динара на конту 732121, на извору 

финансирања 06- донација од међународних организација, за студентска путовања и 

семинаре студената Грађевинског, Хемијског, Машинског, Фармацеутског, 

Медицинског, Стоматолошког и Факултета за спорт и физичко васпитање, као и за 

котизације за стратешко планирање Студентског парламента на Авали, котизације за 

школу „Зелене политике“ и за пројекат „Осам векова аутокефалности Српске 

православне цркве“, на позицији: 
 

4233- котизације              +1.200.000 

     УКУПНО            +1.200.000 
 

 

Студијски програми на Универзитету 
 

Ради промовисања студијских програма при Универзитету и повећања броја 

студената, потребно је извршити прерасподелу средстава која су већ одобрена 

Финансијским планом за 2019. годину, на појединим позицијама за трошкове 

кампање: 

 

4242- услуге образовања- ангажовање професора     ‒480.000 

4234- услуге информисања- израда медијског садржаја    +154.000 

4234- услуге информисања-дигитално оглашавање     +116.000 

4234- услуге информисања- информисање на терену       +53.000 

4234- услуге информисања- штампање материјала       +30.000  

4235- стручне услуге- графички и веб дизајн        +94.000 

4239- остале опште услуге           +33.000 

      УКУПНО           0 
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Пројекти Еврпске Уније и други међународни пројекти 

 

За потребе реализације међународних пројеката потребно је повећати планирана 

средства на приходима 732121 у износу од 104.000.000 динара, на извору 

финансирања 06-донације од међународних организација, и извршити расподелу и 

прекњижавање на следећим позицијама: 
 

4151- накнаде трошкова за превоз           ‒35.000 

4131- накнаде у натури (за куповину Бус плус)         +35.000 

4231- административне услуге         ‒400.000 

4269- материјал за посебне намене- екстерни хард диск, каблови и сл.   +400.000 

4631- текући трансфери осталим нивоима власти – партнерима у земљи    +80.000.000 

4651- остале текуће дотације и трансфери- партнерима у иностранству   +24.000.000 

5122- административна опрема             ‒15.000.000 

5126- опрема за образовање              +10.000.000 

5151- компјутерски софтвер                +5.000.000 

      УКУПНО          104.000.000 
 

 

Потребно је средства добијена од НИС-а, по Уговору о донацији за потребе 

почетка реализације сарадње са Санктпетербуршким рударским универзитетом, у 

износу од 700.000 динара, на конту 744121, на извору финансирања 08- добровољни 

трансфери од физичких и правних лица, распоредити по следећим позицијама: 
 

4222- трошкови службених путовања у иностранству, за пут у Русију         +320.000 

4237- трошкови репрезентације, за кетеринг у Београду                               +100.000 

4239- остале опште услуге, за превоз и смештај гостију из Русије                 +280.000 

      УКУПНО                  700.000 

 

 

Потребно је прерасподелити већ планирана средства донације за реализацију 

пројекта „БГ пракса 2019“, коју спроводи Каријер центар, у износу од 3.000.000 

динара, на извору 07- донације од других нивоа власти, по следећим позицијама: 

 

 

4242- услуге образовања         ‒430.000 

4131- накнаде у натури (за куповину Бус плус)      +270.000 

4151- накнаде трошкова за превоз        +160.000 

      УКУПНО                   0 

 

 Потребно је већ планирана средства прихода од продаје службеног аутомобила 

у износу од 820.000 динара, као и прихода од откупа станова у износу од 90.000 

динара, са извора финансирања 04- сопствени приходи буџетских корисника, 
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пребацити на извор финансирања 09- примања од продаје нефинансијске имовине у 

укупном износу од 910.000 динара, и прерасподелити по следећим позицијама: 

 

4215- осигурање возила           60.000 

4252- текуће поправке и одржавање опреме, три аутомобила   193.000 

4264- материјал за саобраћај, бензин       420.000 

4269- материјал за посебне намене, аутомобилске гуме      80.000 

4821- остали порези            60.000 

4822- републичке таксе, за аутомобиле           7.000 

     УКУПНО       820.000 

 

4212- енергетске услуге, грејање УБ станова        31.000 

4213- комуналне услуге, одвоз одпада           2.000 

4235- стручне услуге, овера докомената           5.000 

4239- остале опште услуге, Архив Србије          3.000 

4251- текуће поправке и одржавање зграде, станова       20.000 

4821- остали порези, порез на имовину         20.000 

4822- републичке и градске таксе, за издавања уверења        9.000 

     УКУПНО         90.000 
 

 

 За донације примљене од Електромреже Србије и од Електропривреде Србије из 

ранијих година, у укупном износу од 1.556.000 динара, за пројекат „Универзитет у 

природи“, на извору финансирања 15- неутрошена средства донација из ранијих 

година, средства се планирају за поправку крова основне школе у селу Глеђица, која је 

дата на коришћење Универзитету у Београду. Потребно је ова средства распоредити 

по следећим позицијама: 

 

4251- текуће поправке и одржавање зграде      1.549.000 

4821-остали порези, порез на донацију              7.000 

     УКУПНО        1.556.000 

 

 

Докуменат припремила: 

Снежана Пејовић, дипл.екон. 

 

Руководилац Сектора за финансије  

и рачуноводство 

 

 

Проректорка за финансије      Ректорка Универзитета 

 

Проф. др Гордана Илић-Попов     Проф. др Иванка Поповић 

 


