
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

06.03.2019. године 

07 бр. 40-105/2019-4 

 

 

Прва измена и допуна финансијског плана за 2019. годину 

 

 

За потребе обављања редовне делатности Универзитета потребно је извршити 

измене на појединим позицијама у финансијском плану са извора 04-сопствени 

приходи, и то по следећим позицијама: 

 

4234-остале услуге штампања- дипломе.........................................................+9.400.000 

4239-остале опште услуге............................................................................... -26.000 

5113-додатни радови на реконструкцији архиве..........................................+26.000 

4269-потрошни материјал............................................................................ +150.000 

      УКУПНО             9.550.000 

 

Како би Универзитет у Београду могао да закључи уговор о штампању диплома 

са Заводом за израду новчаница и кованог новца Народне банке Србије, и остварио 

знатан попуст на количину, као и под условом да је уговор најмање на две године, 

потребно је, уместо првобитно планираних 5.000.000 динара са ПДВ за 2019. годину, 

извршити корекцију износа на 14.400.000 динара са ПДВ за двогодишњи период (од 

априла 2019. године до априла 2021. године). На тај начин Универзитет постиже 

сигурност да ће у наредних две године, уз попуст, остварити и редовно снабдевање 

потребним врстама диплома. 

Такође, на извору 04-сопствени приходи, сарадња са привредом, за реализацију 

пројеката Центра за трансфер технологије потребно је извршити допуну на следећим 

позицијама: 

 

4111-уговор о привременим и повременим пословима......................................+300.000 

4151-накнада за превоз, два практиканта...............................................................+48.000 

4235-стручне  адвокатске услуге .........................................................................+770.000 

4235-консултантске услуге .................................................................................+1.500.000 

       УКУПНО             2.618.000 

 

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, потребно је планирати ова средства на 

извору финансирања 08-донације правних и физичких лица, на следећим позицијама: 

 

4216-закуп простора и опреме..........................................................................+720.000 

4222-трошкови путовања у иностранство.......................................................+240.000 
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4232-компјутерске услуге................................................................................+2.400.000 

4234-услуга рекламе и промо видео..................................................................+600.000 

4235-услуге дизајна, пројектовања и израде сајта...........................................+1.200.00 

4235-адвокатске услуге -писање патентних пријава, уговора......................+2.400.000 

4235-услуге експерата.........................................................................................+600.000 

4235-остале стручне услуге.............................................................................+2.400.000 

4239-остале опште услуге................................................................................+1.200.000 

4243-медицинске и лабораторијске услуге....................................................+1.800.000 

4265-материјал за истраживање, хемикалије................................................ +7.200.000 

5125-медицинска опрема за реализацију пројеката......................................+4.800.000

      УКУПНО       25.560.000   

 

 

 

 

Проректорка за финансије     Ректорка Универзитета 

 

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

 


