
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

07 број 40-1/2020-3 

16.9.2020. године 

 

 

Друга измена и допуна Финансијског плана за 2020. годину 

 

 

За потребе обављања редовне делатности Универзитета потребно је извршити 

прерасподелу у Финансијском плану са извора финансирања 04-сопствени приходи, на 

следећа конта: 

416111- јубиларне награде.......................................................................................+950.000 

421612- закуп простора за ЦТТ и Јапан-Србија центар........................................+400.000 

423511- консултантске услуге за увођење система финансијско управљања и контроле 

– спровођење интерне ревизије ..............................................................................+400.000 

424221- услуге културе (КУД „Шпанац“ за Дан Универзитета)...........................+20.000 

425222- резервни делови, материјал и алат за одржавање рачунарске опреме..+100.000 

425222- потрошни материјал и алат за одржавање рачунарске опреме..............+100.000 

423599- остале стручне услуге................................................................................−400.000 

423419- остале услуге штампе................................................................................−520.000 

422221- превоз на службеном путу у иностранство.............................................−700.000 

422231- смештај на службеном путу у иностранство...........................................−350.000 

                УКУПНО                                0.00   

 

 

За потребе обављања редовне делатности Универзитета потребно је извршити 

прерасподелу у Финансијском плану са извора финансирања 01-средства из буџета, 

која смо добили од Министарства правде по пројекту „Радови на текућем одржавању 

објекта-замена снегобрана на крову објекта Капетан Мишиног здања“, део средства 

преусмерити за услуге надзора на следећи начин: 

511321 - капитално одржавање зграде....................................................................−150.000 

423599- стручни надзор радова за снегобране.......................................................+150.000 

      УКУПНО                                0.00   

 

 

На извору финансирања 04-сопствени приходи буџетских корисника, за 

реализацију студијских програма Биофизика и Рачунарство у друштвеним наукама, 

потребно је извршити прерасподелу средстава која су већ одобрена Финансијским 

планом за 2020. годину на следећим позицијама:  

423599- акредитација студијских програма............................................................+660.000 

424211- услуге образовања – настава хонорари.....................................................−620.000 
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423911-смештај и путни трошкови предавача..........................................................−40.000 

            УКУПНО             0.00 

 

 

Из сопствених прихода пројеката РЦУБ-а, на извору финансирања 04–сопствени 

приходи буџетских корисника потребно је извршити прерасподелу средстава која су 

већ одобрена Финансијским планом за 2020. годину на следећим позицијама: 

512251- oпрема за домаћинство – судо машина......................................................+70.000 

512221- комуникациона опрема Firewall CISKO………………………………… −70.000 

                                                            УКУПНО                                                            0.00 

 

 

За потребе реализације међународних пројеката потребно је извршити 

прерасподелу према изворима финансирања, и то са извора 15-неутрошена средства 

донација из ранијих година пребацити на извор 06-донације међународних 

организација, на следећим контима: 

465111- остале текуће дотације и трансфери.....................................................−10.000.000 

465111- остале текуће дотације и трансфери.................................................... +10.000.000 

512611- опрема за образовање...............................................................................−4.031.000 

512521- лабораторијска опрема.............................................................................+4.031.000 

                                                           УКУПНО                                                            0.00 

 

 За потребе реализације међународних пројеката потребно је извршити 

прерасподелу средстава која су већ усвојена Финансијским планом за 2020. годину, у 

оквиру истог извора финансирања 15-неутрошена средства донација из ранијих 

година, на следећим контима: 

421422- услуге доставе.............................................................................................+100.000 

421522- здравствено осигурање запослених..........................................................−100.000 

426521- материјал за истраживање и развој...........................................................+200.000 

482191- остали порези (порез на донацију)............................................................+705.000 

465111- остале текуће дотације и трансфери.........................................................−905.000 

512221- рачунарска опрема...................................................................................+4.200.000 

512521- лабораторијска опрема...............................................................................+200.000 

512241- електронска опрема..................................................................................−3.000.000 

512611- опрема за образовање...............................................................................−1.400.000 

                                                       УКУПНО                                                                0.00 

 

За потребе реализације међународних пројеката потребно је извршити 

прерасподелу средстава која су већ усвојена Финансијским планом за 2020. годину, у 

оквиру истог извора финансирања 06-донација међународних организација, на 

следећим контима: 

423419- остале услуге штампања.............................................................................+450.000 

421522- здравствено осигурање запослених...........................................................−450.000 
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512221- рачунарска опрема...................................................................................+2.600.000 

512241- електронска опрема.................................................................................−2.600.000 

512521- лабораторијска опрема............................................................................+2.300.000 

512611- опрема за образовање..............................................................................−2.300.000 

                                                          УКУПНО                                                            0.00 

 

 

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 извршити прерасподелу 

средстава са извора 08-донације правних и физичких лица на извор 15-неутрошена 

средства донација из ранијих година, на следећим позицијама: 

426521- материјал за истраживање и развој (08)....................................................−120.000 

426521- материјал за истраживање и развој (15)....................................................+120.000 

      УКУПНО                                  0.00 

 

 

За потребе реализације међународних пројеката потребно је извршити 

прерасподелу према изворима финансирања, за покриће бруто плата запослених на 

међународним пројектима, и то са изворa 06-донација међународних организација на 

извор финансирања 15-неутрошена средства донација из ранијих година, на следећим 

контима: 

411111- плате – бруто1(06)....................................................................................−2.400.000 

411111- плате – бруто1 (15)...................................................................................+2.400.000 

412111- допринос за пензијско и инвалидско осигурање(06)...............................−300.000 

412111- допринос за пензијско и инвалидско осигурање (15)...............................+300.000 

412211- допринос за здравствено осигурање (06)...................................................−150.000 

412211- допринос за здравствено осигурање (15)...................................................+150.000 

                                                                                                                               0.00 

 

 

Измене и допуне Финансијског плана 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 


