
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

5. јун 2020. године 

07 бр. 40-1/2020/2 

 

Прва измена и допуна Финансијског плана за 2020. 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: 

414311- отпремнине...........................................................................................+300.000 

421211-услуге за електричну енергију....................................................................-350.000 

421225-услуге централног грејања (Инфостан за стан у Мије Ковачевића 11а)+350.000 

423221-одржавање софтвера за задужбине у Сектору за инвестиције и управљање 

имовином Универзитета у Београду, задужбина и фондова................................+105.000 

482191-остали порези, порез на донацију софтвера од задужбине...................... +10.000  

424211-услуге образовања, коришћења лиценце Ithenticate за откривање плагијата 

докторских теза .........................................................................................................+360.000 

462121-међународне чланарине- CESAER..............................................................+120.000 

462121-међународне чланарине-EUA......................................................................+370.000 

423599- остале стручне услуге- акредитација Универзитета у Београду..........+1.080.000 

423911-остале опште услуге, техничка помоћ у припреми документације за 

акредитацију Универзитета.......................................................................................+350.000 

425113-молерски радови.............................................................................................+50.000 

425115-радови на водоводу и канализацији..............................................................+50.000 

482311-републичке казне ...........................................................................................+10.000 

426913-ситан инвента – камера и рутер за Каријер центар.....................................+30.000 

512211-намештај.........................................................................................................-180.000 

     УКУПНО       2.655.000 

 

За потребе обављања редовне делатности Универзитета потребно је извршити 

измене на појединим позицијама у Финансијском плану са извора 15-неутрошена 

средства донација из ранијих година, и то по следећим позицијама: 

512211-намештај-израда намештаја...................................................................... +180.000 

512221-рачунарска опрема за Центар за квалитет...............................................+250.000 

421422-услуге брзе поште......................................................................................+150.000 

     УКУПНО         580.000 

 

За потребе реализације међународних пројеката потребно је извршити 

прерасподелу према изворима финансирања и то са извора 15-неутрошена средства 
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донација из ранијих година пребацити на извор 06-донација међународних 

организација, на следећим контима: 

 

512221-рачунарска опрема.............................................................................-15.000.000 

512221-рачунарска опрема ...........................................................................+15.000.000 

512241-електронска опрема ............................................................................-4.000.000 

512241-електронска опрема............................................................................+4.000.000 

515111-компјутерски софтвер............................................................................-300.000 

515121-књиге у библиотеци...............................................................................+210.000 

515121-књиге у библиотеци на извору 15-неутрошена средства донација из ранијих 

година .................................................................................................................   +90.000 

     УКУПНО        0 

 

 

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: 

512621-опрема за науку-електрична и машинска опрема .....................................-620.000 

512531-мерни и контролни инструменти ...............................................................+620.000 

423539-остале правне услуге..................................................................................-1.300.000 

423539-остале правне услуге.................................................................................+1.300.000 

423599-остале стручне услуге ПЦТ таксе................................................................-500.000 

423599-остале стручне услуге ПЦТ таксе...............................................................+500.000 

424341-лабораторијске услуге-лабораторијске и медицинске анализе на 

животињама................................................................................................................-200.000 

424341- лабораторијске услуге-лабораторијске и медицинске анализе на 

животињама...............................................................................................................+200.000 

423599-остале стручне услуге-услуга Оптимизације експресионог система у оквиру 

индивидуалног ТТФ пројекта ..................................................................................-840.000 

423599-остале стручне услуге-услуга Оптимизације експресионог система у оквиру 

индивидуалног ТТФ пројекта .................................................................................+840.000 

      УКУПНО                                  0 

 

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 


