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Трећа измена и допуна Финансијског плана за 2020. годину 

 

 

 

За потребе обављања редовне делатности Универзитета потребно је извршити 

допуну Финансијског плана, односно увећати приходе у износу од 141.000 динара на 

извору финансирања 01- приходи из буџета- на конту 791111, и распоредити их по 

следећим контима: 

421121- трошкови банкарских услуга......................................................................+120.000 

426791-остали медицински и лабораторијски материјал (материјални трошкови за 

студента докторских студија - Интелигентни системи).........................................+21.000 

                УКУПНО                           141.000   

 

За потребе обављања редовне делатности Универзитета потребно је извршити 

прерасподелу  на извору финансирања 04- сопствени приходи буџетских корисника, 

на следећим контима: 

 

462121 - Међународна чланарина (CESAER).......................................................+1.450.000 

512221- Рачунарска опрема....................................................................................-1.450.000 

                                                             УКУПНО                                                        0.00 

 

За потребе реализације међународних пројеката потребно је извршити 

прерасподелу средстава, у оквиру истог извора финансирања 06-донација 

међународних организација, на следећим контима: 

421111- трошкови платног промета...................................................................... +80.000 

421121- трошкови банкарских услуга.................................................................. +70.000 

421225- централно грејање(ЈПН-СРБ Центар)....................................................+118.000 

423599- остале стручне услуге...............................................................................+7.000.000 

482191- остали порези....................................................................................................15.000 

515111- компјутерски софтвер...............................................................................+1.000.000 

424211-услуге образовања......................................................................................-8.283.000 

                                                          УКУПНО                                                              0.00 

 

 

За потребе реализације међународних пројеката потребно је извршити прерасподелу 

средстава, у оквиру извора финансирања 15-неутрошена средства донација из ранијих 

година, на следећим контима: 

421111- трошкови платног промета.....................................................................+100.000 
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421121- трошкови банкарских услуга................................................................... +80.000 

422392- такси превоз у земљи............................................................................... +10.000 

426913- алат и инвентар......................................................................................... +35.000 

482211- републичке таксе....................................................................................... +35.000 

512221- рачунарска опрема...................................................................................+3.000.000 

422211-трошкови дневница за службени пут у иностранство ..........................-3.260.000 

                                                    УКУПНО                                                              0.00 

 

 

За потребе реализације међународног пројекта који финансира ИТО Фондација 

(ЈПН-СРБ Центар) потребно је извршити прерасподелу по контима и изворима 

финансирања на следећи начин: 

426919-остали материјал за посебне намене – тонери. (иф 06).............................+500.000 

423599-остале стручне услуге (иф 06)....................................................................... -80.000 

425222-поправка рачунарске опреме(иф 06)........................................................... -250.000 

425222-поправка рачунарске опреме (иф 15).......................................................... -170.000 

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

контима: 

421121- трошкови банкарских услуга........................................................................+2.000 

423419- остале услуге штампања.................................................................................- 2.000 

      УКУПНО                                   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 


