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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

03. јун 2021. године 

07 бр. 40-47/2021-3 

 

 

Прва измена и допуна Финансијског плана за 2021. годину 

 

 

 

БУЏЕТ 01 - ПРОЈЕКАТ Circle U 

 

За реализацију пројеката Европске универзитетске алијансе Circle U увећати 

приходе из буџета за наменски добијена средства од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, на конту 791111-01 за износ од 4.704.000 динара и извршити 

расподелу трошкова по следећим позицијама: 

 

512221 сервер и два пројектора .................................................................................2.940.000 

4222 трошкови путовања у иностранство....................................................................588.000 

424211 услуге образовања (хонорари за креирање наставних програма) 

......................................................................................................................................1.176.000 

УКУПНО                4.704.000 

  

За реализацију ЕУРЕКА пројекта увећати приходе из буџета за наменски 

добијена средства од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на конту 

791111-01за износ од 1.200.000 динара и ставити расходе на конту: 

424621 услуге науке (уговори)..................................................................................1.200.000 

УКУПНО                       1.200.000 

 

 За материјалну подршку научног скупа „UNIFood 2021“ од Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, већ планирана средства из буџета-01, 

прерасподелити на следећим позицијама: 

 

423599 стручне услуге (организација конференције)...............................................-250.000 

421622 закуп опреме (озвучење) ..................................................................................200.000 

423413 штампа зборника са конференције....................................................................50.000 

УКУПНО           0 

 

 

 

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ  

 

         За потребе обављања редовне делатности Универзитета потребно је извршити 

измене на појединим позицијама у Финансијском плану у оквиру извора финансирања 

13 - нераспоређени вишак прихода из ранијих година, у износу од 1.100.000 динара, као 

и увећати сопствене приходе на позицији 742321- 04 за износ од 2.110.000 динара и 

распоредити по следећим позицијама: 

 

515129 израда портрета ректорке................................................................................350.000 

482211 републичке таксе (за приступ подацима катастру непокретности) .............   20.000 

483111 новчане казне по решењу судова (судски спорови)...................................... 150.000 
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423521 адвокатске услуге ............................................................................................ 500.000 

424221 Културно-уметничко друштво за Дан Универзитета ...................................100.000 

421622 закуп опреме (озвучење) ..................................................................................120.000 

416111 јубиларне награде ..........................................................................................1.300.000 

414311 отпремнине .......................................................................................................570.000 

414411 солидарне помоћи за дужу и тежу болест......................................................100.000 

423432 објављивање конкурса (за студентске организације)................................-1.600.000 

423321 котизације за семинаре (за студентске организације)................................1.600.000 

УКУПНО                                                 3.210.000 

 

 

РЦУБ 04-13 

       Са извора финансирања 04 – сопствени приходи буџетских корисника пренети на 

извор финансирања 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих година, у износу од 

3.425.000 динара, које је потребно наменски определити на конту: 

423599 стручне услуге ...............................................................................................3.425.000 

423599 стручне услуге ............................................................................................. -3.425.000 

УКУПНО                                                                                                                           0.00 

 

Центар за трансфер технологије  

 

         Из средстава извора финансирања 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година, у износу од 15.000 динара, наменски определити и покрити трошкове на 

следећим контима: 

423321 ПДВ за плаћену котизацију ...............................................................................12.000 

421121 Трошкови платног промета и НБС ..................................................................... 3.000 

 УКУПНО                   15.000                                                    

Усвојене позиције у Финансијском плану, а 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, кориговати и извршити прерасподелу по следећим контима и изворима финансирања: 

423539 правне услуге(иф 08)....................................................................................-1.200.000 

423539 правне услуге(иф 15).....................................................................................1.200.000 

423599 услуге ЦЕ атеста (иф 08).................................................................................-253.000 

512221 рачунарска опрема(иф 15)............................................................................... 144.000 

512221 рачунарска опрема(иф 08)............................................................................... 106.000 

421121 провизије НБС и Трезора(иф 08).........................................................................3.000 

411131 ангажовање лица - уговор о ппп (иф 08)........................................................-200.000 

411131 ангажовање лица - уговор о ппп (иф 06)..........................................................200.000 

412111 допринос за ПИО - уговор о ппп(иф 08)...........................................................-23.000 

412111 допринос за ПИО - уговор о ппп (иф 06)..........................................................23.000 

412211 допринос за здравство - уговор о ппп (иф 08)................................................. -11.000 

412211 допринос за здравство - уговор о ппп (иф 06)...................................................11.000 

УКУПНО                                                                                                                             0.00 
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За реализацију међународног пројекта Центра за трансфер технологије, за већ 

пристигла средства увећати приходе на конту 732121-06 у износу од 947.000 динара и 

распоредити трошкове по следећим позицијама: 

   

423539 стручне услуге (адвокатске услуге) ...............................................................120.000 

426911 потрошни материјал ......................................................................................... 10.000 

426913 ситан инвентар ...................................................................................................27.000 

512241 електронска опрема......................................................................................... 270.000 

512242 фотографска опрема ........................................................................................520.000 

УКУПНО               947.000 

 

 

Пројекти Еврпске Уније и други међународни пројекти 

 

 За потребе реализације међународних пројеката потребно је из извора 

финансирања 15 – неутрошена средства донација из ранијих година, у износу од 

16.687.000 динара, наменски определити средства за покриће трошкова по следећим 

контима: 

411111 плате запослених на пројектима.................................................................. 9.800.000 

412111 допринос за ПИО ..........................................................................................1.200.000 

412211 допринос за здравство...................................................................................... 500.000 

415112 превоз на посао за запослене на пројектима...................................................  85.000 

421121 провизије Трезора и НБС .................................................................................300.000 

421422 услуге доставе...................................................................................................100.000 

422111 дневнице за сл. путовања у земљи...................................................................300.000 

422121 превоз за сл. путовања у земљи........................................................................150.000 

422131 смештај за сл. путовања у земљи....................................................................150.000 

422194 употреба сопственог возила за сл. путовање..................................................150.000 

422199 остали трошкови(путарине) за сл. путовање................................................... 20.000 

423111 услуге превођења ............................................................................................. 600.000 

423291 остале компјутерске услуге (одржавање веб сајта).......................................276.000 

423419 штампа материјала за учење............................................................................180.000 

423599 остале стручне услуге (дизајн материјала за штампу)................................... 450.000 

426311 стручна литература за потребе пројекта......................................................... 288.000 

482211 републичке таксе (за истраживача на пројекту) ..............................................60.000 

512221 рачунарска опрема ...........................................................................................888.000 

512241 електронска опрема (камере и звучни систем).............................................. 900.000 

515121 књиге у библиотеци........................................................................................... 40.000 

426919 материјал за посебне намене (тонери за ИТО фонд).....................................250.000 

УКУПНО                       16.687.000 

 

 

За реализацију нових пројеката увећати приходе на конту 732121-06 донације од 

међународних организација за износ од 9.950.000 динара и извршити расподелу по 

следећим контима: 

 

423291 остале компјутерске услуге (одржавање веб сајта)........................................400.000 

423419 штампа промотивног материјала ....................................................................150.000 
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423599 остале стручне услуге (уговори)...................................................................7.000.000 

512221 рачунарска опрема ...........................................................................................900.000 

512241 електронска опрема (аудио опрема за дигиталну учионицу).................... 1.500.000 

УКУПНО                       9.950.000 
 

Из средстава сопствених прихода 04-325, за реализацију пројеката извршити 

прерасподелу по следећим позицијама: 

 

421422 услуге доставе...................................................................................................100.000 

423111 услуге превођења ...............................................................................................70.000 

423599 остале стручне услуге (обуке запослених и уговори)................................. 3.000.000 

426911 потрошни материја (слушалице и камере) ......................................................68.000 

512221 рачунарска опрема ........................................................................................1.452.000 

512241 електронска опрема..........................................................................................500.000 

411111 бруто зараде ................................................................................................. -4.450.000 

412111 допринос за ПИО............................................................................................ -510.000 

412211 допринос за здравство ....................................................................................-230.000 

УКУПНО                                                 0 

 

 

    ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ: 

 

Усваја се Прва измена и допуна Финансијског плана за 2021. годину. 

 

Укупни расходи увећани су за 36.713.000 динара, и покривају се из следећих 

средстава: 

 

791111-01 - Приходи из буџета, у износу од 5.904.000 динара 

742321-04 - Сопствени приходи, у износу од 2.110.000 динара 

732121-06 - Донације од међународних организација, у износу од 10.897.000 динара; 

13- нераспоређени вишак прихода из ранијих година који се наменски опредељује за 

покриће недостајућих средстава, у износу од 1.115.000 динара; 

15- неутрошена средства донација из ранијих година који се наменски опредељују за 

покриће недостајућих средстава, у износу од 16.687.000 динара. 

 

 

 

Ребаланс 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          

 
 


