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ОБЈАШЊЕЊА УЗ ПОЈЕДИНЕ ПОЗИЦИЈЕ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОД. 
 
 
 
 
 
 

Конто/ 
подконто 

Опис позиције Извор прихода и/или 
расхода 

Описно објашњење 

4111, 
4121,4122 и 
4123 

Плате и социјални 
доприноси запослених 

Буџетски приходи и 
сопствени приходи  

Расходи за плате запослених из буџетских и сопствених прихода планирани 
су на основу података из 2018. године, и  планираних повећања из буџета и 
сопствених прихода.   

4111, 
4121,4122 и 
4123 

Плате и социјални 
доприноси запослених 

Уплате за докторске 
студије 

Расходи за плате и социјалне доприносе из овог извора су планирани  на 
основу уплате за докторске студије у укупном износу од 8.000.000,00 
динара.  

4111, 
4121,4122 и 
4123 

Плате и социјални 
доприноси запослених 

Буџетски приходи  - 
средства за науку  

Плате запослених истраживача планиране су на основу података за 2018. 
годину и очекиваних повећања из буџета за науку у 2019. години. 

4141 Исплата накнада за 
време одсуствовања са 
посла - боловања 

Сопствени приходи 
 

На терет сопствених прихода финансирају се породиљска боловања по 
старом систему финансирања и боловања за месец децембар 2019. године. 
Боловања из децембра 2019. године биће рефундирана у 2020. години.   

4131 Маркице за превоз 
запослених на посао 

Сопствени приходи Расход за превоз запослених на посао се увећава у 2019. години због 
евентуалних повећања цена ових услуга од стране пружаоца услуга. 
Ови расходи у 2018. години нису финансирани из буџета. 

4143 Отпремнине и помоћи Сопствени приходи Овај издатак се планира на основу потреба факултета у 2019. години и 
чињенице да МПНиТР није финансирало ове расходе у 2018. години. 

4144 Помоћ у медицинском 
лечењу запосленог или 
члана уже породице 

 

Сопствени приходи Расходи за ове намене су планирани на (истом) нивоу као у 2018. години. 



4151 Накнаде у новцу за 
превоз  запослених на 
посао 

Сопствени приходи  и 
буџетски приходи 

Расход за превоз запослених на посао се увећава у 2019. години због 
евентуалних повећања цена ових услуга од стране пружаоца услуга и 
могућих измена прописа у овој области. 
 4161 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 
 

Сопствени приходи Ови расходи се увећавају због повећаног броја запослених којима ће бити 
исплаћене јубиларне награде у 2019. години. 

4211 Трошкови платног 
промета и банкарских 
услуга 

Сопствени приходи  и 
буџетски приходи  

Ови расходи су планирани на нешто вишем нивоу у односу на 2018. годину 
због повећаног обима платног промета који се очекује у овој години. 

4212 Енергетске услуге Буџетски приходи и 
сопствени приходи 

Расходи за ове намене планирани су на истом нивоу као у 2018. години. 

4213 Комуналне услуге Буџетски приходи и 
сопствени приходи 

Расходи за ове намене су незнатно смањени у односу на 2018. годину. 

4214 Услуге комуникација Буџетски приходи и 
сопствени приходи 

Расходи за ове намене су смањени у односу на 2018. годину  на основу 
података о извршеним исплатама за ове намене у тој години. 

4215 Трошкови осигурања 
 

Сопствени приходи Трошкови осигурања се односе искључиво на осигурање студената и 
планирани су на истом нивоу као у 2018. години. 

4216 Закуп имовине и опреме 
 

Буџетски приходи и 
сопствени приходи 

Трошкови закупа имовине и опреме планирани су на нешто нижем нивоу 
него у 2018. години. Смањени су из сопствених прихода због тога што су 
ови расходи у 2018. години делом били финансирани из буџета. 

4221 Трошкови службених 
путовања у земљи 

Буџетски приходи и 
сопствени приходи  

Расходи за ове намене се незнатно увећавају из сопствених прихода, а 
више из буџетских-наука због реалнијег планирања у односу на 2018. 
годину. 

4222 Трошкови службених 
путовања у иностранство 

Буџетски приходи и 
сопствени приходи 

Расходи за ове намене се незнатно увећавају из сопствених прихода, а 
смањују из буџетских-наука због реалнијег планирања у односу на 2018. 
годину. 

4229 Остали трошкови 
транспорта 

 

Буџетски приходи и 
сопствени приходи 

Ови расходи су планирани у 2019. години на нижем нивоу у односу на 2018. 
годину због реалнијег планирања истих.  

4231 Административне услуге Сопствени приходи  
 

Расходи за ове  намене се односе на накнаде за ангажовање по уговорима 
о привременим и повременим пословима у стручним службама Факултета и 
рачунарском центру. У 2019. години се увећавају због повећања броја 
ангажованих по основу ових уговора. 
 



4232 Компјутерске услуге Буџетски приходи и 
сопствени приходи  
 

Расходи за ове намене се односе на набавку и одржавање софтвера за 
стручне службе, наставу и науку као и набавку антивирус програма за 
потребе Факултета и студената. 

4233 Услуге образовања и 
усавршавања запослених 

Сопствени приходи и 
приходи из буџета - наука 

Планирани расходи за ове намене се незнатно умањују у односу на 2018. 
годину, због реалнијег планирања истих. 

4234 Услуге информисања 
(штампања) 

Сопствени приходи, 
буџетски приходи и 
донације 

Расходи за ове намене се односе на штампање билтена, часописа, 
уџбеника, публикација, оглашавање у средствима јавног 
информисања и остало  и планирани износи за 2019.  годину се 
незнатно разликују у односу на 2018.  годину. 

4235 Стручне услуге 
 

Буџетски приходи и 
сопствени приходи 

Стручне услуге се финансирају из сопствених извора и из буџета. У 2019. 
години ови расходи су планирани у већем износу из сопствених средстава 
због повећаних потреба Факултета. 

4236 Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

Сопствени приходи и 
буџетски приходи - наука 

Расходи за ове намене се незнатно увећавају из науке, у односу на 
2018. годину, због реалнијег планирања.  

4237 Репрезентација 
 

Сопствени приходи, 
буџетски приходи – наука 
и донације 

Репрезентација се планира на истом износу као у 2018. години, осим из 
извора – донације где се незнатно увећава. Ови расходи се односе на 
издатке за мале поклоне пословним партнерима, поклоне за запослене 
приликом одласка у пензију, штампање календара, оловака и другог 
рекламног материјала, набавку поклона за најбоље студенте и остало. 

4239 Остале опште услуге Сопствени приходи Расходи за ове намене се односе на накнаде за ангажоване по уговорима о 
привременим и повременим пословима у Техничкој служби на пословима 
одржавања хигијене, као и (физичком) обезбеђењу објекта и издатке за 
друге примљене услуге општег карактера. У 2019. години ови издаци се 
увећавају због повећаних потреба Факултета и реалнијег планирања 
расхода за ове намене. 
 4242 Услуге образовања, 

културе и спорта 
Сопствени приходи и 
приходи из буџета 

Расходи за ове намене се највећим делом односе на ангажовање 
хонорарних наставника и на њихове путне трошке, као и на све остале 
услуге које се могу сврстати у функцију образовања. Финансирање ових 
услуга у 2019. години се планира на сличном нивоу као у 2018. Години, али 
се у структури мења због реалнијег планирања. У ове расходе је укључен и 
план расхода Студентског парламента у износу од 900.000,00 динара. 



4246 Услуге очувања животне 
средине, науке и 
геодетске услуге (плате и 
хонорари истраживача на 
пројектима) 

 

Сопствени приходи, 
буџетски приходи – наука 
и донације 

Расходи за ове намене се углавном односе на финансирање националних 
пројеката из буџета-наука, а мањи део се односи на финансирање 
пројеката из донација као и организовање научних конференција од стране 
факултета и прикупљање средстава по том основу. 
Средства за ове намене се планирају на сличном нивоу као у 2018. години. 
Једино се из науке очекује већи износ средстава због најављених повећања 
бруто накнада истраживачима на пројектима. 

4249 Остале специјализоване 
услуге 
 

Сопствени приходи и 
буџетски приходи - наука 

Расходи за ове намене се планирају на сличном нивоу као у 2018. години. 

4251 Текуће поправке и 
одржавање зграда и 
објеката 
 

Сопствени приходи и 
буџетски приходи  

Расходи за ове намене се планирају на већем нивоу због већих 
потреба за одржавањем објеката .   

4252 
 

Текуће поправке и 
одржавање опреме 
 

Сопствени приходи и 
буџетски приходи - наука 

Расходи за ове намене се планирају на већем нивоу због већих 
потреба за одржавањем опреме .   

4261 Административни 
материјал 

Сопствени приходи и 
приходи из буџета 

У 2019. години мења се структура ових расхода у односу на предходну 
годину, због реалнијег планирања. 

4263 Материјали за 
образовање и 
усавршавање запослених 

 

Сопствени приходи и 
приходи из буџета-наука 

Ови расходи обухватају сву стручну литературу за редовне потребе 
запослених у стручним службама и остале публикације за образовање 
запослених.  

4265 Материјали за очување 
животне средине и науку 

 

Буџетски приходи-наука, 
донације и сопствени 
приходи 

Планирани расходи за ове намене се односе на реализацију националних 
пројеката, пројеката који се финансирају из буџета и трошкове који се 
јављају приликом организације научних конференција у организацији 
факултета. 
У 2019. години издаци за ове намене се увећавају из буџета-наука због 
реалнијег планирања. 

4266 Материјали за 
образовање, културу и 
спорт 
 

Буџетски приходи Материјал за образовање обухвата целокупан материјал који се користи у 
организовању функције образовања и планира се на истом нивоу као у 
2018. години. 

4268 Материјали за 
домаћинство и 
угоститељство 
 

Сопствени приходи и 
буџетски приходи-наука 
 

Материјали за домаћинство и угоститељство се планирају у нешто већем 
износу, из сопствених извора, због реалнијег планирања у 2019. години. 



4269 Материјали за посебне 
намене 
 

Сопствени приходи 
 

Овај материјал обухвата сав потрошни материјал за редовно одржавање 
опреме и објеката, ситан инвентар, резервне делове и остали материјал за 
посебне намене. Издаци за ове намене, из сопствених извора, се планирају 
на вишем нивоу због реалнијег планирања. 

4412, 4415 Отплата камата осталим 
нивоима власти и отплата 
камата осталим домаћим 
кредиторима 
 
 

Сопствени приходи 
 

Овај расход се планира због могућих издатака по овом основу у 2019. 
години.  

4442, 4821, 
4822 и 4823  

Казне за кашњења, порези 
и таксе 

Сопствени приходи 
 

Сви ови расходи се планирају због могућности да се појаве у наредној 
години. У случају да нису планирани може бити проблема у исплати истих и 
функционисању Факултета. 

5113 Капитално одржавање 
зграда и објеката 
 

Сопствени приходи  
 

Расходи за ове намене се односе на инвестиционо одржавање у циљу 
побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације. Планирани су 
на истом нивоу као у 2018. години. 

5114 Пројектно планирање Сопствени приходи 
 

Ова позиција се односи на издатак за израду главног грађевинско- 
архитектонског пројекта за реконструкцију галерије у згради ПМФ-а у 
Вишеградској 33. 

5122 Административна опрема 
 

Сопствени приходи 
 

Расходи за ове намене се планирају у истом износу као и у 2018. години. 

5126 Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт 
 

Буџетски приходи, 
донације, сопствени 
приходи   

Издаци за набавку опреме се односе на набавку опреме за образовање из 
сопствених извора за све Департмане Факултета, набавку опреме за науку 
за реализацију националних пројеката из буџета-наука и набавку опреме 
за реализацију пројеката који се финансирају из донација.  

5151 Нематеријална имовина  
 

Сопствени приходи и 
буџетски приходи-наука 

 

Расходи за ове намене се односе на набавку књига за библиотеку и 
рачунарских програма за унапређење рада Факултета чија се набавка 
планира у 2019. години. 

 
Напомињемо да нам приликом израде Финансијског плана за 2019. годину, у јануару 2019. године, нису били познати износи за материјалне 

трошкове Факултета који ће нам бити уплаћивани у 2019. години од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

 

Средства за Докторске студије из МПНиТР су планирана на  вишем нивоу  у односу на 2018. годину, а тачна расподела истих биће урађена 

кроз измену финансијског плана у току 2019. године. 

 

 

 



 


