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ИЗВЕШТАЈ 
 

извештај о реализацији укупних средстава 

 

 

 

 

Електротехнички факултет је у току 2020. године из Буџета Републике Србије добио укупно  

528.429.193,61 динар и то: 

 

1. 13700 – Развој науке и технологије                                 117.670.529,53 динара 

2. 13704 – Више и универзитетско образовање                  410.758.664,08 динара 

Укупно:                            528.429.193,61 динара   
 

 

Средства су утрошена према следећој расподели, у складу са наменом 

 

1. 400000 – текуће расходе           510.591.964,34 динара 

2. 500000 – издаци за нефинансијску имовину          17.390.615,83 динара 

Укупно:                           527.982.580,17 динара   
 

Суфицит:          446.613,44 динара. 

 

Образложење за одступање од извршења 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру подршке развоју високог 

образовања, расписало је 12.06.2020. год. јавни конкурс за финансирање Пројеката 

унапређења и дигитализације наставе.  

 

Електротехнички факултет је конкурисао и са МПНТР су склопљена  два Уговора за 

реализацију пројеката: 

1. Уговор о финансирању пројекта - еФОТОН бр. Уговора 111-00-00057/13/2020-06 

2. Уговор о финансирању пројекта -  ДРПиРЗ бр. Уговора 111-00-00057/25/2020-06 

 

Укупна вредност Пројеката је 1.938.694,00 динара. Пројекти ће се реализовати у школској 

2020/2021 години. Прва рата уплаћена је 30.11.2020. године у износу 846.604,76 динара,  док 

ће остатак бити уплаћен до 28.02.2021. године.  

 

Обзиром да је утошак средстава додељених за одређене намене условљен рализацијом 

активности у оквиру одређеног програма, и да се пројекти односе на школску 2020/2021. 

годину, у 2020. години од укупно уплаћених 846.604,76 динара утрошено је 399.991,32 

динара. Из тог разлога  јавило се одступање између одобрених средстава  и извршења, које је 
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исказано као суфицит у Обрасцу 5 извршење буџета у износу 446.613,44 динара. На дан 

31.12.2020. године та средства налазе се на нашем текућем рачуну 840-1438660-66. 

 

Пренета средства биће утрошена у 2021. години према утрврђеном буџету пројекта и 

динамици, до краја трајања пројекта.  

 

Других одступања у извршењу буџета није било. 

 

 

 

Београд,  25.02.2021. године                                                      Декан 

  

                                                                                    Проф.  др Мило Томашевић 

 


		2021-02-26T14:23:05+0100
	Milo Tomašević 100085811-1805957260022




