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ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНУ ЕКОНОМИЈУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО  

У БЕОГРАДУ 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

 

Р.бр. Назив задатка 

Број студената по 

акредитацији 

Планирани 

износ 

Очекивана 

наплата 70% 

(у складу са 

искуством из 

ранијих година) 

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1. 2. 

1.  Школарине (ОАС)1730+(МАС)440 270.485.000 189.339.500 

2.  Испити и овера семестра (ОАС)1730+(МАС)440 36.183.000 25.328.100 

3. 
Завршни радови и упис 

године 
 26.000.000 18.200.000 

4. Остали приходи  3.536.000 2.475.200 

 УКУПНО:  336.204.000 235.342.800 

  Очекивани ТЕКУЋИ РАСХОДИ (у складу са 

искуством из ранијих година) 

1.  
Плате и додаци 

запослених. 

          
141.588.170  

2.  
Трошкови закупа 

просторија и опреме 

 
24.000.000  

3.  Административне услуге  22.340.000  

4.  Трошкови материјала  6.980.000  

5.  
Трошкови горива и 

енергије 

 
8.350.000  

6.  Амортизација  5.900.000  

7.  Остали расходи  11.580.000  

 УКУПНО:  220.738.170  

  ОСТВАРЕНА ДОБИТ 

УКУПНО:  14.604.630 

 

                                                                                  

 



Тумачење финансијског плана за 2021. годину: 

 

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 

 

1. 1. Процена планиране наплате школарине дата је на основу максимално 

уписаног броја студената у складу са акредитацијом, а по тренутно важећем 

ценовнику. (Висина школарине за ОАС је 1000 ЕУР  по средњем курсу НБС 

на дан уплате, а висина школарине за МАС је 1300 ЕУР по средњем курсу 

НБС на дан уплате). 

 

1. 2. Очекивана наплата школарине дата је на основу искустава из ранијих 

година а у складу и са тренутном ситуацијом на тржишту,  што је у овом 

моменту процењено на 70%  планираног износа. 

 

2. 1. Процена планиране наплате испита и овера семестара  дата је на основу 

максимално уписаног броја студената у складу са акредитацијом и бројем 

испита по годинама студија на акредитованим програмима,  а по тренутно 

важећем ценовнику. (Накнада за пријаву испита ОАС 1200РСД, накнада за 

пријаву испита МАС 1500РСД, Накнада за оверу семестра по семестру ОАС 

и МАС 2500РСД). 

 

2. 2. Очекивана наплата испита и овера семестара дата је на основу искустава 

из ранијих година а у складу и са тренутном ситуацијом на тржишту,  што је 

у овом моменту процењено на 70%  планираног износа. 

 

3. 1. Процена планиране наплате Завршних радова (Пројектни рад после треће 

године студина на смеру са ОАС 180 ЕСПБ,  Дипломски рад после четврте 

године студија на смеру са ОАС 240 ЕСПБ, Мастер рад после пете године 

студија на смеру са МАС 120 ЕСПБ односно МАС 60ЕСПБ) и накнада за 

Упис школске године дата је на основу максимално уписаног броја 

студената у складу са акредитацијом,  а по тренутно важећем ценовнику. 

(Накнада за Пројекни рад је 20.000РСД, накнада за Дипломски рад је 

35.000РСД, накнада за Мастер рад је 50.000РСД, Накнада за упис године по 

години студија ОАС и МАС 2500РСД). 

 

3. 2. Очекивана наплата Завршних радова и накнада за упис године дата је на 

основу искустава из ранијих година а у складу и са тренутном ситуацијом на 

тржишту,  што је у овом моменту процењено на 70%  планираног износа. 

 

4. 1. и 4.2. Остали приходи – у остале приходе спадају остали финансијски и 

периодични приходи од споредних делатности – остало образовање, 

издавачка делатност, међународна конференција, курсеви и др. Процена 

планираног износа и Очекиване наплате дата је на основу планираних 

активности (организација Међународне конференције ЕЕЕ2021 и издања 

стручних часописа ИР) и искустава из ранијих година. 

 



ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

 

1. 1. Планирани расходи за зараде и накнаде трошкова запослених дати су на 

основу планираног броја запослених радника а на основу искуства из 

ранијих година. 

 

2. 1. Планирани трошкови закупа Пословног простора и опреме дати су у 

складу са искуством и годишњим финансијским извештајима из ранијих 

година.  

 

3. 1. Планирани расходи за Aдминистративне услуге обухватају трошкове 

услуга у промету услуга односно производних услуга у склагу са искуством 

и годишњим финансијским извештајима из ранијих година. 

 

4. 1. Планирани трошкови материјала обухватају класу  трошкова осталог 

материјала (режијског- материјали за одржавање, резервни делови, утрошак 

ситног инветара који се одмах отписује, помоћни материјали, канцеларијски 

материјал, остали режијски трошкови) на основу годишњег финансијског 

извештаја ранијих година и искуства. 

 

5. 1. Планирани трошкови горива и енергије обухватају трошкове за утрошак 

нафтних деривата, електричне енергије, грејања на пару и гас а све у складу 

са искуством и годишњим финансијским извештајима из ранијих година.  

 

 

6. 1. Трошкови амортизације дати су на основу обрачуна амортизације у 

скалду са законом и рачуноводственим политикама а све у складу са 

годишњим финансијским извештајима из ранијих година. , 

 

7. 1. Остали расходи обухатају све остале расходе осим горе поменутих а све у 

складу са искуством и годишњим финансијским извештајима из ранијих 

година.  

 

ПЛАНИРАНА ДОБИТ 

 

Планирана добит је дата као разлика између Планираних прихода и Планираних 

расхода и налази се у очекиваном распону  добити у складу са искуством ранијих 

година. 

 

 

        Шеф рачуноводства 

 

 


