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           Приходи Факултета остварени су у износу од 741.366.943,81 динара и чине 
их приходи остварени од Министарства просвете, науке и технолошког развоја – од 
сектора за образовање од  312.160.268,48 динара, што представља 42,11% укупних 
прихода, од сектора за науку у износу од 169.948.959,22 динара, односно 22,92%, 
приходи од Министарства за заштиту животнр средине у износ од 7.474.338,54 
динара односно 1,01 % укупних прихода, затим приходи од завода (накнаде за 
породиљско одсуство, боловање преко 30 дана) у износу од 7.852.980,35 динара 
што износи 1,06% укупних прихода, приходи од закупа и рефундирања режијских 
трошкова у износу од 9.828.678,05 динара, односно 1,33%, приходи од 
последипломских студија (мастер и докторске студије) у износу од 14.943.119,19 
динара, односно 2,02%, приходи од међународних пројеката (IED пројекат 
финансиран од стране SIDA агенције и Шведске амбасаде, PCB UNIDO, Норвешки 
пројекат, и др.) у износу од 105.006.689,08 динара, односно 14,16%, приходи од 
сарадње са привредом на домаћем и иностраном нивоу у износу од 16.599.795,08 
динара, односно 2,24% од укупних прихода, приходи од студената на основним и 
мастер студијама за школарине и све остале уплате у износу од 75.026.583,29 
динара, односно 10,12%, приходи од графичке делатности у износу од 9.272.810,26 
динара, односно 1,25%, приходи од партиципације за пројекте у износу од 
1.100.000,00 динара, односно 0,15%, приходи од издавања у закуп 2.643.360,00 
динара, односно 0,36 %, приходи од продаје књига и других добара у износу од 
3.673.079,66 динара, односно 0,50%,  приходи од позитивних курсних разлика 
износе 2.449.995,15 динара, односно 0,33%, приходи од донација износе 
2.041.604,92 динара, односно 0,28%, приходи од имаоца полиса осигурања и 
надокнаде штет 904.864,06 динара, односно 0,12%, и остали сопствени приходи 
Факултета приказани у прегледу ( котизације и симпозијуми и , приходи од робе за 
даљу продају, остали приходи) у износу од 379.618,48 динара, односно 0,06% од 
укупно остварених прихода Факултета. 

          
           Расходи Факултета износе 705.968.366,51 динара. Исплаћене зараде запосле-
них са порезима и доприносима на терет послодавца износе 358.798.920,30 динара,  
што чини 50,82% укупних расхода Факултета, односно 269.379.774,26 динара 
уплаћених средстава од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 
образовање, 49.417.075,25 динара за науку, 6.161.497,10 динара од међународних 
пројеката, 33.840.573,69 динара од осталих прихода Факултета. Исплаћене су 
накнаде (за боловање преко 30 дана и породиљско одсуство) у 2018. години у 
износу од 9.123.701,84 динара што износи 1,29% укупних расхода. Превоз 
запослених на рад и са рада износи 6.696.786,86 динара што чини 0,95% укупних 
расхода Факултета. Исплаћене отпремнине и остале помоћи у износу од 
2.094.645,57 динара, што предтавља 0,30%, накнаде за дечије пакетиће у износу од 



500.000,00 динара, или 0,07% укупних расхода. Остале награде запосленима 
19.085.611,48 динара, односно 2,70 %. 
Трошкови  материјала за образовање износе 3.193.720,54 динара, или 0,45% 
укупних расхода Факултета. Административни материјал износи 2.200.972,03 
динара односно 0,31%, материјал за образовање и усавршавање запослених износи  
192.181,52 динара, односно 0,03% укупних расхода, материјал за хигијену  износи 
929.422,79 динара или 0,13% укупних расхода. Материјал за посебне намене, алат 
и ситан инвентар у износу од 5.151.690,13 динара, што износи 0,75% укупних 
расхода, материјал за истраживање и развој износи 7.471.843,13 динара или 1,06% 
укупних расхода. Утрошена енергија (грејање и електрична енергија) износи 
45.050.952,48 динара, или 6,38% укупних расхода Факултета. Трошкови средстава 
за комуналне услуге (трошкови воде и градске чистоће, градског грађевинског 
земљишта) износе 4.567.018,05 динара, или 0,65% укупних расхода, трошкови 
услуга комуникација износе 1.836.600,68 динара и чине 0,26% укупних расхода.  
Трошкови банкарских услуга износе 936.543,51 динара или 0,13% укупних 
расхода. Трошкови образовања (котизације за студенте, чланарине и др.) износе 
5.716.833,14 динара или 0,81% укупних расхода. Трошкови административних 
услуга износе 2.457.802,42 динара, или 0,35%, компјутерских услуга 1.290.849,69 
динара, или 0,18%, услуга штампања и информисања 8.040.198,57 динара, или 
1,14% укупних расхода, трошкови стручних услуга износе 341.100,00 динара или 
0,05% укупних расхода.  
Трошкови службених путовања у земљи износе 4,389,481.46 динара или 0,62% 
укупних расхода, трошкови службених путовања у иностранство 8,876,648.28 
динара или 1,26% укупних расхода, трошкови такси услуга, превоза студената и 
остали трошкови превоза износе 540.527,00 динара или 0,08%. Трошкови закупа 
спортских хала за студенте, сајамског простора и слично у износу од 1,392,832.89 
динара или 0,20% укупних расхода. Трошкови израде пројектне документације, 
студије везане за реализацију пројкта и друге специјализоване услуге у износу од 
4,889,171.64 динара или 0,69% укупних расхода. Трошкови услуга образовања, 
усавршавања у иностранству, стручна пракса, студентске стипендије и др. у износу 
од 6,135,321.00 динара или 0,87% укупних расхода. Трошкови научно 
истраживачких пројеката (ауторски хонорари наставника и сарадника од науке, 
руководиоци и чланове пројектних тимова сарадње са привредом и међународних 
пројеката) износе 120,110,104.09 динара односно 17,01% укупних расхода 
Факултета. Трошкови образовања и спорта (уговори за држање наставе, услуге 
спорта и др.) 6.863.825,12 динара или 0,97%, трошкови репрезентације износе 
4,688,976.39 динара или 0,66% укупних расхода Факултета. Трошкови општих 
услуга износе 7,325,473.72 динара или 1,04%, медицинске услуге у износу 
1.305.849,00 динара, или 0,18% укупних расхода, остале текуће дотације – враћање 
средстава за зараде истраживача у износу од 10% који су запослени на пројектима 
– сектор за науку у износу од 5,478,052.29 динара односно 0,78 % укупних расхода 
Расходи за набављену лабораторијску опрему у 2018. години износе 13,675,772.13 
динара или 1,94%, за административну опрему 4,908,539.15 динара или 0,70%, за 
опрему за производњу 423.272,00 динара или 0,06% укупних расхода, књиге и 
лиценце, софтвери у износу од  1.869.083,70 динара или 0,26% укупних расхода 
Факултета. Трошкови текућих поправки и одржавања зграде износе 14,611,368.31 



динара и чине 2,07%, а текуће поправке и одржавање опреме 11,255,697.71 динара 
или 1,59% укупних расхода Факултета. Негативне курсне разлике 417,607.12 
динара или 0,06% укупних расхода. расходи исказани у прегледу у износу од 
877.052,66 динара, или 0,12% укупних расхода, и ту спадају републичке таксе, 
административне таксе, царинске трошкове, трошкови путног осигурања, роба за 
даљу продају и неки остали расходи. 
 
          Како се из наведеног прегледа види а применом готовинског система 
пословања, остварен  суфицит Факултета у 2018. години износи 35,398,577.30 
динара и састоји се од више уплаћених средстава за међународне пројекте,  (IED 
пројекат финансиран од стране SIDA агенције и Шведске амбасаде, пројекат 
финансиран од стране Норвешког министарства спољних послова, средства 
уплаћена од стране UNIDO, PCB  пројекат за Центар за чистију производњу и 
други пројекти), које су средства уплаћена на рачун Факултета у 2018. години, а 
њихово трошење ће бити реализовано кроз наредне године. 
  
Почев од 2003. године, применом готовинског система пословања и подношења 
финансијских извештаја, исказани приходи и расходи у приложеној табели 
представљају примљена и утрошена средства по наменама и изворима средстава  у 
току 2018. године.  

     
             Саставни део овог извештаја је преглед прихода и расхода Технолошко - 
металуршког факултета у 2018. години. 
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