
 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ТЕХНОЛОШКО МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ, 

БЕОГРАД 

Савету Технолошко – металуршког факултета 

 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ 

 

 

Приходи Факултета остварени су у износу од 762.465.279,17 динара у 2019. години и 

чине их:  

 

1. Приходи остварени од Министарства просвете, науке и технолошког развоја – од 

сектора за образовање од  344.269.788,63 динара, што представља 45,15% укупних 

прихода, од сектора за науку у износу од 172.090.571,75 динара, односно 22,57%,  2. 

Приходи од студената на основним и мастер студијама за школарине и све остале 

уплате у износу од 77.208.556,01 динара, односно 10,13%, приходи од последипломских 

студија (мастер и докторске студије) у износу од 13.980.390,75 динара, односно 1,83%,   

3. Приходи од међународних пројеката (IED пројекат финансиран од стране Шведске 

аSIDA агенције и Шведске амбасаде, PCB UNIDO, Норвешки пројекат, и др.) у износу 

од 98.522.841,50 динара, односно 12,92%,  

4. Приходи од сарадње са привредом на домаћем и иностраном нивоу у износу од 

28.463.670,00 динара, односно 3,73% од укупних прихода,  

5. Приходи од графичке делатности у износу од 9.538.500,05 динара, односно 1,25%,  

6. Приходи од фонда (накнаде за породиљско одсуство, боловање преко 30 дана) у 

износу од 3.114.630,88 динара што износи 0,41% укупних прихода,  

7. Приходи од закупа и рефундирања режијских трошкова у износу од 9.070.600,54 

динара, односно 1,19%,  

8.  Приходи од партиципације за пројекте у износу од 500.000,00 динара, односно 

0,07%,  

9.   Приходи од издавања у закуп 1.524.542,53 динара, односно 0,20%,  

10. Приходи од продаје књига и других добара у износу од 3.511.133,98 динара, односно 

0,46%,   

11. Приходи од позитивних курсних разлика износе 272.484,34 динара, односно 0,04,  

12. Приходи од имаоца полиса осигурања и надокнаде штетe и други приходи 

397.568,21 динара, односно 0,06% укупних прихода Факултета приказаних у табели 

прегледа прихода и расхода Факултета који су саставни део овог извештаја. 

   

        

 

 

 

 

 



 Расходи Факултета износе 766.177.901,06 динара за 2019. годину и чине их:  

 

1. Расходи за зараде са порезима и доприносима и остале накнаде које имају 

карактер личних примања. 

 

Исплаћене зараде запослених са порезима и укупним доприносима износе 

410.789.337,22 динара, што чини 53,62% укупних расхода Факултета, односно 

292.364.156,17 динара уплаћених средстава од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја за образовање, 50.479.398,18 динара за науку, 8.356.886,65 динара 

од међународних пројеката, 59.588.896,22 динара од осталих прихода Факултета. 

Исплаћене су накнаде (за боловање преко 30 дана и породиљско одсуство) у 2019. 

години у износу од 2.737.866,40 динара што износи 0,36% укупних расхода. Превоз 

запослених на рад и са рада износи 6.928.737,53 динара што чини 0,90% укупних 

расхода Факултета. Исплаћене отпремнине и остале помоћи у износу од 2.091.212,98 

динара, што предтавља 0,27%, накнаде за дечије пакетиће у износу од 500.000,00 

динара, или 0,07% укупних расхода.  

 

2. Стални трошкови Факултета у 2019. години: 

 

Утрошена топлотна и електрична енергија (грејање и електрична енергија) износи 

29.390.514,64 динара, или 3,84% укупних расхода Факултета. Трошкови средстава за 

комуналне услуге (трошкови воде и градске чистоће, градског грађевинског земљишта) 

износе 5.328.892,00 динара, или 0,70% укупних расхода, трошкови услуга комуникација 

износе 1.838.203,67 динара и чине 0,24% укупних расхода. Трошкови банкарских услуга 

износе 1.086.248,25 динара или 0,14% укупних расхода. 

  

3. Трошкови услуга    

 

Трошкови услуга за образовање (котизације за запослене и студенте, чланарине 

удружењима и др.) износе 7.078.125,36 динара или 0,92% укупних расхода. Трошкови 

административних услуга износе 3.218.791,23 динара, или 0,42%, компјутерских услуга 

1.084.880,93 динара, или 0,14%, услуга штампања и информисања 9.210.029,42 динара, 

или 1,20% укупних расхода, трошкови стручних услуга износе 699.322,70 динара или 

0,09% укупних расхода. Трошкови закупа спортских хала за студенте, сајамског 

простора и слично у износу од 1.212.146,73 динара или 0,16% укупних расхода. 

Трошкови образовања и спорта (уговори за држање наставе, услуге спорта и др.) 

7.874.001,23 динара или 1,03%, трошкови репрезентације износе 4.985.889,07 динара 

или 0,65% укупних расхода Факултета. Трошкови општих услуга износе 6.633.473,29 

динара или 0,87%, медицинске услуге у износу 1.299.996,00 динара, или 0,17% укупних 

расхода, Накнаде за студентско образовање и усавршавање у иностранству, стипендије 

и остали трошкпови у износу од 5.522.970,82 динара или 0,72 % 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 5,596,393.00 динара односно 

0,73 % укупних расхода 

 

 



4.  Трошкови материјала 

  

Трошкови  материјала за образовање износе 3.679.672,27 динара, или 0,48% укупних 

расхода Факултета. Административни материјал износи 2.517.379,13 динара односно 

0,33%, материјал за усавршавање и образовање запослених износи  182.543,43 динара, 

односно 0,02% укупних расхода, материјал за хигијену  износи 802.447,51 динара или 

0,10% укупних расхода. Материјал за посебне намене, алат и ситан инвентар у износу 

од 4.208.614,90 динара, што износи 0,55% укупних расхода, материјал за истраживање и 

развој износи 6.890.192,37 динара или 0,90% укупних расхода.  

 

5. Трошкови службених путовања и осталих услуга превоза 
 

Трошкови службених путовања у земљи износе 5,217,112.67 динара или 0,68% укупних 

расхода, трошкови службених путовања у иностранство 11,053,234.44 динара или 1,44% 

укупних расхода, трошкови такси услуга, превоза студената и остали трошкови превоза 

износе 590.919,00 динара или 0,08%.  

 

6. Трошкови реализације пројеката 

 

Трошкови научно истраживачких пројеката (ауторски хонорари наставника и сарадника 

од науке, руководиоци и чланове пројектних тимова сарадње са привредом, трошкови 

пројектних тимова,  домаћих и иностраних експерата за реализацију међународних 

пројеката) износе 157,549,303.81 динара односно 20,56% укупних расхода Факултета. 

Трошкови израде пројектне документације, студије везане за реализацију пројкта и 

друге специјализоване услуге у износу од 3.461.836.30 динара или 0,45% укупних 

расхода.  

 

 

7. Трошкови набавке опреме и капиталног одржавања зграде и објеката 

 

Расходи за капитално одржавање зграда - санација трафо станице у износу од 

10.427.640,00 динара односно 1,36 % укупних расхода. Трошкови за набављену 

лабораторијску опрему у 2019. години износе 8.923.089,06 динара или 1,16%, за 

административну опрему 9.712.546,65 динара или 1,27%, за опрему за јавну безбедност 

- противпожарна заштита износе 3.095.025,20 динара или 0,40 %, за опрему за 

производњу 219.890,00 динара или 0,03% укупних расхода, књиге и лиценце, софтвери 

у износу од  739.457,27 динара или 0,10% укупних расхода Факултета.  

 

8. Трошкови текућих поправки и одржавања зграда и опреме 

 

Трошкови текућих поправки и одржавања зграде износе 13.627.967,63 динара и чине 

1,78%, а текуће поправке и одржавање опреме 5.728,077.62 динара или 0,75% укупних 

расхода Факултета. 

 

 

 

 



 

9. Остали расходи 
 

Негативне курсне разлике 2.275.711,79 динара или 0,30% укупних расхода. Остали 

расходи у износу од 168.207,34 динара или 0,02 % укупних расхода где спадају 

трошкови путног осигурања, царински трошкови, таксе и остали ситни расходи.  

 

Како се из наведеног прегледа види а применом готовинског система пословања, 

остварен дефицит Факултета у 2019. години износи 3.712.621,89 динара и представља 

вишак расхода у односу на приходе који потичу од трошења средстава која су остварена 

у претходним обраћунским периодима за пројекте сарадње са привредом, међународне 

пројекте као и остала сопствена средства Факултета. 

  

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 

2019. године.  

     

Саставни део овог извештаја је преглед прихода и расхода Технолошко - металуршког 

факултета у 2019. години. 

 

Доставити: 

           - Савету Факултета 

           - Архиви факултета 

 

Шеф рачуноводства                           Декан Технолошко – металуршког  факултета                   

 

 

      Урош Васић             Проф. др Петар Ускоковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Позиција

Приходи 2018. година 2019. година

Однос 

остварених 

прихода 

2019./2018. у %

Учешће 

појединачних 

позиција 

прихода у 

укупним 

расходима у 

2018. години

791111

Приходи од Министарства просвете и науке - 

образовање 312.160.268,48 344.269.788,63 110,29 45,15

771111, 

781111 и 

791111

Приходи од Министарства просвете и науке - 

наука 169.948.959,22 172.090.571,75 101,26 22,57

791111

Приходи од Министарства за заштиту 

животне средине 7.474.338,54 0,00 0,00

771111

Приходи од фонда за породиљско одсуство 

и боловање 7.852.980,35 3.114.630,88 39,66 0,41

7154 Приходи - позитивне курсне разлике 2.449.995,15 272.484,34 11,12 0,04

7421 - 

771111

Приходи од рефундација режијских 

трошкова од института којима дајемо 

простор у закуп, учешће Иновационог центра 

у финансирању режијских трошкова и др. 9.828.678,05 9.070.600,54 92,29 1,19

742122 Приходи од издавања у закуп 2.643.360,00 1.524.542,53 0,20

742371

Приход од продатих књига, образаца, 

добара и сл. 3.673.079,66 3.511.133,98 95,59 0,46

7311

Приходи - међународни пројекти (IED - SIDA, 

Норвешки пројекат, Horizon2020, GIZ, DFG i 

остали пројекти суфинансирање од стране 

UNIDO 105.006.689,08 98.522.841,50 93,83 12,92

742371 Приходи од наставе на Војној академији 0,00 0,00

742371 Приходи од сарадње са привредом 16.599.795,08 28.463.670,00 171,47 3,73

742371 Приход од графичке делатности 9.272.810,26 9.538.500,05 102,87 1,25

7423711

Приходи од студената (школарина, пријава 

испита, пријемног испита, остале уплате од 

студената и др.) 75.026.583,29 77.208.556,01 102,91 10,13

7423711

Приходи од школарина за мастер и 

докторске студије 14.943.119,19 13.980.390,75 93,56 1,83

742371 и 

741411

Приходи од накнаде штете и приходи од 

имаоца полиса осигурања 904.864,06 224.541,77 24,81 0,03

744121 Приходи од партиципације за пројекте МН 1.100.000,00 500.000,00 45,45 0,07

743921

Приходи од принудне наплате - по решењу 

судова 0,00 0,00 0,00

744121 Приходи од донација 2.041.604,92 0,00 0,00 0,00

742371 Приходи - спонзорства 179.444,34 0,00 0,00

745128 ио 

811122 Oстали приходи 33.924,00 0,00 0,00

7423711 Приходи - Симпозијуми - котизације 60.000,00 0,00 0,00 0,00

745111 Мешовити неодређени приходи 200,00 0,00 0,00

811121 Примања од откупа 0,00 40.443,00 0,01

823121

Примања од продаје робе за даљу продају и 

откупа станова 166.250,14 132.583,44 79,75 0,02

Укупни приходи 741.366.943,81 762.465.279,17 102,85 100,00

Укупни расходи 705.968.366,51 766.177.901,06 108,53

Остварени суфицит за 2018. годину 35.398.577,30

Остварени дефицит за 2019. годину -3.712.621,89

Београд, март 2020. године

Шеф рачуноводства Декан Технолошко - металуршког факултета

Урош Васић              Проф. др Петар Ускоковић

Преглед остварених прихода у 2019. у односу на 2018. годину

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344.269.788,63

172.090.571,75

3.114.630,88

9.070.600,54

1.524.542,53

3.511.133,98

98.522.841,50

28.463.670,00

9.538.500,05

77.208.556,01

13.980.390,75

Приходи од Министарства просвете и науке -

образовање

Приходи од Министарства просвете и науке - наука

Приходи од завода за боловање и породиљско 

одсуство

Приходи од рефундација режијских трошкова од 

института којима дајемо простор у закуп, учешће 

Иновационог центра у финансирању режијских 

трошкова и др.
Приходи од издавања у закуп

Приход од продатих књига, образаца, добара и сл.

Приходи - међународни пројекти (IED - SIDA, 

Норвешки пројекат, Horizon2020, GIZ, DFG и остали 

пројекти, као и суфинансирање од стране UNIDO

Приходи од сарадње са привредом

Приход од графичке делатности

Приходи од студената (школарина, пријава испита, 

пријемног испита, остале уплате од студената и др.)

Приходи од школарина за мастер и докторске 

студије 

Учешће појединих  група прихода у укупним  приходима  за 2019. 

години

Учешће појединих  група прихода у укупним  приходима  за 2019. 

години

 
 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОШКО - МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА У 2019. ГОДИНИ 

Позиција у 

буџетском 

контном 

плану

Назив позиције Трошкови од 

дозначених 

средстава 

за образовање у 

2019. години

Трошкови од 

дозначених 

средстава

за науку у 2019. 

години

Трошкови од 

средстава 

међународних 

пројеката и 

донација у 2019. 

години

Трошкови из 

средстава 

осталих 

прихода у 2019. 

години

Укупан износ 

остварених

трошкова у 

2019. години

Учешће 

појединачних 

позиција 

расхода у 

укупним 

расходима у 

2019. години

Укупан износ 

остварених

трошкова у 2018. 

години

Однос 

остварених 

трошкова 

2019./2018. у %

4111 Плате запослених 249.563.103,83 43.091.821,02 7.133.492,68 51.038.122,35 350.826.539,88 45,79 304.419.300,96 115,24

4121 Допринос ПИО (на терет послодавца) 29.948.258,58 5.171.018,51 856.019,13 6.086.600,23 42.061.896,45 5,49 36.521.214,81 115,17

4122 Допринос за здравство (на терет послод.) 12.852.793,76 2.216.558,65 367.374,84 2.464.173,64 17.900.900,89 2,34 15.588.267,95 114,84

4123 Допринос за незапосленост (послод.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270.136,58 0,00

4131

Накнаде у натури (поклон пакетићи за децу 

запослених) 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,07 500.000,00 100,00

4141

Накнаде (боловање, пород. инвалиди) на 

терет ООСО 0,00 0,00 0,00 2.737.866,40 2.737.866,40 0,36 9.123.701,84 30,01

4143 Отпремнине 0,00 0,00 0,00 1.615.522,29 1.615.522,29 0,21 1.718.478,21 94,01

4144 Oстале помоћи запосленим радницима 0,00 0,00 0,00 475.690,69 475.690,69 0,06 376.167,36 126,46

4151 Накнаде за запослене (градски превоз) 5.790.336,01 0,00 0,00 1.138.401,52 6.928.737,53 0,90 6.696.786,86 103,46

4161 Остале награде запосленима 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.085.611,48 0,00

4211 Банкарске услуге 684.019,51 0,00 111.225,45 291.003,29 1.086.248,25 0,14 936.543,51 115,98

4212

Енергетске услуге (грејање и електрична 

енергија) 22.459.497,00 179.062,25 0,00 6.751.955,39 29.390.514,64 3,84 45.050.952,48 65,24

4213

Комуналне услуге (трошкови воде, изношење 

смећа, допринос за коришћење 

грађевинског земљишта) 4.284.000,00 301.486,65 0,00 743.405,35 5.328.892,00 0,70 4.567.018,05 116,68

4214

Услуге комуникација (трошкови 

телефона,птт услуге) 805.656,00 282.017,53 0,00 750.530,14 1.838.203,67 0,24 1.836.600,68 100,09

4215 Трошкови осигурања 0,00 18.954,24 14.090,94 2.892,51 35.937,69 0,00 26.704,30 134,58

4216

Услуге закупа (закуп сајамског и изложбеног 

простора, закуп спортских сала за 

студентске екипе, закуп боца за гасове) 299.990,00 30.663,02 107.244,00 774.249,91 1.212.146,93 0,16 1.392.832,89 87,03

4221 Трошкови службеног пута у земљи 34.700,87 1.731.589,23 2.926.007,14 524.815,43 5.217.112,67 0,68 4.389.481,46 118,85

4222 Трошкови службеног пута у иностранство 59.100,69 4.160.720,32 2.939.351,92 3.894.061,51 11.053.234,44 1,44 8.876.648,28 124,52

4223 Такси превоз и други превоз 13.748,23 38.705,00 32.300,00 191.218,77 275.972,00 0,04 195.416,00 141,22

4224 Трошкови превоза студената 0,00 0,00 0,00 314.947,00 314.947,00 0,04 237.543,00 132,59

4229 Остали трошкови превоза 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.568,00 0,00

4231

Административне услуге (услуге превођења, 

уговор о допунском раду за шефа 

рачуноводства, остале административне 

услуге) 120.000,00 0,00 1.325.405,12 1.773.386,11 3.218.791,23 0,42 2.457.802,42 130,96

4232

Компјутерске услуге (услуге израде 

сифтвера, обнова лиценце за Kasperski, 

израда сајта факултета и  базе за 

запослене, одржавање рачуноводствених 

програма и база, 120.000,00 12.588,61 62.849,00 889.443,32 1.084.880,93 0,14 1.290.849,69 84,04

4233

Услуге образовања (котизације за 

запослене и студенте, чланарине стручним 

удружењима, универзитетска чланарина, 

стручни испити) 195.768,32 2.568.683,68 442.854,97 3.870.818,39 7.078.125,36 0,92 5.716.833,14 123,81

4234

Услуге информисања (штампање књига и 

монографија које факултет плаћа графичкој 

техници, штампарске услуге које графичка 

техника плаћа другим коминтентима, објава 

тендера,огласи, реклама 

факултета,штампање књига и монографија и 

сл.) 193.749,30 1.722.924,81 874.150,19 6.419.205,12 9.210.029,42 1,20 8.040.198,57 114,55

4235

Стручне услуге (адвокатске услуге, услуге 

вештачења, стручно лице за безбедност на 

раду и заштиту од пожара, услуге ревизије, 

акредитација, уговори о делу за лица 

ангажована у графичкој техници, уговори о 

делу за издавачку делатност и сл.) 225.000,00 0,00 355.322,70 119.000,00 699.322,70 0,09 341.100,00 205,02

4236 Хемијско чишћење 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.220,00

4237

Трошкови репрезентације (Дан факултета, 

новогодишњи коктел, трошкови 

угоститељских услуга за руководиоце 

пројеката сарадње са 

привредом,међународне конференције и 

скупови и остали трошкови репрезентације) 0,00 245.422,62 1.296.063,72 3.444.402,73 4.985.889,07 0,65 4.688.976,39 106,33

4239

Опште услуге (преузимање и збрињавање 

хемикалија, штампање књига,коричење, 

фотокопирање, шпедитерске услуге) 51.741,39 2.532.270,80 78.489,36 3.970.971,74 6.633.473,29 0,87 7.325.473,72 90,55

4242

Трошкови образов. и спорта (уговори о 

допунском раду за услуге држања наставе за 

професоре и студенте, услуге спорта и др.) 493.835,30 0,00 0,00 7.380.165,93 7.874.001,23 1,03 6.863.825,12 114,72

4243

Медицинске услуге (услуге систематског 

прегледа запослених, рефундација 

медицинских услуга и др.) 1.299.996,00 0,00 0,00 0,00 1.299.996,00 0,17 1.305.849,00 99,55

4246

Услуге очувања животне средине (ауторски 

хонорари за професоре и сараднике - 

пројекти Министарства, ауторски хонорари 

везани за послове сарадње са привредом, 

Европске пројекте, издавачку делатност и 

сл. ) 31.356,00 69.251.784,74 73.320.765,08 14.945.397,99 157.549.303,81 20,56 120.110.104,09 131,17

4249

Специјализоване услуге (израда пројектне 

документације за складишта хемикалија, 

бункера, измештање трафо станице, 

испитивање узорака, студије везане за 

пројекте, рад у лабораторији, 

експериментална истраживања за пројекте, 

услуге едукативног програма за пројекте, 489.468,23 1.636.153,56 0,00 1.336.214,51 3.461.836,30 0,45 4.889.171,64 70,81

4251

Текуће поправке и одржавање зграде 

(зидарски, столарски радови, молерски, 

радови на водоводу и канализацији, радови 

на електричним инсталацијама и сл.) 28.871,00 6.101.203,99 4.940,91 7.492.951,73 13.627.967,63 1,78 14.611.368,31 93,27

4252

Текуће поправке и одржавање опреме 

(рачунарске компоненте, мрежне картице, 

меморије, рутери, тастатуре, мишеви, сервис 

рачунара, сервис лабораторијске опреме и 

уређаја и сл.) 77.360,00 2.982.009,42 13.510,86 2.655.197,34 5.728.077,62 0,75 11.255.697,71 50,89

4261 Административни материјал 553.667,09 932.875,45 201.128,86 829.707,73 2.517.379,13 0,33 2.200.972,03 114,38

4263 Материјал за образовање (стр.литература) 0,00 24.420,00 0,00 158.123,43 182.543,43 0,02 192.181,52 94,98

4264 Материјал за саобраћај 0,00 0,00 2.292,96 0,00 2.292,96 0,00 13.493,38

4265 Материјал за истраживање и развој 119.268,54 6.385.333,25 32.307,60 353.282,98 6.890.192,37 0,90 7.471.843,13 92,22

4266 Материјал за образовање 2.796.062,67 40.833,43 0,00 842.776,17 3.679.672,27 0,48 3.193.720,54 115,22

4268 Материјал за хигијену 235.730,24 92.990,27 0,00 473.727,00 802.447,51 0,10 929.422,79 86,34

4269

Материјал за посебне намене (алат и 

инвентар, материјал за графичку технику и 

остали сличан потрошни материјал) 697.608,57 349.941,31 46.492,19 3.114.572,83 4.208.614,90 0,55 5.408.006,25 77,82

4441 Негативне курсне разлике 0,00 0,00 1.676.604,92 599.106,87 2.275.711,79 0,30 417.607,12 544,94

4651 Остале текуће дотације 0,00 5.596.393,00 0,00 0,00 5.596.393,00 0,73 5.478.052,29 102,16

4727

Накнаде за образовање (студентске 

стипендије, накнаде за стручну праксу и 

усавршавање школовања у иностранству) 0,00 444.540,82 20.000,00 5.058.430,00 5.522.970,82 0,72 6.135.321,00 90,02

4821 Царински трошкови 0,00 77.343,00 0,00 0,00 77.343,00 0,01 199.551,95 38,76

4822 Обавезне републичке таксе 0,00 0,00 50.050,00 553,76 50.603,76 0,01 367.086,84 13,79

4823 Казне за кашњење 0,00 0,00 0,00 2.029,93 2.029,93 0,00 3.996,19 50,80

5113 Капитално одржавање пословне зграде 6.500.000,00 2.817.910,00 0,00 1.109.730,00 10.427.640,00 1,36 0,00

5114 Пројектна документација 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5122 Административна опрема 941.166,91 4.541.601,94 29.990,00 4.199.787,80 9.712.546,65 1,27 4.908.539,15 197,87

5123 Пољопривредна опрема 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5125 Лабораторијска опрема 282.908,00 6.170.385,52 212.022,20 2.257.773,34 8.923.089,06 1,16 13.675.772,13 65,25

5126 Опрема за образовање 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5128 Опрема за јавну безбедност 2.008.661,76 1.086.363,44 3.095.025,20 0,40

5129 Опрема за производњу 0,00 0,00 0,00 219.890,00 219.890,00 0,03 423.272,00 51,95

5151

Нематеријална основна средства (књиге, 

лиценце) 12.364,83 340.365,11 130.001,96 256.725,37 739.457,27 0,10 1.869.083,70 39,56

5231 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000,00 0,00

Укупно: 344.269.788,63 172.090.571,75 94.662.348,70 155.155.191,98 766.177.901,06 100,00 705.968.366,51 108,53

Шеф рачуноводства Декан Технолошко - металуршког факултета

Урош Васић              Проф. др Петар Ускоковић

Преглед остварених расхода у 2019. у односу на 2018. годину



410.789.337,22

53,62%

500.000,00

0,07%

2.737.866,40

0,36%

2.091.212,98

0,27%

6.928.737,53

0,90%

38.891.943,18

5,08%

16.861.266,11

2,20%

11381797,52

1,49%

9.909.352,12

1,29%

4.985.889,07

0,65%

15.807.470,52

2,06%

157.549.303,81

20,56%

3.461.836,30

0,45%

13.627.967,63

1,78%

5.728.077,62

0,75%

18.283.142,57

2,39%

7.872.104,79

1,03%

5.522.970,82

0,72%

129.976,69

0,02%

33.117.648,18

4,32%

Бруто плате запослених са доприносима на терет 

послодавца 

Накнаде у натури (поклон пакетићи за децу 

запослених)

Накнаде (боловање, пород. инвалиди) на терет ООСО

Отпремнине и остале помоћи запосленима

Накнаде за запослене (градски превоз)

Стални трошкови за грејање, струју, комуналне услуге, 

комуникационе трошкове, закуп и остало

Трошкови службених путовања у земљи и иностранству 

Расходи за услуге образовања, компјутерске услуге и 

административне услуге 

Расходи за услуге информисања, штампања и стручне 

услуге

Трошкови репрезентације и поклона

Расходи за услуге образовања и спорта, медицинске 

услуге и опште услуге

Услуге науке - ауторски хонорари за све домаће и 

иностране пројекте

Специјализоване услуге за реализацију пројеката

Расходи за текуће поправке и одржавање зграде

Расходи за текуће поправке и одржавање опреме

Расходи за набавку материјала за обављање образовне 

и наставно-научне делатности

Негативне курсне разлике и остале текуће дотације по 

закону

Накнаде за образовање (студентске стипендије, 

накнаде за стручну праксу и усавршавање и 

школовање у иностранству)

Расходи за царинске трошкове и остале таксе

Расходи за капитално улагање у зграду и опрему

Учешће појединих  група расхода у укупним  расходима  за 2019. години

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


