ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА КРАЉЕВО У ПЕРИОДУ ОД
01.01.- 31.12.2007.ГОДИНЕ
Делатност Машинског факултета Краљево у 2007. години финансирана је
приходима оствареним из више извора. Највећи део прихода остварен је из
буџета Републике Србије од Министарства просвете по основу средстава за
плате и по основу материјалних трошкова. Други значајан извор су средства
буџета Министарства науке по основу рада на пројектима. Трећи извор прихода
су сопствени приходи остварени по основу сарадње са привредом, средства
школарине, дипломски радови и друго.
У наставку је дат табеларни преглед остварених прихода у 2007. години (дато у
хиљадама РСД).
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Назив

2006

Министарство просвете
Министарство науке
Сарадња са привредом
Рефундација боловања
Остали приходи

42.171
8.702
8.957
19
2.375
62.224

2007
53.840
10.604
10.558
2.336
77.338

%
127.6
121,8
117.8
98.3
124.00

Учешће у
структури
69.6, %
13.7 %
13.6 %
3.1 %
100 %

У току 2007. године Министарство просвете редовно је измиривало обавезе по
основу плата док је средства за материјалне трошкове уплаћивало сходно
расположивим средствима у буџету Републике. С обзиром на неравномеран
прилив средстава за материјалне трошкове значајан део расхода покриван је из
сопствених прихода.
У 2007. години остварени су следећи расходи:
1.
2.
3.
4.

Плате по основу цене рада
Допринос за ПИО
Допринос за здравство
Допринос за незапосленост

УКУПНО:
II

Социјална давања запосленим
- Отпремнине и помоћи

40.329.680.00
4.273.954.00
2.642.536.00
302.466.00
____________
47.548.636.00
86.227.00

III

Накнаде трошкова за запослене
- Трошкови превоза
- Јубиларне награде

291.499.00
186.127.00

IV

Стални трошкови
- Трошкови платног промета

253.750.00

V

Енергетске услуге
- Трошкови електричне енергије
- Трошкови грејања

914.143.00
935.320.00

VI

Комуналне услуге
- Водовод
- Грађевинско земљиште
- Трошкови чистоће

314.567.00
130.732.00
132.746.00

VII Услуге комуникација
- Телефон
- Интернет
- Поштарина

878.766.00
116.600.00
53.841.00

VIII Трошкови службеног путовања у земљи и иностранству 2.232.265.00
IX

Текуће поправке и одржавање зграда објеката и опреме 971.442.00

X

Трошкови материјала, стручна литература,
канцеларијски материјал, материјал за образовање,
опрема, материјал за посебне намене

XI

Специјализоване услуге, стручне услуге, ауторски
хонорари, услуге информисања, образовања и
усавршавање запослених

УКУПНО:

4.965.852.00

17.299.261.00
---------------------77.311.774.00

Разлика између прихода и расхода износи 26.667.00 динара и представља
остварени суфицит у 2007. години.
Шеф рачуноводства
Зоран Лешевић дипл. ецц с.р.

