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Делатнпст Мащинскпг факултета Краљевп у 2009.гпдини финансирана је
прихпдима пствареним из вище извпра. Највећи деп прихпда пстварен је из бучета
Републике пд Министарства прпсвете пп пснпву средстава за плате и пп пснпву
материјалних трпщкпва. Средства бучета Министарства науке пп пснпву рада на
прпјектима су други знашајан извпр прихпда.Трећи знашајан извпр прихпда у 2009.
гпдини су средства пд Еврппске кпмисије за рад на међунарпдним прпјектима. Четврти
извпр прихпда су прихпди пстварени пп пснпву сарадое са привредпм, средства
щкпларине, диплпмски радпви и другп. У наставку је дат табеларни преглед пстварених
прихпда у 2009. гпдини. /датп у хиљадама дин/
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив
Министарствп прпсвете
Министарствп науке
Сарадоа са привредпм
Рефундација бплпваоа
Опщтина Краљевп
Еврппска кпмисија
Остали прихпди

2008
79.552.
22.384.
8.815.
169.
8,000.
49.232.
2.851.
171,003.

2009
79.784.
14.555.
4.584.
435.
4,000.
6.668.
3.299.
113.325.

%
100,30
65,00
52,00
257,00
50,00
13.50
115,00
66,00

Ушещће у
структури
70.4%
12.8%
4.0%
3.50%
5.90%
3.40%
100%

Министарствп прпсвете је у 2009. гпдини редпвнп измиривалп пбавезе пп пснпву
плата дпк је средства за материјалне трпщкпве уплаћивалп схпднп распплпживим
средствима у бучету Републике. С пбзирпм на неравнпмеран прилив средстава за
материјалне трпщкпве знашајан деп расхпда ппкриван је из сппствених прихпда.
У 2009. гпдини пстварени су следећи расхпди:
1.

Плате
- Плате пп пснпву цене рада
- Дппринпс за ПИО
- Дппринпс за здравствп
- Дппринпс за незаппсленпст
УКУПНО:

2.

3.

4.

5.

58.207.388,00
6.402.815,00
3.579.757,00
436.556,00
____________
68.626.516,00

Спцијална даваоа заппсленима
- Отпремнине и ппмпћи

428.253,00

Накнаде трпщкпва за заппслене
- Трпщкпви превпза
- Јубиларне награде

358.961,00
376.851,00

Стални трпщкпви
- Трпщкпви платнпг прпмета

429.361,00

Енергетске услуге
- Трпщкпви електришне енергије

1.154.759,00

- Трпщкпви грејаоа
6.

7.

1.076.963,00

Кпмуналне услуге
- Впдпвпд
- Грађевинскп земљищте
- Трпщкпви шистпће

322.993,00
264.929,00
101.254,00

Услуге кпмуникација
- Телефпнски трпщкпви /на терет прпјеката/
- на терет факултета
- Интернет
- Ппщтарина

990.244,00
459.932,00
23.305,00
81.067,00

8.

Трпщкпви службенпг путпваоа у земљи
Трпщкпви службенпг пута у инпстранству
/трпщкпви прпјекта ФП7 и Tранс бпнус /

2,009.777,00
10.420.883,00

9.

Текуће ппправке и пдржаваое зграда пбјеката и ппреме
2.431.284,00

10. Трпщкпви материјала, струшна литература, канцеларијски
материјал, материјал за пбразпваое, материјал за
ппсебне намене
11. Инвестиције ,пснпвна средства, ппрема

34.213.887,00

12. Специјализпване услуге, струшне услуге, аутпрски
хпнпрари, услуге инфпрмисаоа, пбразпваоа и
усаврщаваое заппслених
УКУПНО:

1.587.062,00

24.695.239,00
_______________
149.969.750,00

Разлика између прихпда и расхпда изнпси 36.644.419,00 динара и представља
пстварени дефицит у 2009. гпдини кпји је ппкривен суфицитпм кпји је пстварен у
2008. гпдини.
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