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ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У 2014. ГОДИНИ
Приходи Факултета остварени су у износу од 625.838.596,63 динара и чине
их приходи остварени од Министарства просвете, науке и технолошког развоја – од
сектора за образовање од 317.523.892,39 динара, што представља 50,74% укупних
прихода, од сектора за науку у износу од 155.916.670,74 динара, односно 24,91%,
приходи од завода (накнаде за породиљско одсуство, боловање преко 30 дана) у
износу од 1.269.340,80 динара што износи 0,20% укупних прихода, приходи од
закупа и рефундирања режијских трошкова у износу од 9.221.682,91 динара,
односно 1,47%, приходи од последипломских студија (мастер и докторске студије)
у износу од 37.149.033,24 динара, односно 5,94%, приходи од међународних
пројеката (ФП7 и др.) у износу од 17.802.535,55 динара, односно 2,84%, приходи
од сарадње са привредом у износу од 19.051.389,62 динара, односно 3,04% од
укупних прихода, приходи од студената у износу од 45.014.265,00, односно 7,19%,
приходи од графичке делатности у износу од 9.919.086,04 динара, односно 1,58%,
приходи од партиципације за пројекте у износу од 2.090.000,00 динара, односно
0,33%, приходи од продаје књига и других добара у износу од 3.120.113,91 динара,
односно 0,50%, приходи од трансфера између буџетских корисника у износу од
218.859,76 динара, односно 0,03%, приходи од позитивних курсних разлика износе
6.432.719,24 динара, односно 1,03%, приходи од наставе у износу од 716.500,00
динара, односно 0,11%, и остали сопствени приходи Факултета приказани у
прегледу (приходи од накнада штете од студената, приходи од спонзора, трансфери
између буџетских корисника, мешовити и неодређени приходи приходи од продаје
и приходи од продаје робе за даљу продају) у износу од 611.367,19 динара, односно
0,09% од укупно остварених прихода Факултета.
Расходи Факултета износе 620.909.888,70 динара. Исплаћене зараде запослених са порезима и доприносима на терет послодавца износе 371.898.644,04 динара,
што чини 59,90% укупних расхода Факултета, односно 272.993.791,50 динара
уплаћених средстава од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за
образовање, 58.842.044,36 динара за науку, 40.062.808,18 динара од осталих
прихода Факултета. Исплаћене су накнаде (за боловање преко 30 дана и
породиљско одсуство) у 2014. години у износу од 1.404.169,78 динара што износи
0,23% укупних расхода. Превоз запослених на рад и са рада износи 7.811.346,37
динара што чини 1,26% укупних расхода Факултета. Исплаћене отпремнине у
износу од 2.485.062,97 динара, што предтавља 0,40%, помоћ запосленима и дечији
пакетићи у износу од 389.680,10 динара, или 0,06% укупних расхода.

Трошкови материјала за образовање износе 2.915.875,90 динара, или 0,47%
укупних расхода Факултета. Административни материјал износи 2.261.614,71
динара односно 0,36%, материјал за образовање и усавршавање запослених износи
354.807,38 динара, односно 0,06% укупних расхода, материјал за хигијену износи
1.018.307,75 динара или 0,16% укупних расхода. Материјал за посебне намене у
износу од 3.758.266,84 динара, што износи 0,61% укупних расхода, материјал за
истраживање и развој износи 4.556.398,14 динара или 0,73% укупних расхода.
Утрошена енергија (грејање и електрична енергија) износи 34.443.724,52 динара,
или 5,55% укупних расхода Факултета. Трошкови средстава за комуналне услуге
(трошкови воде и градске чистоће, градског грађевинског земљишта) износе
4.485.416,65 динара, или 0,72% укупних расхода, трошкови услуга комуникација
износе 1.930.631,58 динара и чине 0,31% укупних расхода.
Трошкови банкарских услуга износе 880.945,61 динара или 0,14% укупних
расхода. Трошкови образовања (котизације, чланарине и др.) износе 4.942.689,10
динара или 0,80% укупних расхода. Трошкови административних услуга износе
1.283.155,76 динара, или 0,21%, компјутерских услуга 1.333.209,41 динара, или
0,21%, услуга информисања 6.071.517,67 динара, или 0,98% укупних расхода,
трошкови стручних услуга износе 2.017.370.24 динара или 0,32% укупних расхода.
Специјализоване услуге износе 47.080,00 динара или 0,01%. Трошкови службених
путовања у земљи износе 1.460.992,99 динара или 0,24% укупних расхода,
трошкови службених путовања у иностранство 7.464.380,19 динара или 1,20%
укупних расхода, трошкови такси услуга, превоза студената и остали трошкови
превоза износе 434.868,18 динара или 0,07%. Трошкови усавршавања у
иностранству, стручна пракса, студентске стипендије и др. у износу од 5.505.666,16
динара или 0,89% укупних расхода. Трошкови научно истраживачких пројеката
(ауторски хонорари наставника и сарадника од науке, руководиоци и чланови
пројектних тимова сарадње са привредом) износе 97.788.368,78 динара односно
15,75% укупних расхода Факултета. Расходи за набављену лабораторијску опрему
у 2014. години износе 4.451.871,37 динара или 0,72%, за административну опрему
4.106.421,74 динара или 0,66%, за опрему за производњу и књиге 1.851.804,06
динара или 0,30%, капитално одржавање зграде 5.289.022,20 динара или 0,85%
укупних расхода Факултета. Трошкови текућих поправки и одржавања зграде
износе 3.351.987,74 динара и чине 0,54%, а текуће поправке и одржавање опреме
4.233.785,74 динара или 0,68% укупних расхода Факултета. Амортизација на терет
сопствених прихода износи 9.756.116,37 динара или 1,57% укупних расхода.
Трошкови образовања и спорта (уговори за држање наставе, услуге спорта и др.)
3.812.209,58 динара или 0,61%, трошкови репрезентације износе 2.888.027,69
динара или 0,47% укупних расхода Факултета. Трошкови општих услуга износе
6.920.646,97 динара или 1,11% медицинске услуге у износу 2.385.838,00 динара,
или 0,38% укупних расхода. Остали расходи исказани у прегледу у износу од
2.917.966,42 динара, или 0,47% укупних расхода, и представљају трошкове за
закуп сајамског и изложбеног простора, закуп боца за гасове и др., трошкове
осигурања, негативне курсне разлике, таксе, царинске трошкове једнократне
помоћи и дотације осталим непрофитним организацијама и залихе робе за даљу
продају .

Како се из наведеног прегледа види а применом готовинског система
пословања, остварен суфицит Факултета у 2014. години износи 4.928.707,93
динара и састоји се од неутрошених средста за европске и међународне пројекте,
(SCOPES пројекат, средства уплаћена од стране UNIDO за Центар за чистију
производњу ТМФ-а, FP7 Gender in science, University de Milo – норвешки пројекат
The use natural zeolite), која су уплаћена на рачун Факултета у 2014. години, а
њихово трошење се планира у наредним годинама.
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 2014. године.
Саставни део овог извештаја је преглед прихода и расхода Технолошко металуршког факултета у 2014. години.
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