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Делатност Машинског факултета Краљево у 2008.години финансирана је приходима
оствареним из више извора. .Највећи део прихода остварен је из буџета Републике од
Министарства просвете по основу средстава за плате и по основу материјалних
трошкова. Средства буџета Министарства науке по основу рада на пројектима су други
значајан извор прихода.Трећи значајан извор прихода у 2008. години су средства од
Европске комисије за рад на међународном пројекту.Четврти извор прихода су приходи
остварени по основу сарадње са привредом, средства школарине, дипломски радови и
друго. У наставку је дат табеларни преглед остварених прихода у 2008.години./дато у
хиљадама дин /
Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив
Министарство просвете
Министарство науке
Сарадња са привредом
Рефундација боловања
Општина Краљево
Европска комисија
Остали приходи

2007

2008

53.840.
10.604.
10.558.
‐
‐
‐
2.336.
77.338.

79.552.
22.384..
8.815.
169.
8.000.
49.232.
2.851.
171.003.

%
148
211
83
‐
‐
‐
122
221

Учешће у
структури
46.50%
13,10.%
5,15%
‐
4,70%
28.80%
1.75%
100%

Министарство просвете је у 2008.години 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 2008.години остварени су следећи расходи:
1. Плате
‐ Плате по основу цене рада
‐ Допринос за ПИО
‐ Допринос за здравство
‐ Допринос за незапосленост
УКУПНО:

53.619.375.00
5.898.132.00
3.297.591.00
402.145.00
____________
63.217.243.00

2. Социјална давања запосленим
‐ Отпремнине и помоћи

112.491.00

3. Накнаде трошкова за запослене
‐ Трошкови превоза
‐ Јубиларне награде

314.835.00
236.399.00

4 . Стални трошкови
‐ Трошкови платног промета

378.314.00

5. Енергетске услуге
‐ Трошкови електричне енергије
‐ Трошкови грејања

1.105.733.00
704.857.00

6. Комуналне услуге
‐ Водовод
‐ Грађевинско земљиште
‐ Трошкови чистоће

370.053.00
142.098.00
86.920.00

7. Услуге комуникација
‐ Телефон
‐ Интернет
‐ Поштарина

1.014.128.00
32.868.00
89.987.00

8. Трошкови службеног путовања у земљи и иностранству
2.652.386.00
9. Текуће поправке и одржавање зграда објеката и опреме
4.463.147.00
10. Трошкови материјала, стручна литература, канцеларијски
материјал,материјал за образовање, материјал за
посебне намене

2.340.793,00

11. Инвестиције, основна средства, опрема
11.209.649,00
12. Специјализоване услуге , стручне услуге, ауторски
хонорари, услуге информисања, образовања и
усавршавање запослених
УКУПНО:

24.370.272,00
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
112.842.173.00

Разлика између прихода и расхода износи 58.160.943.00 динара и представља
остварени суфицит у 2008.години који се наменски преноси у 2009.годину за рад на
пројектима.
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