
 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ 

Савету Хемијског факултета 

 

 

 

                           ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

                                                            У  2015. ГОДИНИ 

 

           Приходи Факултета остварени су у износу од 357.648.595,26 динара и чине их 

приходи остварени од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за образовање 

у висини од 66,36%, за науку 16,04%, приходи од фондова 0,74%, приходи остварени од 

других факултета, института и Иновационог центра за учешће у заједничким  трошковима 

2,77%,  приходи од закупа 0,69%, приходи од стицања стручних звања 1,92%, приходи од 
студената 6,11%, приходи од сарадње са привредом, приходи од продаје књига, индекса и 
мантила, наплате штете, и сл. 3,96%, приходи од међународних пројеката 0,14%, приходи 
од котизација 0,15% и остали сопствени приходи Факултета приказаних у прегледу, 1,12% 

од укупно остварених прихода Факултета. 

          

      Расходи Факултета износе 365,015,068.52 динара. Исплаћене зараде запослених са 

порезима и доприносима на терет послодавца износе 199.466.517,06 динара,  што чини  

54,65% укупних расхода Факултета, односно  186.453.404,18 динара уплаћених средстава 
од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за образовање, 7.302.087,72 

динара од средстава за науку,  5.711.025,16 динара од сопствених прихода.  Исплаћене су 

накнаде (за боловање преко 30 дана и породиљско одсуство) у 2015. години у износу од  
2.674.921,59 динара што износи 0,73% укупних расхода. Трошкови отпремнине, помоћ 
запосленима и дечји пакетићи у износу од 956.554,30 динара или 0,26% укупних расхода. 
Превоз запослених на рад и са рада износи 6.586.022,56 динара што чини 1,80% укупних 

расхода Факултета, остале исплате запосленима од Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја у износу од 2.225.131,48 динара што чини 0,61% од укупних 
трошкова Факултета.Трошкови службених путовања у земљи и иностранству износе 
12.379.586,69 динара и чине 3,39% укупних расхода. Трошкови  материјала за наставу 

износе 5.023.129,09 динара и чине 1,37% укупних расхода Факултета. Административни 
материјал, материјал за пољопривреду, материјал за хигијену, материјал за образовање 
запослених, материјал за саобраћај и материјал за посебне намене износи 7.490.109,07 

динара или 2,05% укупних расхода. Материјал за истраживање и развој износи 8.561.033,98 

динара или 2,34% укупних расхода. Утрошена енергија (грејање и електрична енергија) 

износи 28.569.097,65 динара и чини 7,83% укупних расхода Факултета. Трошкови 
средстава за комуналне услуге (трошкови воде и градске чистоће) износе 6.726.749,37 

динара и чине 1,84% укупних расхода, трошкови услуга комуникација износе 1.402.697,43 

и чине 0,38% укупних расхода. Трошкови банкарских услуга износе 536.881,36 динара или 
0,15% укупних расхода. Трошкови образовања (уговори за одржавање наставе) износе 
3.510.769,94 динара или 0,96% укупних расхода. Трошкови чланарина, котизација и сл. 



износе 3.761.466,85 динара или 1,03% укупних расхода.  Трошкови последипломских 
студија износе 2.183.213,57 динара или 0,60% укупних расхода. Трошкови ауторских 

хонорара за научно истраживачке пројекате износе 40.543.366,16 динара односно 11,11% 

укупних расхода Факултета. Расходи за набављену опрему  износе 7.400.581,42 динара, и 

чине 2,03% укупних расхода Факултета. Трошкови за капитално одржавање зграде износе 
1.415.338,42 динара, или 0,39% укупних расхода Факултета. Трошкови текућих поправки и 

одржавања зграде износе 3.791.637,88 динара и чине 1,04% укупних расхода Факултета. 

Трошкови одржавања опреме износе 2.612.137,61 динара, односно 0,72% од укупних 

трошкова Факултета. Амортизација на терет сопствених прихода износи 4.227.635,61 

динара или 1,16% укупних расхода. Трошкови услуга информисања, трошкови 
репрезентације и трошкови општих услуга у износу од 5.900.886,24 динара и чине 1,62% 

укупних расхода. Остали расходи исказани у прегледу у износу од 7.069.603,19 динара, 
или 1,94% укупних расхода, представљају трошкове осигурања, закупа, такси услуге, 
трошкове путовања ученика, остале трошкове транспорта, административне услуге, 
стручне услуге, комјутерске услуге, услуге за домаћинство, остале медицинске услуге, 
остале специјализоване услуге, негативне курсне разлике, повраћај зарада 10% од 
средстава науке, остале порезе, таксе,  и набавка књига за даљу продају. 

 

             Како се из наведеног прегледа види а применом готовинског система пословања, 
остварен  дефицт Факултета у 2015. години у износу од  7.366.473,26 динара и састоји се 
од утрошених средстава уплаћених у предходном периоду за међународни пројекат NIAID  

на рачун Факултета у износу од 5.789.303,06 динара и дефицит од ссопствених средстава 
349.540,44 динара а који је настао обрачуном амортизације на терет сопствених средстава 
и дефицит у износу од 1.227.629,76 динара од средстава донација уплаћених у 2014. 
години. 

          

          Почев од 2003. године, применом готовинског система пословања и подношења 

извештаја, исказани приходи и расходи у приложеној табели представљају примљена и 

утрошена средства по наменама и изворима средстава  у току 2015. године.  

     

Саставни део овог извештаја је преглед прихода и расхода Хемијског факултета у 

2015. години. 

 

Доставити: 

           - Савету Хемијског факултета 

           - Архиви факултета 

 

 

 

Шеф рачуноводства                Декан Хемијског факултета 

        

 

 

  Милица Ристић                   Проф. др Иван Гржетић 

 

 



 

 

 

 



 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ 

Савету Хемијског факултета 

 

 

                           ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

                                                            У  2016. ГОДИНИ 

 

           Приходи Факултета остварени су у износу од 344.889.970,38 динара и чине их 

приходи остварени од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за образовање 

у износу од 233.662.242,27 динара, што чини 67,75% од укупних прихода, за науку износ 
од  57.909.801,18 динара, што чини  16,79% од укупних прихода, приходи од фондова у 
износу од 1.948.578,83 динара, што чини  0,56% од укупних прихода, приходи остварени 

од других факултета, института и Иновационог центра за учешће у заједничким  

трошковима у износу од 9.435.489,10 динара, што чини  2,74% од укупних прихода,  

приходи од закупа у износу од 2.630.335,47 динара, што чини  0,76% од укупних прихода, 

приходи од стицања стручних звања у износу од 4.918.130,6 динара, што чини 1,43% од 
укупних прихода, приходи од студената у износу од 26.371.141,90 динара, што чини  

7,65% од укупних прихода, приходи од сарадње са привредом, приходи од продаје књига, 

индекса и мантила, наплате штете, у износу од 5.570.266,88 динара, што чини  1,62% од 
укупних прихода, приходи од међународних пројеката у износу од 602.337,02 динара, што 
чини 0,17% од укупних прихода, приходи од котизација у износу од 495.265,30 динара, 
што чини 0,14% од укупних прихода, и остали сопствени приходи (приходи од донација, 
наплаћена меница, позитивне курсне разлике и приходи од студената за каријер центар) у 
износу од 1.346.381,83 динара, што чини 0,39% од укупно остварених прихода Факултета. 

          

      Расходи Факултета износе 351.258.142.66 динара. Исплаћене зараде запослених са 

порезима и доприносима на терет послодавца износе 201.503.323,32 динара,  што чини  

57,37% укупних расхода Факултета, односно  190.105.967,78 динара уплаћених средстава 
од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за образовање, 6.264.046,34 

динара од средстава за науку,  5.133.309,20 динара од сопствених прихода.  Исплаћене су 

накнаде (за боловање преко 30 дана и породиљско одсуство) у 2016. години у износу од  
2.350.708,98 динара што износи 0,67% укупних расхода. Трошкови отпремнине, помоћ 
запосленима и дечји пакетићи у износу од 1.346.665,41 динара или 0,38% укупних 
расхода. Превоз запослених на рад и са рада износи 5.872.940,35 динара што чини 1,67% 

укупних расхода Факултета, остале исплате запосленима од Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја у износу од 468.397,65 динара што чини 0,13% од укупних 
трошкова Факултета.Трошкови службених путовања у земљи и иностранству износе 
9.990.596,91 динара и чине 2,84% укупних расхода. Трошкови  материјала за наставу 

износе 5.013.129,09 динара и чине 1,43% укупних расхода Факултета. Административни 
материјал, материјал за пољопривреду, материјал за хигијену, материјал за образовање 
запослених и материјал за посебне намене износи 5.768.604,92 динара или 1,64% укупних 
расхода. Материјал за истраживање и развој износи 6.779.488,54 динара или 1,93% укупних 
расхода. Утрошена енергија (грејање и електрична енергија) износи 36.906.760,13 динара и 

чини 10,51% укупних расхода Факултета. Трошкови средстава за комуналне услуге 



(трошкови воде и градске чистоће) износе 7.201.800,71 динара и чине 2,05% укупних 
расхода, трошкови услуга комуникација износе 1.211.976,34 и чине 0,35% укупних расхода. 
Трошкови банкарских услуга износе 485.014,62 динара или 0,14% укупних расхода. 
Трошкови образовања (уговори за одржавање наставе) износе 3.144.740,13 динара или 
0,90% укупних расхода. Трошкови чланарина, котизација и сл. износе 2.089.668,19 динара 
или 0,59% укупних расхода.  Трошкови последипломских студија износе 2.623.708,70 

динара или 0,75% укупних расхода. Трошкови ауторских хонорара за научно 

истраживачке пројекате износе 38.904.997,41 динара односно 11,08% укупних расхода 

Факултета. Расходи за набављену опрему  износе 5.650.126,43 динара, и чине 1,61% 

укупних расхода Факултета.Трошкови текућих поправки и одржавања зграде износе 

3.530.803,31 динара и чине 1,01% укупних расхода Факултета. Трошкови одржавања 

опреме износе 4.064.774,80 динара, односно 1,16% од укупних трошкова Факултета. 

Трошкови услуга информисања, трошкови репрезентације и трошкови општих услуга у 
износу од 3.215.735,88 динара и чине 0,92% укупних расхода. Остали расходи исказани у 

прегледу у износу од 3.133.364,61 динара, или 0,89% укупних расхода, представљају 

трошкове осигурања, закупа, такси услуге, трошкове путовања ученика, остале трошкове 
транспорта, административне услуге, стручне услуге, комјутерске услуге, услуге за 
домаћинство, остале специјализоване услуге, негативне курсне разлике, повраћај зарада 
10% од средстава науке, остале порезе, таксе,  и набавка књига за даљу продају. 

 

             Како се из наведеног прегледа види а применом готовинског система пословања, 
остварен  дефицит Факултета у 2016. години у износу од  6.368.172,28 динара и састоји се 
од утрошених средстава уплаћених у предходном периоду за међународни пројекат NIAID 

у износу од 4.216.062,07 динара, пројекат ФП7 у износу од 796.817,48 динара, и остала 
међународна сарадња професорке Тање Ћирковић у износу од 277.912,92 динара, 

402.130,15 динара односи се на исплаћено породиљско одсуство које ће се рефундирати у 
2017. години, и дефицит од сопствених средстава 675.249,66 динара. 

          

          Почев од 2003. године, применом готовинског система пословања и подношења 

извештаја, исказани приходи и расходи у приложеној табели представљају примљена и 

утрошена средства по наменама и изворима средстава  у току 2016. године.  

     

Саставни део овог извештаја је преглед прихода и расхода Хемијског факултета у 

2016. години. 

 

Доставити: 

           - Савету Хемијског факултета 

           - Архиви факултета 

 

 

 

Шеф рачуноводства                Декан Хемијског факултета 

        

 

 

  Милица Ристић                   Проф. др Иван Гржетић 



 

 

 

 

 

 



 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ 

Савету Хемијског факултета 

 

 

                           ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

                                                            У  2017. ГОДИНИ 

 

           Приходи Факултета остварени су у износу од 375.267.230,25 динара и чине их 

приходи остварени од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за образовање 

у износу од 240.015.777,28 динара, што чини 63,96% од укупних прихода, за науку износ 
од  64.748.283,13 динара, што чини  17,25% од укупних прихода, приходи од фондова у 
износу од 3.640.426,34 динара, што чини  0,97% од укупних прихода, приходи остварени 

од других факултета, института и Иновационог центра за учешће у заједничким  

трошковима у износу од 10.143.685,34 динара, што чини  2,70% од укупних прихода,  

приходи од закупа у износу од 3.058.834,25 динара, што чини  0,82% од укупних прихода, 

приходи од стицања стручних звања у износу од 5.172.871,16 динара, што чини 1,38% од 
укупних прихода, приходи од студената у износу од 30.146.849,25 динара, што чини  

8,03% од укупних прихода, приходи од сарадње са привредом, приходи од продаје књига, 

индекса и мантила, наплате штете, у износу од 15.896.858,63 динара, што чини  4,24% од 
укупних прихода, приходи од међународних пројеката у износу од 594.730,97 динара, што 
чини 0,16% од укупних прихода, приходи од котизација у износу од 320.833,58 динара, 
што чини 0,09% од укупних прихода, и остали сопствени приходи (приходи од донација, 

позитивне курсне разлике и приходи од студената за каријер центар, накнада штете од 
осигурања и продаје стана) у износу од 1.528.080,32 динара, што чини 0,41% од укупно 

остварених прихода Факултета. 

          

      Расходи Факултета износе 375.772.456.65 динара. Исплаћене зараде запослених са 

порезима и доприносима на терет послодавца износе 211.473.764,80 динара,  што чини  

56,28% укупних расхода Факултета, односно  195.995.278,79 динара уплаћених средстава 
од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за образовање, 8.851.596,84 

динара од средстава за науку,  6.626.889,17 динара од сопствених прихода.  Исплаћене су 

накнаде (за боловање преко 30 дана и породиљско одсуство) у 2017. години у износу од  
3.285.540,92 динара што износи 0,87% укупних расхода. Трошкови отпремнине, помоћ 
запосленима и дечји пакетићи у износу од 1.463.008,12 динара или 0,39% укупних 
расхода. Превоз запослених на рад и са рада износи 6.286.425,47 динара што чини 1,67% 

укупних расхода Факултет.Трошкови службених путовања у земљи и иностранству износе 
13.949.646,69 динара и чине 3,71% укупних расхода. Трошкови  материјала за наставу 

износе 4.071.980,19 динара и чине 1,08% укупних расхода Факултета. Административни 
материјал, материјал за пољопривреду, материјал за хигијену, материјал за образовање 
запослених и материјал за посебне намене износи 6.523.794,37 динара или 1,74% укупних 
расхода. Материјал за истраживање и развој износи 6.757.702,11 динара или 1,80% укупних 
расхода. Утрошена енергија (грејање и електрична енергија) износи 36.711.552,31 динара и 

чини 9,77% укупних расхода Факултета. Трошкови средстава за комуналне услуге 
(трошкови воде и градске чистоће) износе 7.778.716,53 динара и чине 2,07% укупних 



расхода, трошкови услуга комуникација износе 1.164.554,37 и чине 0,31% укупних расхода. 
Трошкови банкарских услуга износе 471.840,72 динара или 0,13% укупних расхода. 
Трошкови образовања (уговори за одржавање наставе) износе 3.834.377,57 динара или 
1,02% укупних расхода. Трошкови чланарина, котизација и сл. износе 2.463.582,83 динара 
или 0,66% укупних расхода.  Трошкови последипломских студија износе 1.717.983,54 

динара или 0,46% укупних расхода. Трошкови ауторских хонорара за научно 

истраживачке пројекате износе 37.626.381,96 динара односно 10,01% укупних расхода 

Факултета. Расходи за набављену опрему  износе 6.797.087,69 динара, и чине 1,81% 

укупних расхода Факултета.Трошкови текућих поправки и одржавања зграде износе 

3.668.550,42 динара и чине 0,98% укупних расхода Факултета. Трошкови одржавања 

опреме износе 4.276.632,87 динара, односно 1,14% од укупних трошкова Факултета. 

Трошкови услуга информисања, трошкови репрезентације и трошкови општих услуга у 
износу од 7.324.407,39 динара и чине 1,95% укупних расхода. Остали расходи исказани у 

прегледу у износу од 8.124.925,78 динара, или 2,16% укупних расхода, представљају 

трошкове осигурања, закупа, такси услуге, трошкове путовања ученика, остале трошкове 
транспорта, административне услуге, стручне услуге, комјутерске услуге, медицинске 
услуге, услуге за домаћинство, остале специјализоване услуге, негативне курсне разлике, 

повраћај зарада 10% од средстава науке, остале порезе, таксе,  и набавка књига за даљу 
продају. 

 

             Како се из наведеног прегледа види а применом готовинског система пословања, 
остварен  дефицит Факултета у 2017. години у износу од  505.226,40 динара и састоји се од 
уплаћених средстава за међународне пројекте и донације и утрошених средстава 
уплаћених у предходном периоду за међународни пројекат ФП7 у износу од 773.538,09 

динара. Суфицит Факултета износи 268.311,69 динара. 
  

          Почев од 2003. године, применом готовинског система пословања и подношења 

извештаја, исказани приходи и расходи у приложеној табели представљају примљена и 

утрошена средства по наменама и изворима средстава  у току 2017. године.  

     

Саставни део овог извештаја је преглед прихода и расхода Хемијског факултета у 

2017. години. 

 

Доставити: 

           - Савету Хемијског факултета 

           - Архиви факултета 

 

 

 

Шеф рачуноводства                Декан Хемијског факултета 

        

 

 

  Милица Ристић                   Проф. др Иван Гржетић 

 

 



 

 

 

 


