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И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  
о  посдовању  Установе  Студентски  qентар  "Београд" 

01.01.2016.године  до  31.12.2016.године  

Израдом  годишн  ег  обрачуна  за  лериод  0 1 .0 1 .20 1 6.годиие  до  3 1. 12.20 1 б.године, 
утврђено  је  стварно  стање  средстава  и  извора  средстава  на  дан  3 1 . 1 2.201 6.године. 

Пословне  књиre су  вођене  у  складу  са  чланом  5.став  3 Уредбе  о  буиетском  
рачуноводсгву  (Службени  гласник  РС", бр.125/О3 и  12/06) на  готовинској  основи. У  том  
смислу, трансакције  и  остади  догађаји  евидентирани  су  када  су  готовинска  средства  
примљена, односно  исплаfiена  а  у  складу  са  Правилником  о  стандардном  
класификационом  оквиру  и  контном  плану  за  буцетски  систем  („Службени  гласник  
Рс"бр.16/2016, 49/2016 и  107/2016) 

Финансијски  извештаји  су, у  складу  са  ставом  2. и  З.члана  5 Уредбе  , 
припремљени  на  принципима  готовинске  основе  Међународних  рачуноводствених  
стандарда  за  јавни  сектор  и  садрже  информације  о  извору  средстава  прикупљених  за  
пословну  2016. годину  као  и  намени  за  коју  су  средства  искоришfiена  у  сanду  готовинских  
средстава  на  дан  31.12.2016.године. 

Финансијски  резултат  износи: 

Текуfiи  приходи  I-XIU2016 2,73 1,3 1 8,497.57 

Примања  од  продаје  нефинансијске  имовине  117,661,302.36 

Свега  извршени  лриходи  и  примања  I-XII/2016 2,848,979,799.93 

Texyfiiи  расходи  I-XII/2016 2,662,181,908.38 

Издаци  за  набавку  нефинансијске  имовине  185,506,659.98 

Свега  извршени  расходи  и  издаци  I-XIU2016 2,847,688,568.36 

Укупан  суфицит  I-XIU2016 1,291,231.57 

Остварени  суфицит  у  2017.години  прекњижити  на  пренета  неутрошена  средства  за  
посебне  намене-за  набавку  нефинансијске  имовине  
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Укупно  реализовани  текуби  приходи  Студентског  центра  за  пословну  
2016.годину  износе  2,731,318,497.57 динара  

IIРЕГЛЕД  ТЕКУТiИХ  ПРИХОДА  ДОЗНАЧЕНИХ  НА  ТЕКУТiИ  РАЧУН  
УСТАНОВЕ  ЗА  ПЕРИОД  01.01.2016. ГОДИНЕ  ДО  31.12.2016. ГОДИНЕ  

74237101 Приходи  од  студентске  станарине  151,963,846.87 

74237102 Приходи  од  туристичке  рецепције  7,621,247.99 

74237103 Приходи  од  закупа  сале-рекреација  студената  2,397,400.00 

74237104 Приход  од  телефонске  централе  19,65 1 ,360.93 

74237105 Приход  од  обештеfiења  411,400.40 

74237106 Приход  од  приватних  станара  7,297,054.38 

74237108 Приход  од  уверења  2,890.00 

74237110 Приход  од  образаца  3,687,900.00 

74237111 Приход  од  рекламног  материјала  8,898,141.51 

74237112 Приходи  од  студентских  мени  бонова  (чип  оброка) 298,259,304.00 

74237113 Приходи  од  економских  бонова  3,583,125.00 

74237114 Приходи  од  пролазних  бонова  -44,304.66 

74237115 Приходи  од  Т.О.бон  3,172,600.00 

74237116 Приходи  од  жетона  за  мензу  4,399,000.00 

74237117 Приходи  од  жетона  за  рубље  14,066,090.00 

74237118 Приходи  од  закупнине  1,682,511.73 

74237119 Приходи  од  uannaheue електичне  енергије  4,628,244.52 

74237120 Приход  од  наплађеног  грејања  7,158,797.26 

74237121 Приходи  од  продатих  помија  458,315.79 

74237122 Приход  од  наплаliене  штете  премије  осигурања  3,742,348.00 

74237126 Остали  фактурисани  приходи  23,954,627.76 

74237130 Остали  ванредни  приходи  470,338.39 

74237135 Приход  од  преноhишта  10,918,066.90 

74237138 Приход  од  спортскот  центра  — терени  334,566.52 

74237140 Приход  од  наплате  паркинга  1,207,586.71 

74237141 Приход  од  купаца  по  основу  камате  319,717.31 

74237143 Приходи  од  коришfiења  интернета  13,542,370.00 

74237144 Приход-дневни  боравак  туристичка  рецепција  4,833.50 

74237145 Тржишно-економска  студентска  станарина  69,399,371.48 

74237147 Приход  од  одржавања  соба  3,118,270.00 

74237148 Приход  од  теретане  499,424.80 

74237149 Приходи  од  замена  собе  између  домова  827,200.00 

74237164 Приходи  од  студентске  рецепције  81,768,350.49 

74237167 Приход  од  електронске  допуне  телефона  2,653,113.44 

74237168 Приходи  од  услуга  интернет  учионице  1,060,928.33 

74237171 Приход  од  услуга  т.оброк  —део  комерцијални  21,550.01 
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74237180 Приход  од  чип  картица  15,214,003.00 

74237181 Приходи  од  електр.уплате  за  смештај  и  исхр. Студ. 771,376.82 

74237182 Приход  од  накнаде  за  коришfiење  услуга  у  СЦ  1,094,800.00 

74237183 Приход  од  потврда  5,300.00 

74237184 Приход  за  ИД  картицу  - запослени  1,666.67 

74237190 Приходи  од  захтева  за  чип  картице  7,964,100.00 

74237193 Приход  од  прам>а-сушења  веша-хостел  19,558.31 

74237194 Приходи  од  оштеfiења  —хостел  333.33 

74237197 Чланарина  ИСИЦ-АЈСИК  14,478,666.67 

74237198 Приходи  од  сушегsа  веша  1,309,380.00 

77211110 Рефундација  расхода  за  пород. болов. претходна  -год. 2,195,170.98 

77211120 
Рефундација  расхода  за  болован,е  преко  30 дана-претходна  

2,925,137.85 
ГОД. 

77211130 Рефундација  расх. за  боловање  имвалидапретх .година  88,823.39 

79111101 Приходи  из  буџета  за  редовну  делатност  1,365,426,374.80 

79111102 Приходи  из  буџета  за  зараде  454,952,824.50 

79111103 Приходи  из  буџета  за  инвестиције  13,000,000.00 

79111106 Приходи  из  буцета-награде,бонуси, јубиларне  награде  850,566.91 

79111108 Приходи  из  буцета-смештај  лектора  15,203,825.62 

79111109 Приходи  из  буџета-смештај  стипендиста  11,885,794.10 

79111110 Приходи  из  буиета-стипендисти  пројекта  51,031,585.00 

79111111 Приходи  из  буџета  за  трошкове  превоза  19,761,620.25 

УКУПНО  OCTBAPEHH HPHXOJLH I-XIU16 2,731,318,497.57 

IIримања  од  продаје  нефинансијске  имовине  Студентског  центра  за  
пословну  2016. годину  износе  117,661,302.36 динара  

81112200 	Примања  од  откупа  станова  у  државној  својини  
82312100 	Приман,а  од  лродаје  робе  за  даљу  продају  

УКУПНО  OCTBAPEHA ПРИМАЊА  I-Хц/1б  

1,248,364.11 
116,412,938.25 

117,661,302.36 

Свега  извршени  приходи  и  примања  I-XIU2016: 	2,848,979,799.93 
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Анализа  прихода  из  буџета: 

Од  свега  извршених  прихода  и  примања  , реализовани  приход  буџета  износи  
1,932,112,591.18 динара  што  чини  70,74 % од  укупно  реализованих  прихода, а  у  односу  на  
2015. годину  бележе  лад  од  2,26%. Структура  прихода  буџета  дата  је  у  следећој  табели: 

Конто  
прихода  

Приход  Износ  у  2015. 
годани  

(у  дипарима) 

IIзнос  у  2016. 
години  

(у  динарима) 

Напомена  

79111101 Приход  из  буџета  
за  редовму  
делатност  

1.402.705.137,17 1.365.426.374,80 није  исллаfiена  
децембарска  фактура  
2016. године  

79111102 Приход  из  буџета  
за  зараде  

449.070.111,60 454,952,824,50 повећање  основице  за  
зараде  за  2% (члан  3. 
Закона  о  изменама  и  
допунама  Закона  о  
буцетском  систему  („Сл. 
Гласник  РС  103/2015 од  
14.12.2015.) 

79111103 Приход  из  буџета  
за  инвестиције  

38.000.000,00 13.000.000,00 Мање  уплаfiено  за  65,79 % 
по  решењима  
Министарства  

79111106 Приход  из  буџета- 
награде,бонуси  

9.406.770,82 850,566.91 У  2015.години  
једнократна  исплата  
Владе  РС  у  износу  од  
7.000,00 нето  са  
лрипадајуhим  порезима  и  
доприносима  
У  2016. години  исллата  
јубиларне  награде  за  
месец  новембар. 

79111108 Приход  из  буџета  
- смештај  лектора  

6.828.314,36 15,203,825.62 повећан  број  корисника  и  
редовна  уллата  

79111109 Приход  из  буџета  
- смештај  
стипендиста  

2.907.091,20 11,885,794.10 повеl•iан  број  корисника  и  
редовна  уплата  

79111110 Приход  из  буџета  
- стипендисти  
пројекта  

67.978.867,00 51,031,585.00 смањен  број  корисника  по  
ретењу  Министарства, 
није  било  уписа  нове  
генерације  

79111111 Приходи  из  
буџета  за  
трошкове  превоза  

/ 19,761,620.25 од  априла  2016. године  
Министарство  просвете  је  
почело  са  исплатом  
средстава  за  трошкове  
лревозазапослених  

УКУIIПО  1.976.896.292,15 1,932,112,591.18 

t. 

5 



ПРЕГЛЕД  ИСПОСТАВЈbЕНИХ  ФАКТУРА  
МИНИСТАРСТВУ  ПРОСВЕТЕ  ЗА  2016. ГОДИНУ  

СМЕШТАЈ  ИСХРАНА  УКУПНО  БРОЈ  ОБРОКА  

I/1б. 89,7 1 8,065.00 32,329,990.00 122,048,055.00 353.508 

I1116. 89,718,065.00 41,114,565.00 130,832,630.00 448.698 

III/16. 89,718,065.00 52,511,106.00 142,229,171.00 573.921 

IV/16. 89,7 1 8,065.00 42,233,404.00 131,951,469.00 460.052 

V/1б. 89,718,065.00 43,868,525.00 133,586,590.00 480.883 

VU16. 89,718,065.00 38,091 , 134.00 127,809,199.00 417.207 

VII/16. 31,745,640.24 5,005,082.00 36,750,722.24 55.133 

VIП/16. 31,835442.41 6,888,132.00 38,723,574.41 75.759 

IX/16. 89,718,065.00 25,946,980.00 115,665,045.00 284.569 

Х/16. 89,7 1 8,065.00 43,920,609,00 133,638,674.00 484.998 

XU16. 89,731,047.20 45,948,353.00 135,679,400.00 502.969 

ХП/16. 89,736,611.00 44,922,945.00 134,659,556.00 489.539 

Укутно: 960,793,260.85 422,780,825.,00 1,383,574,085.85 4,627,236 

Фактурисани  износ  од  1,383,574,085.85 aefixје  у  односу  на  2015. годину  за  1,235,206.73 
динара. 

Анализа  сопствених  прихода: 

Сопствени  приходи  и  примања  Студентског  центра  износе  916,867,208.75 динара  
тто  чини  32,19 % укупно  реализованих  прихода  и  примања, а  у  односу  на  2015. годину  
бележе  раст  за  0,04 % чијаје  структура  дата  у  табели: 

Приход  Износ  у  2015. 
години  

Износ  у  2016. 
годиии  

Укупни  реализовани  сопствени  приходи  и  примања  916,511,590.08 916,867,208.75 
УчешКе  студентске  станарине  и  исхране  у  сопственим  
приходима  

452,1 12,231.1 І  450,223,150.87 

Остали  реализовани  солствени  прниоди  и  примања  464,399,358.97 466,644,057.88 

Учешће  реализоване  студентске  станарине  и  исхране  у  сопственим  приходима  
износи  450,223,150.87 динара  што  чини  49,1 1 о/о  реапизованих  солствених  прихода, а  
бележе  пад  за  0,41 о/о  у  односу  на  2015. годину. У  2015. години  је  по  решењима  
Министарства  просвете  био  одобрен  накнадни  пријем  веВег  броја  студената  и  то: 11 
студената  ромске  нациомалне  мањине, 7 студената  са  иивалидитетом  и  1 студент  

,9. 
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социјалног  статуса. Повеfiан  је  број  оброка  у  2016. години  у  односу  на  2015. годину  за  
40.399 односно  0,88о/о. 

Остали  реализовани  сопствени  приходи  и  примања  у  износу  од  466,644,057.88 
динара  се  користе  за  улагање  у  текуТiе  одржавње  објеката  и  опреме, информационе  
технологије  и  остале  издатке  за  редовну  делатност, део  исплате  зарада  (повеFiање  до  ЗОо/о), 
јубиларне  награде, отлремнине  и  остало. 

Структура  осталих  реавизованн  сопствени  приходи  и  примања  и  њихова  анализа: 

- Приход  од  туристичке  рецелције  износи  7,621,247.99 динара, што  чини  0,84о/о  од  
укупних  сопствених  прихода, а  у  односу  на  2015.годину  бележи  раст  за  16,55 % што  је  
резултат  више  слободних  места  за  туристичку  рецепцију  у  Дому  1, услед  мањег  броја  
стипендиста  пројеката  Свет  у  Србији  и  Србија  за  Србе  из  региона  који  су  заузимали  овај  
смештајни  простор. 

- Приход  од  телефонских  централа  износи  19,651,360.93 динара, што  чини  2,15 % од  
укупних  сопствених  прихода, а  бележе  пад  за  1,63 % у  односу  на  2015. годину. 
Последњих  година  забележенаје  тендеција  пада  прихода  од  телефонске  централе  штоје  и  
очекивано  јер  корисници  (студенти) користе  мобилне  телефоне, интернет  и  остале  
техонологије  за  комуникацију. 

- Приход  од  чип  картица  износи  15,214,003.00 динара, што  чини  1,66 % од  укупних  
сопствених  прихода, а  бележе  пад  за  3,85 % у  односу  на  20 1 5.годuну  (смањен  број  
корисника) 

-Примања  од  продаје  робе  за  даљу  продају  износе  116,412,938.25 динара, пrго  чини  
12,70% од  укупних  сопствених  прихода, бележи  раст  за  1,92 % у  односу  на  2015. roдину  

-Приход  од  тржишно  економских  студентских  станарина  што  чини  7,57 % од  укупних  
сопствених  прикода, бележи  раст  за  9,Зо/о  у  односу  на  2015. годину. Установаје  повеfiала  
број  тржишно-економских  места, тако  штоје  простор  који  су  користили  приватни  
станари, а  по  решењу  суда  били  исељени, адаптиралц  у  сгудентске  собе. Установаје  
отказала  закуп  закпцима  простора  и  такође  их  адаптврала  у  студентске  собе. Ова  места  су  
sначајна  за  привремени  смештај  студената  који  чекају  на  усељење  на  буиетска  места. 

Осгали  приходи  који  бележе  раст  у  односу  на  2015. roдину  су: 
-приход  од  наплаfiене  премије  штете  премије  осигурања  16,81 % 
-приход  од  теретане  1 З,55о/о  
-приходи  од  коришђења  услуга  интернет  учионице  27,18% 
-приход  од  наплате  паркинга  19,1Зо/о  
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Укупни  текући  расходи  Студентског  центра  за  пословну  2016.   годину  
исплаНени  су  у  износу  од  2.662.181.908.38 динара  . 

ПРЕГЛЕД  ТЕКУ'АИХ  РАСХОДА  У  ПЕРИОДУ  
01.01.2016.ГОДИНЕ  ДО  31.12.2016.ГОДИНЕ  

41111100 Плате  по  основу  цене  рада-нето  451,854,693.70 
41111200 Додатак  за  рад  дужи  од  пуног  радног  времена  12,804.40 
41111300 Додатак  за  рад  на  дане  државног  и  верског  празника  853,660.50 
41111500 Додатак  за  време  проведено  на  раду/минули  рад/ 26,590,148.70 
41111700 Умањена  зарада  боловање  до  30 дана  8,665,837.80 

41111800 Накнаде  зараде  за  време  одсуствовања  са  рада  23,386,726.30 
41111900 Остали  додаци  и  накнадезапосленима  46,326,920.90 
41211100 Доприноси  за  ПИО-на  терет  послодавца  66,923,353.50 
41211101 Допринос  за  HHO- уговору  о  делу  120,823.33 
41221100 Доприносзаздравствено  осигурање  на  терет  послодавца  28,718,541.70 
41231100 Допринос  за  незапосленост  на  терет  послодавца  4,182,131.60 
41 3 14200 Поклони  за  децу  запослених  30,000.00 
413 15100 Накнаде  за  превоз  на  посао  и  са  посла-маркице  14,534,405.51 
41316100 Накнада  за  паркирање  443,448.00 
41411100 Породиљско  боловање  2,879,551.21 
41412100 Боловање  преко  30 дана  2,058,8 1 8.45 
41413100 Инвалидност  рада  другог  сreлена  89,653.06 
41431100 Отпремнина  приликом  одласка  у  пензију  3,679,047.00 
41431400 Помоfi у  случају  смрти  рад.или  члана  породице  384,862.00 
41441100 Помоli у  мед.леч.зап.или.чл.уже  породице  669,434.00 
41511200 Накнада  за  превоз  на  посао-готовина  18,181,212.00 
41611100 Јубиларне  награде  8,294,334.00 
42111100 Трошкови  платног  промета  10,585,084.51 
42121100 Услуге  за  елекгричну  енергију  121,071,226.33 
42122100 Трошкови  природног  гаса  2,621,955.72 
42122200 Остале  енергетске  услуге-угаљ  2,092,025.40 
42122400 Енергетске  услуге  лож-уље  163,335,197.43 
42122500 Централно  грејање  107,697,695.00 
42131100 Услуге  водовода  106,130,768.19 

42132100 Дератизација, дезинфекција, дезинсекција  2,181,341.20 

42132300 Обезбеђење  посл.просторија  105,142,064.40 

42132400 Трошкови  одвоза  смеfiа  19,437,493.39 

42141100 Трошкови  ПТТ  услуга-телефон, телекс  и  телефакс  1 Q204,119.53 

42141110 Трошкови  ПТТ  улуга  -фискалне  касе  105,019.80 

42141200 Услуге  коминикација-претплата  за  интернет  3,757,786.07 

42141400 Услуге  мобилногтелефона -ел.допуне  2,600,542.43 

42141410 Услуге  мобилногтелефона- бизнет  2,841,564.81 

:* 



42141420 Услуге  мобилногтелефона-Теленор  99.74 

42142100 Пошта-таксе, маркице  105,513.00 

42151200 Трошкови  осигурања  - осигурање  возила  335,616.00 

42151900 10,592,945.00 Осигурање  остале  дугорочне  имовине/опрема/остало  
42152100 Осигурањезапослених  радника  1,481,559.00 

42191900 Остали  трошкови  15,199.38 

42191901 Остали  непоменути  трошкови-повр.кулцима  654,792.31 

42319100 Остале  административне  услуге  395,959.20 

42321100 Услуге  по  уговору-одржавање  софтвера  22,853,733.96 

42332100 Котизацијазасеминаре  311,510.00 

42332200 Компензација  за  струч.саветов.-лиценца  30,000.00 

42342100 Услуге  информисањајавности -читуље  53,550.00 

42343200 Објављивање  тендера  и  информативних  огласа  3,617,179.50 

42344900 Остале  медијске  услуге  99,116.46 

42352100 75,600.00 Адвокатске  услуге-правно  заступање  пред.дом.судовима  
42359900 986,940.00 Остале  стручне  услуге-уговори  
42359910 Надокнада  трошкова  тендера  775,250.00 

42359920 284,146.80 Остале  стручне  услуге-пројекги, студије, тех.док.и  сл. 
42359930 Остале  стручне  услуге-вршење  стручног  надзора  370,800.00 

42362120 Пансионске  услуге  у  студентском  одмаралишту  Златибор  8,444.60 

42371100 Репрезентација  у  производима  и  роби  786.00 
42371200 Репрезентација -поклони  397,866.00 
42391110 Остале  опште  услуге  - коричење,урамљивање  1,125.00 
42391120 Остале  опште  услуге  - задруга  13,483,496.76 
42431110 Здравственазаштита  по  уговору  -радника  1,199,016.00 
42431120 Микробиолошке  анализе  1,052,740.00 
42431130 Здравствена  заштита-енергетска  вредност  оброка  152,856.00 

42435100 Остале  медицинске  услуге  170,560.00 
42461100 Услуге  очувања  жив.сред.-испит.отпад.вода,.. 1,653,016.00 
42461120 Накнада  за  кориш6ење  вода  592,227.72 
42491120 Остале  специјал.услуге-контрола  квалитета  намирница  18,867.20 
42511200 Текуfiе  поправке-столарски  радови  23,665,744.40 
42511400 ТекуSе  поправке  -радови  на  крову  5,331,010.64 

42511500 Радови  на  водоводу  и  канализацији  42,033,434.96 

42511600 Текуће  поправке  и  одрж.зграда-централно  грејање  11,311,016.05 

42511700 ТекуТiе  поправке  зграда  и  објеката-електроинсталације  14,741,346.18 

42511800 Радови  на  комуникацијским  инсталацијама  957,660.00 

42511900 Остале  услуге  и  матер. за  текуђе  попр.и  одрж.зграда  318,897,139.96 

42519100 Texyћe поправке  и  одржавање  остanих  објеката  12,2 15,887.5 1 

42521100 Механичке  поправке  опреме  за  саобрабај  553,411.78 

42521900 Остале  поправке  и  одржавање  опреме  за  cao6pafiaj 2,829,283.55 

42522100 Текуfiе  поправке  и  одржавање  администр.опреме  68,852,309.26 

и, 
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42522200 Одржавање  и  поправке  рачунарске  опреме  5,070,690.06 
42522300 Текуliе  поправке  и  одржавање  опреме  за  комуникацију  1,509,492.00 
42522900 Остanе  поправке  и  одржавање  административне  опреме  327,538.00 
42529100 Текуће  одржавање  опреме  моторне,немоторне,покретне, 15,323,253.50 
42611100 Канцеларијски  материјал  8,461,231.87 
42612900 Остали  расходи  за  одеhу  и  o6yfiiy 1,645,154.50 
42613100 Цвеliе  и  зеленило  7,500.00 
42619100 Остали  административни  материјал  59,600.00 
42631100 Материјал. за  образовање  -стручна  литература  581,032.20 
42641100 Материјал  за  саобраhај-бензин  2,495,791.40 
42649100 Остали  материјал  за  превоз: гуме,прва  помоћ  500.00 
42661100 Материјал  за  образовање-чип  картице  15,336,562.56 
42681100 Материјал  за  одржавање  хигијене  29,54 1 ,468.73 
42682300 Намирнице  за  припремање  хране  616,713,277.60 
42691100 Потрошни  материјал  10,142,604.95 
42691110 Потрошни  материјал  - браварска  роба  2,230.00 
42691111 Потрошни  материјал  за  кетеринг  60,610.00 
42691200 Резервни  делови  1,830.00 
42691300 Алат  и  инвентар  9,799,011.95 

42691900 Остали  материјали  за  посебне  намене-Еуро  26 10,326,500.00 
42691920 Материјали  за  посебне  намене- жетони  600,000.00 
44421100 Казне  за  кашњење-камате  185,068.41 
48219110 Порез  на  услуге  по  уговору  о  делу  92,941.00 

48219111 Порез  на  отпремнину,ryбил.награде,солид.помоh 972,026.11 
48219112 Порез  на  маркицеза  превоз  преко  неопорезивог  191,683.00 
48219113 Остали  порези-порез  на  поклон  34,536.00 

48221100 Републичке  административне  таксе  114,671.88 
48223100 Градске  таксе  3,807.00 
48224110 Општинске  таксе  -остале  151,153.81 
48225100 Судске  таксе  59,739.00 
48311100 Новчане  казне  по  решењу  судова  439,131.84 
48511900 88,223.23 Остале  накнаде  шплв  

УКУПНО  ОСТВАРЕНИ  РАСХОДИ  I-XII/1б  2,662,181,908.38 

IIздаци  за  нефинансијску  имовину  Студентског  центра  за  пОсловну  2016. 

годину  исплаћени  су  у  износу  Од  185,506,659,98 динара  
ПРЕГЛЕД  ИЗДАТАКА  ЗА  НЕФИНАНСИЈСКУ  ИМОВИИУ  
У  ПЕРИОДУ  01.01.2016.ГОДИИЕ  ДО  31.12.2016.ГОДИНЕ  

51132310 
Капитално  одржавање  објеката  за  потребе  образовања- 
студ.домови  

51221100 Административна  опрема  - намештај  
4,696,505.98 

700,416.00 
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51222100 Рачунарска  опрема  16,393,294.80 
51225200 Опрема  за  угоститељство  7,053,488.40 

51261110 Опрема  за  образовање  58,838,233.20 
51261130 Остала  опрема  за  образовање  -до  5 год. 11,596,693.97 

52311100 Залихе  робе  за  даљу  продају  86,228,027.63 

УКУIIИО  ИЗВРШЕНИ  ИЗДАцИ  I-XIU16 185,506,659.98 

СВЕГА  ИЗВРШЕНИ  РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ  I-XIU16: 	2,847,688,568.36 

Анализа  расхода: 
-у  оквиру  укупно  исплаfiiених  расхода  Студентског  центра-расходи  за  намирнице  износе  
616,713,277.60 динара  што  чини  23,17 % од  укупних  расхода, а  у  односу  на  пословну  
2015. годину  бележе  пад  од  9,08 %, птго  је  у  супротности  са  повеfiаним  бројем  оброка. 
Квалитет  оброка  није  умањен  иаоко  је  њихова  прозводан  цена  нижа. У  отвореним  
поступцимајавних  набавки  закључени  су  утовори  за  намирнице, чије  јединичне  цене  
намирница  су  доста  ниже  од  тржишних  цена. 

- Расходи  за  електричну  енергију  износе  121,071,226.33 динара, што  чини  4,55 % од  
укупних  расхода, а  у  односу  на  2015. годину  бележе  пад  од  0,99 % 

- Расходи  за  лож  уље, угаљ, природни  гас  и  централно  грејање  износе  275,746,873.55 
динара, што  чини  10,36% од  укупних  расхода, а  бележе  пад  од  15,80 % у  односу  на  
20 1 5.годнну  . Расход  за  лож  уље  значајно  је  умањен  захвап,ујуliи  редовном  ллаfiiању  
обавеза  по  испостављеним  фактурама  што  намје  омогуfiило  остваривање  права  на  
рефакцију  плаНене  акцизе  на  деривате  нафте  по  поднетим  захтевима  Министарству  
финансија. Планирањем  и  управљањем  финансијским  средствима, током  целе  године  
остварујемо  право  на  полуст  за  ллаfiiање  у  одређеном  року  за  комуналне  услуге. Нпр. 
Попуст  за  плаfiање  до  назначеног  рока  за  утрошену  топлотну  енергију  коју  фактурише  
ЈКП  Београдске  електране  износи  око  5,000,000.00 динара  на  годишњем  нивоу. 

- Расходи  за  материјал  за  саобраћај  - бензин  износе  2,495,791.40 динара, што  чини  0,10 % 
од  укупних  расхода, а  бележе  пад  од  10,38 % у  односу  на  2015. годину. Одлукама  
директора  лимитирани  су  износи  горива  за  службе  које  се  баве  сервисирањем  и  
одржавањем  опреме  и  зграда. Директор  и  сви  запослени  који  користе  службене  и  лриватне  
аутомобиле  у  службене  сврхе  не  добијају  гориво, веfi износ  од  3.275,00 динара  - цена  
месечне  претплате  карте  за  превоз. 

- Расходи  за  воду  износе  106,130,768.19 динара, што  чини  3,99 % од  укупних  расхода, а  
бележе  пад  у  односу  на  2015. годину  од  4,24 %; 

- Расходи  студентске  задруге  износе  13,483,496.76 динара  што  чини  0,51% од  укупних  
расхода, а  бележе  пад  у  односу  на  2015. годину  од  26,50 %. Наредбом  дирекгора  број  
6423 од  13.12.2013. године  нanожено  је  свим  одговорним  лицима  да  смање  коришfiење  
услуга  студентске  задруе  и  та  тендеција  пада  ангажовања  студентске  задругеје  присутна  и  

и  
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службе  
оводствених/ послова  финанс  

омиб/ 

током  целе  2016. године  што  је  у  складу  са  Законом  о  одређивању  максималног  броја  
запоселних  ујавном  сектору. 

-Расходи  за  репрезентацију  и  поклоне  износе  398,652.00 динара  што  чини  О,ОЗо/о  од  
укупних  расхода, а  бележе  пад  у  одиосу  на  2015. годину  од  43,58% По  одлуци  директроа  
150.000,00 динараје  дато  савезу  студената  Студентски  град  за  потребе  прославе  Дана  
студената. Такође, по  одлуци  директора  - 247,866.00 динара  студентском  одмарanишту  
Златибор  за  студенте. Сваке  године  се  додељује  награда  најбољим  студентима  у  сваком  
од  домова, поклон-одмор  на  Златибору  у  студентском  одмаралишту. 

Стање  на  буцетском  рачуну 	840-630661-33 31.12.2016.године 	 0.00 

Стање  на  сопстевеном  рачуну  840-630667-15 31.12.2016.године 	128,668,108.11 

Обавезе  према  добављачима  текуНе  2016. године  износе: 	 89,598,188.07 

Обавеsе  према  добављачима  (Гај  холдинг, Републичка  дирекција  за 	54,280,378.12 
робне  резерве, З.М. Лајковац  и  Естетика) из  ранијик  година  (спорне  
обавезе) које  због  стања  на  ИОС-има  не  могу  да  се  затворе  износе: 

V 
М- 

За  пословну  2016. годиму  остварен  је  СУФИДИТ  у  износу  од 	 1,291,231.57 

Остварени  суфицит  у  2017. години  прекњижити  на  пренета  неутрошена  
средства  за  посебне  намене  - за  набавку  нефинансвјске  имовине  

Финансијски  резултат  пословања  за  2016. годину  дефинисан  је  Законом  о  буцетском  
систему, одредбама  члана  2кгав  1. тачка  24) и  тачка  25) ., а  у  складу  са  чланом  13. 
Правилника  о  контном  плану  за  буцетски  систем. 

Београд, 21.02.2017. године  

ДОСТАВИТИ: 
-Миихсгарству  просвете, 
-Одељ. рач.фн  н.поглова, 
-арххви  Управног  одбора, 
-а/а  
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