УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Извештај о самовредновању

Стандард 12: Финансирање
а) Опис тренутне ситуације
Рударско-геолошки факултет се финансира и функционише у складу са
законима и нормативним актима, који регулишу финансирање и материјалнофинансијско пословање правних субјеката у области високошколског образовања.
Факултет има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за реализовање
наставно-научног процеса приходима из буџета и за реализовање стручних и научноистраживачких пројеката и професионалних активности.
У структури укупних прихода Факултета постоје три врсте извора, и то:
- средства која обезбеђује Оснивач или приходи из буџета,
- сопствени приходи Факултета, и
- други извори прихода у складу са законом.
Приходи из буџета Републике Србије чине средства која Оснивач уплаћује
Факултету на основу годишњег програма рада и важећих норматива, а према броју
први пут уписаних студената, који се школују на терет буџета, и њима се покривају
трошкови за:
- бруто зараде запослених,
- превоз запослених (делимично), и
- део материјалних трошкова (комуналне и енергетске услуге,
административни материјал, службена путовања....).
Сопствене приходе Факултет остварује на тржишту пружањем услуга из
делатности Факултета предвиђених Статутом Рударско-геолошког факултета.
Сопствени приходи Факултета се остварују преко:
- школарина и накнада од студената;
- научно-истраживачких и стручних пројеката;
- пружања истраживачких и консултантских услуга трећим лицима;
- накнада за комерцијалне и друге услуге;
- поклона, донација и спонзорстава; и
- осталих прихода у складу са законом.
Висину школарине за сваки студијски програм утврђује Савет факултета на
предлог Наставно-научног већа факултета, водећи рачуна о трошковима студија за
једну школску годину, односно за стицање 60 ЕСПБ, као и о тржишном вредновању
програма и другим релевантним околностима. Школарина за студенте на свим нивоима
студија на Рударско-геолошком факултету последњих година није повећавана, поред
проблема у покривању материјалних трошкова Факултета, утицаја раста цена на мало и
инфлације на трошкове Факултета и потребан реалан економски износ школарине.
Рударско-геолошки факултет у односу на друге факултете Универзитета у Београду
припада групи факултета са најнижим ценама школарина.
Остали приходи (трансфери) су повременог карактера и обухватају накнаде за
боловања, које се добијају од стране Фонда за социјалну и здравствену заштиту и
Министарства рада и социјалне политике-породиљско боловање као и наплате од
осигурања за штету на осигураним основним средствима Факултета
У протеклом периоду Факултет је од укупних прихода просечно 46 %
обезбеђивао по основу остваривања сопствених прихода.
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Рударско-геолошки факултет као високошколска установа самостално планира
распоред и намену финансијских средстава тако да обезбеђује финансијску стабилност
и ликвидност у пословању и функционисању.
Факултет управља и располаже сопственим приходима сагласно њиховој
намени, а троши их плански и рационално у складу са реалним потребама, законом,
Статутом Факултета, одлукама Савета и пословодног органа Факултета. Савет као
орган управљања Факултета одговара надлежном министарству за наменско и
економично трошење средстава добијених из буџета. Укупни расходи су се претходних
година кретали у оквирима остварених укупних прихода, при чему је Факултет
остваривао добит, односно имао позитивно финансијско пословање.
Сопственим приходима Факултет је у протекле три године покривао просечно
15 % укупних расхода насталих по разним основама.
Финансијско пословање Факултета се спроводи на основу Годишњег плана
финансијског пословања (Прилог 12.2) који, на предлог Декана, доноси Савет који
прати и његово спровођење и усваја извештаје о пословању и годишњи обрачун (Прилог
12.1).
Значајно смањење трошкова Факултета се остварује кроз јавне набавке за
највећи део средстава, која се набављају у току пословне године. Оперативно праћење
прихода, расхода и свих финансијских трансакција врши Одељење за финансијскоматеријално пословање, које функционише при Административно-техничкој служби
Факултета. У припреми предлога финансијског плана Факултета, буџетираних и
стварних трошкова студијских програма и целе установе, трошкова научноистраживачког и стручног рада партиципативно учествују ниже организационе
јединице, односно Рударски и Геолошки одсек, са одговарајућим Катедрама и
Департманима.
Финансијска средства из буџета добијена од стране Оснивача нису довољна за
обезбеђење задовољавајућег нивоа наставе на акредитованим студијским програмима,
због чега је Факултет приморан да обезбеђује додатна финансијска средства из
сопствених прихода за ове намене. За подизање квалитета наставног процеса на
акредитованим студијским програмима на виши ниво потребно је обезбеђење додатних
финансијских средстава нарочито за реализацију стручних теренских настава, набавку
најновије лабораторијске опреме и инструмената, набавку савремених софтверских
пакета за реализацију наставе на специјалистичким предметима и др. Факултет ће у
наредном периоду настојати да повећа приходе преко различитих пројеката сарадње са
министарствима и привредом, како би осим помоћи Оснивача, која се очекује, делом
могао и сопственим средствима да врши даља побољшања и унапређења.
Научна истраживања и стручни рад се првенствено финансирају кроз пројекте, и
то: (1) финансиране од стране ресорних Министарстава кроз пројекте основних
истраживања и пројекте технолошког развоја, и (2) финансиране од стране привредних
субјеката кроз апликативне пројекте. Део финансијских прихода, Факултет последних
година остварује и кроз међународне пројекте, које финансирају различите
међународне организације/фондови.
Факултет обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и
начина употребе финансијских средстава Финансијским извештајем за претходну
годину (Прилог 12.1), као и Финансијским планом за наредну годину (Прилог 12.2).
Ценовник услуга, које се пружају студeнтима на Основним академским и Мастер
академским студијама, као и Ценовник о услугама које се пружају студентима на
Докторским студијама су потпуно доступни студентима и истакнути су на сајту
Факултета (http://www.rgf.bg.ac.rs, http://www.rgf.rs, http://ргф.срб).
Поступак пословања Одељења за финансијско-материјалне послове усклађен је
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између осталог са буџетским рачуноводством, Колективним уговором Факултета,
Правилником о поступку јавне набавке мале вредности („Sl. Glasnik RS“, br. 50/09) и
Правилником о стицању и расподели прихода, као и законима и уредбама Владе
републике Србије и Министарства финансија и привреде.
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду је у претходном периоду
остварио циљеве и испунио захтеве и очекивања постављене стандардом 12, јер:
(1) има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију
наставно-научног процеса, научноистраживачких пројеката и професионалних
активности;
(2) сваке године се усваја финансијски план за наредну годину, којим се врши
распоред и опредељује намена финансијских средстава;
(3) сваке године доноси и усваја финансијски извештај о пословању;
(4) су извештаји о финансирању (финансијски извештај и финансијски план)
доступни јавности.

б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа) стандарда 12
ПРЕДНОСТИ:
- Обезбеђеност финансијских средстава
неопходних за реализовање наставнонаучног процеса приходима из буџета
Републике Србије, чиме је обезбеђена
дугорочна сигурност.
Квантификована оцена (+++)
- Факултет може, у складу са законским
овлашћењима, остваривати сопствене
приходе, чиме се обезбеђују додатна
средства за реализовање наставно-научног и
научно-истраживачког процеса.
Квантификована оцена (+++)
- Факултет самостално доноси Годишњи
финансијски план и самостално одлучује о
финансијском пословању.
Квантификована оцена (+++)
- Обавеза финансијског планирања
дефинисана је Законом о буџетском систему
и Статутом факултета.
Квантификована оцена (+++)

МОГУЋНОСТИ:
- Пружање стручних, комерцијалних и
консултантских услуга трећим лицима Факултет
може да обезбеди више финансијских средстава из
сопствених извора.
Квантификована оцена (+++)
- Интензивирање активности ка препознавању
специфичности дисциплина и методологије наставе
на нивоу Националног савета и ресорног
Министарстава.
Квантификована оцена (++)
- Проширење обима и врста истраживања ван
система Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.
Квантификована оцена (+++)
- Побољшање функционисања финансијске функције.
Квантификована оцена (++)

- Факултет самостално располаже
финансијским средствима из сопствених
прихода.
Квантификована оцена (+++)
СЛАБОСТИ:
- Финансијска средства из буџета Републике
Србије, нису довољна за реализовање
наставно-научног процеса по
акредитованим студијским програмима.
Квантификована оцена (-)
- Неадекватан третман у оквиру буџетског
финансирања.

ОПАСНОСТИ:
- Смањење буџетских средстава по студенту.
Квантификована оцена (--)
- Смањење буџетских средстава за покривање
материјалних трошкова.
Квантификована оцена (--)
- Пад интересовања студената.

56

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Извештај о самовредновању
Квантификована оцена (-)

Квантификована оцена (--)

- С обзиром на природу и начин едукације
образовних профила, неадекватан третман
Факултета у оквиру уредбе о финансирању.
Квантификована оцена (-)

- Недовољна свест и знање о могућностима увећања
финансијских прихода из различитих извора
Квантификована оцена (-)

- Недовољно ангажовање на добијању
пројеката и проширењу сарадње са
привредом.
Квантификована оцена (-)

- Неспремност да се ефикасно решавају проблеми у
области финансија.
Квантификована оцена (-)

в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 12:
• Интензивирање активности ка препознавању специфичности дисциплина и
методологије наставе на нивоу Националног савета и Министарстава.
• Развој транспарентног система планирања у области финансија, уз детаљно
дефинисање надлежности органа пословођења, управљања и стручних органа на
нивоу Одсека, Катедара и Департмана.
• Унапређење јавности и транспарентности извора финансирања и начина употребе
финансијских средстава.
• Повећање активности на проналажењу начина увећања средстава за инвестиције од
оснивача, локалне заједнице, НИП-а и других потенцијалних извора.
• Повећање обима стручних, комерцијалних и консултантских услуга трећим
лицима, ради обезбеђења више финансијских средстава из сопствених извора
• Проширење обима и врста истраживања изван система Министарства науке.
• Ангажовање и укључивање већег броја наставника и сарадника на међународне
пројекте финансиране из различитих међународних извора/фондова.
г) Показатељи и прилози за стандард 12
Прилог 12.1. Финансијски извештаји о пословању Рударско-геолошког факултета за 2011.
годину
Прилог 12.2. Финансијски план Рударско-геолошког факултета за 2012. годину
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