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И З В Е Ш Т А Ј 
О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 

 за 2018. годину 
 
 
 
 
Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку као индиректни 
корисник средстава буџета Републике у припреми, састављању и подношењу 
   завршног рачуна за 2018. годину користио је следеће прописе: 

- Закон о буџетском систему; 
- Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину;  
- Уредбу о буџетском рачуноводству; 
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану 

за буџетски систем; 
- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских 

извештаја  корисника буџетских средстава; 
- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава 

са стопама амортизације; 
- Правилник о начину и поступку преноса неутрошених средстава буџета 

Републике Србије на рачун Извршења буџета Републике Србије; 
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем; 
- Инструкције и друга општа  акта која се односе на делатност факултета. 
 

. Уредбом о буџетском рачуноводству, уређена је готовинска основа  за вођење 
буџетског рачуноводства. Финансијски извештај је припремљен на принципима 
готовинске основе Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор и  
садржи информације о извору средстава прикупљених у току одређеног 
периода, као и намени за коју су средства искоришћена у салду готовинских 
средстава, на дан извештавања. 
 

Трансакције и остали догађаји евидентирани су у тренутку када се 
готовинска средства приме, тј. исплате. 

 
Према наведеним прописима у завршном рачуну сви приходи  наплаћени у 

пословној 2018. години, а односе се на трошење у  наредној календарској 
години, оприходовани су у текућој години. 

 
 У извештају о финансијском пословању за 2018. годину приказани су 

основни показатељи пословања из биланса стања и биланса прихода и расхода и  
основне тенденције у кретању прихода и расхода у поређењу са претходном 

пословном годином. 
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ПРИХОДИ ФАКУЛТЕТА 
 
 
Укупни приходи које је Универзитет у Крагујевцу,  Агрономски факултет 

у Чачку према подацима из завршног рачуна остварио у пословној 2018. години 
износе  120.440.830 динара, што су за 0,67% мањи  од прихода који су остварени 
у 2017. години. 

 
Текући приходи остварени су из следећих извора у динарима: 

 
 
 

Ред. 
број 

 
О П И С 

ИЗВРШЕЊЕ 
2017. (дин.) 

ИЗВРШЕЊЕ 
2018. (дин.) 

ИНДЕКС 
% 

   1. Приход - Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

105.130.210 107.812.828 102,55 

 - плате запослених 
- разлика плате од Владе за министра пољ. 
- материјални трошкови   
- средства за докторске студије 

74.806.937 
- 

8.509.751 
945.006 

78.176.616 
- 

8.056.833 
547.720 

104,50 
- 

94,68 
57,96 

 - пројекти - технолошки развој 
- материјални трошкови пројеката ТР 
- пројекти - основна истраживања 

   - материјални трошкови пројеката  ОИ    
   - пројекти - интегрални 
   - материјални трошкови пројеката ИИИ  
   - режијски трошкови ДМТ I    
    - средства за штампање књига         

- учешће на  научним скуповима 
- саветовање о биотехнологији 
- смотра научних радова студената 
- израда и одбрана доктор. дисертац. 

13.211.496 
1.314.559 
3.093.446 

279.816 
682.356 

71.225 
1.714.859 

252.875 
47.884 

100.000 
100.000 

- 

13.439.600 
1.787.265 
2.451.592 

478.865 
535.332 

95.486 
1.662.611 

340.000 
70.908 

130.000 
- 

40.000 

101,73 
135,96 

79,25 
171,14 

78,45 
134,06 

96,95 
134,45 
148,08 
130,00 

- 
- 
 

2. Приход- Министарство пољопривреде  
 Управа за аграрна плаћања  

4.436.262 - - 

3. Прој.од  Фонда за иновациону делатност - 760.000 - 
4. Прој од Министар. заштите животне средине - 444.000 - 
5. Приход – Међун. државе  SCOPES пројекат 449.727 - - 
6. Приход – Саветов. котизација и други уговори 334.336 430.993 128,91 

 
7. Приход – Рефун. од фонда здрав. осиг. 1.188.092 886.800 74,64 
8. Приход – Град Чачак  450.000 300.000 66,67 
9. Приход -  Уплате студената 9.065.820 9.608.101 105,98 
10. Приходи од накнад. услуга 86.687 190.000 219,18 
11. Остали приходи 112.153 8.108 7,23 

              УКУПНИ ПРИХОДИ: 121.253.287 120.440.830 99,33 
 

У изворима прихода од Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја поред средстава за плате Агрономски  факултет добија средства за 
сталне материјалне трошкове, за енергетске услуге, комуналне, комуникационе, 
трошкове платног промета, трошкове путовања, стручне услуге и друго. 
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 2018. години је 

финансирало плате  два истраживача приправника ангажованих на пројекту број 
ТР 31001 – Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа 
унапређења технологије производње гајених преживара  и пројекту број ТР 
31092 – Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних 
жита у различитим еколошким условима. 

 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја финансира пројекте  

технолошког развоја, пројекте из програма основних истраживања, интегралне 
пројекте, штампање часописа, организовање научних скупова са међународним 
учешћем и научно истраживачки рад и друго. 

 
 Реализован је пројекат „Компостирање органског отпада и могућности 

примене у органској производњи“ чији је финансијер Фонд за иновациону 
делатност Републике Србије. 

 
У 2018. години у сарадњи Агрономског факултета и Института за 

воћарство реализован је пројекат „Здрава земља за здрав живот“ који је 
финансиран од стране Министарства заштите животне средине.  

 
Oстали извори финансирања у 2018. години у укупним приходима су 

средства 300.000 динара од Града Чачка, за одржавање скупова и учешће 
студената на агрономијади, од Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја за организовање научних скупова, штампање књига и остала средства од 
накнада за пријемни испит, школарине и  друге уплате студената. 

 
 
СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА У 2017. и 2018. години 
 
 

Ред. 
бр. 

ГРУПА ПРИХОДА 2017.година 
учешће 

% 
2018. година 

учешће 
% 

1. Мин.просвете, науке и 
тех.раз. за плате,тр. инв. 

84.261.694 69,49 86.781.169 72,05 

2. Мин.просвете, науке и  
тех.разв. за прој.усавр. 
др 

20.868.516 17,21 21.031.659 17,46 

3. 
 

Прих. од Министарства 
пољ.и зашт.живот.сред. 

4.436.262 3,66 - - 

4. Приходи од других прој. 449.727 0,37 1.204.000 1,00 
5. Прих. Град Чачак 450.000 0,37 300.000 0,25 
6. Приходи од уплате студ. 9.065.820 7,48 9.608.101 7,98 
7. Приходи од других лица 1.522.428 1,26 1.317.793 1,10 
8. Остали приходи 198.840 0,16 198.108 0,16 
           УКУПНИ ПРИХОДИ: 121.253.287 100,00 120.440.830 100,00 

  
Највећи део прихода је  од директног буџетског корисника Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја 89,51%  и из других извора 10,49 %. 
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         РАСХОДИ У 2018. ГОДИНИ 
 
  
         Пословни трошкови у 2018. години износе 116.398.505                         
динара, издаци за набавку опреме 2.685.955 динара, издаци за капитална 
улагања 1.457.762 и  набавка књига у библиотеци 107.960 динара,  тј. укупни  
расходи износе 120.650.182 динара. 

 
 

Ред. 
број 

О П И С 
ИЗВРШЕЊЕ 
2017. (дин.) 

ИЗВРШЕЊЕ 
2018. (дин.) 

ИНДЕКС 
% 

 1. Укупне бруто плате запослених 66.822.684 69.495.906 104,00 
 2. Доприноси на терет послодавца 11.790.208 12.356.040 104,80 
 3. Накнаде за запосление 9.214 152.907 - 
 4. Превоз на посао и са посла 955.268 941.293 98,54 
 5. Отпремнина при одласку у пензију 295.913 305.280 103,17 
 6. Породиљско боловање 1.169.980 - - 
 7. Боловање преко 30 дана 30.787 708.202 - 
 8. Јубиларне награде 332.722 290.856 87,42 
 9. Тр.награда и помоћи  запосленима 65.189 - - 
10. Трошкови платног промета 121.240 122.052 100,67 
11. Услуге за електричну енергију 662.559 648.201 97,83 
12. Трошкови угља 1.223.600 986.401 80,62 
13. Услуге водовода и канализације 88.211 100.562 114,00 
14. Трошкови дератизације 7.850 7.850 100,00 
15. Трошкови одвоз отпада 203.374 225.764 111,01 
16. Трошкови телефона,телефакса 166.111 148.879 89,63 
17. Трошкови интернет 9.024 8.064 89,36 
18. Услуге поште 78.034 84.432 108,20 
19. Услуге доставе поште и друге 35.806 11.053 30,87 
20. Трошкови осигурања 136.242 - - 
21. Трошкови закуп боца 7.545 9.855 130,62 
22.  Остали трошкови 58.920 36.000 61,10 
23. Трошкови дневница на службеном путу 103.978 202.661 194,91 
24. Трошкови превоза на службеном путу у земљи  

(авион, аутобус, воз, и сл.) 
25.947 36.170 139,40 

25. Трошкови смештаја на службеном путу 32.905 9.678 29,41 
26. Накнада за употребу сопственог возила 739.624 1.041.145 140,77 
27. Остали трошкови за пословна путовања у земљи 7.838 7.100 90,59 
28. Трошкови дневница за службени пут у иностранство 28.128 - - 
29. Трошкови превоза за службени пут у иностранство 54.259 209.639 306,37 
30. Трошкови смештаја на службеном путу у 

инострансво  
75.451 91.132 120,78 

31. Накнада за употребу сопственог возила на сл пут у 
ин. 

20.842 - - 

32. Услуге превођења 59.735 - - 
33. Трошкови путовања студената и агрономијада  228.840 159.275 69,60 
34. Административне услуге на другим пројектима  - 349.000 - 
35. Услуге израде софтвера 42.000 42.000 100,00 
36. Услуге одржавања рачунара и остал.комјутер. 41.080 42.339 103,07 
37. Услуге образовања и усавршавања запослених 7.000 43.295 618,50 
38. Котизација за стручна саветовања 195.458 166.213 85,04 
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39. Котизација за учествовање на сајмовима 37.000 37.400 101,08 
40. Остали издаци за стручно образовање 229.800 265.847 115,69 
41. Услуге штампања часописа, књига 506.960 453.500 89,46 
42. Остале услуге штампања 42.195 53.325 126,38 
43. Услуге рекламе и пропаганде 310.147 378.841 122,15 
44. Медијске услуге радија и телевизије 94.731 56.000 59,12 
45. Остале стручне услуге – настава , специј. мастер и др. 1.968.717 2.189.584 111,22 
46. Остале.стручне услуге осталих пројеката 360.000 826.068 229,46 
47. Стручне услуге од Министарства пољоп. - 2.715.699 - 
48. Услуге анализе. земљишта 22.050 - - 
49. Остале стручне услуге из области грађевине 166.424 91.800 55,16 
50. Остале стручне услуге - 226.272 - 
51. Репрезентација 83.372 60.502 72,57 
52. Угоститељске услуге 587.508 523.575 89,12 
53. Остале опште услуге 391.745 486.033 124,07 
54. Услуге Универзитету по одлуци 3% 288.279 264.190 91,64 
55. Услуге науке - пројекти 16.216.593 15.512.149 95,66 
56.  Специјализоване услуге – безбед. инсталирање опр.  144.310 819.316 567,74 
57. Радови на крову 1.172.721 - - 
58. Остале услуге и материјали за текуће поправке и 

одржавање зграде 
856.229 857.038 100,10 

59. Текуће поправке и одржавање ост. админист.опреме 33.440 60.000 179,43 
60. Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме 51.760 74.440 143,82 
61. Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед. 18.024 18.360 101,87 
62. Расходи за радну униформу - 8.300 - 
63. Канцеларијски материјал 215.057 252.029 117,19 
64. Цвеће и зеленило 14.000 27.000 192,86 
65. Остали административни материјал 39.273 112.601 286,71 
66. Стручна литература за редовне потребе запослених 163.595 171.650 104,92 
67 Стручна литература за образовање запослених 88.952 - - 
68. Материјал за истраживање и развој 144.854 232.059 160,20 
69. Материјал за образовање – хемикалије и прибор 1.386.857 279.244 20,14 
70. Материјали за одржавање хигијене 75.439 66.655 88,36 
71. Материјали за посебне намене – компјут. и друго 119.929 205.814 171,61 
72. Републичке и друге  таксе 3.308 33.970 - 
            УКУПНИ ТРОШКОВИ: 111.766.835 116.398.505 104,14 

 
 
У структури трошкова највећи су трошкови бруто зараде с обзиром на 

делатност и квалификациону структуру запослених.  
 

Недостатком кадрова за поједине наставне предмете факултет је принуђен 
да ангажује наставнике за извођење наставе са других факултета, мада су 
трошкови превоза путовања и трошкови услуга образовања по уговорима 
исказани у мањем износу у односу на претходне године. 

 
Остали трошкови су се кретали у оквирима претходних година, с тим што 

стално недостају средства за нове инвестиције, за текуће одржавање и поправке 
зграде и средства за набавку опреме, односно основних средстава. 
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   Набавка опреме, књига у библиотеци и капитална улагања у 2018. години 
омогућила су  успешнију наставу и бољу опремљеност факултета за научно 
истраживачки рад свих запослених. 
  

Треба интезивно радити на реализацији научно-истраживачких пројеката 
из свих области, увећању свих извора прихода, како би више средстава 
издвајали за осавремењивање наставе и набавку неопходне опреме. 

 
 

Редни 
број 

О П И С 
ИЗВРШЕЊЕ 

2017. 
ИЗВРШЕЊЕ 

2018. 
ИНДЕКС 

% 
  1. Капитал.одрж. објекта 75.840 1.457.762 - 
  2. Набавка канцеларијске опреме 379.058 417.200 110,06 
  3. Набавка рачунарске опреме 1.443.334 584.290 40,48 
  4. Набавка лабораторијске опреме 249.585 1.196.413 479,36 
  5. Набавка опреме за образовање и  

науку 
203.863 488.052 239,40 

  6. Набавка књига у библиотеци 203.863 107.960 52,96 
     УКУПНИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ: 2.351.682 4.251.677 180,79 

           
Обрачун и књижење амортизације према одредбама Закона о буџету 

Републике Србије за 2018.годину уређено је да факултет обрачунату исправку 
вредности нефинансијске имовоне исказује на терет капитала, односно не 
исказује расход амортизације и употребе средстава за рад. 

 
На основу одлуке Савета факултета број: 155 /4 - II од 23. јануара 2019. 

године, расходована је рачунарска опрема чија је набавна вредност у износу од  
194.421 динара, лабораторијска опрема у износу од 5.606 динара, опрема за 
образовање у износу од 9.999 динара, канцеларијска опрема у износу од  27.192 
динара односно расходована је дотрајала и технолошки застарела опрема, која 
није за употребу. 

Средства добијена у децембру 2017. године од пројекта „Унапређење 
трансфера знања ради добијања безбедних и конкурентних пољопривредних 
производа“ који је финансирало Министарство за пољопривреду, шумарство и 
водопривреду у износу од 4.436.262 динара трошена су у 2018. години.  

 
Стање готовинских средстава на дан 31.12.2018. године на подрачуну 

сопствених прихода износи 24.844.003 динара, а на редовном рачуну 0,00 
динара, јер је износ неутрошених буџетских средстава од материјалних 
трошкова пројекта ОИ у износу од 24.065  динара враћен у буџет на дан 
31.12.2018. године.  

                                                                                                                                              
                                                                        ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА, 
                                                     
                                                                  Слободанка Величковић, дипл.екон. 
 
 
 
 
 
 




