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И З В Е Ш Т А Ј 

О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 
 за 2020. годину 

 
 
 
 
        Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку као индиректни 
корисник средстава буџета Републике у припреми, састављању и подношењу 
завршног рачуна за 2020. годину користио је следеће прописе: 

- Закон о буџетском систему; 
- Закон о буџету Републике Србије за 2020. 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 2020. години, а односе се на трошење у  наредној календарској 
години, оприходовани су у текућој години. 

 
 У извештају о финансијском пословању за 2020. 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 2020. години 
износе  137.157.812 динара, што су за 10,39 већи  од прихода који су остварени у 
2019. години. 

 
Текући приходи остварени су из следећих извора у динарима: 

 
 
 

Ред. 
број 

 
О П И С 

ИЗВРШЕЊЕ 
2019. (дин.) 

ИЗВРШЕЊЕ 
2020. (дин.) 

ИНДЕКС 
% 

   1. Приход - Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

113.808.269 127.800.357 112,29

 - плате запослених 
- материјални трошкови   
- средства за докторске студије 
- средства за инвестиције 

84.846.169 
7.901.429 

538.286 
-

92.083.110 
7.884.493 

291.459 
4.000.000 

108,53 
99,79 
54,15 

-
 - пројекти – бруто плате истраживача 

  - материјални трошкови пројеката ДМТ II  
  - режијски трошкови ДМТ I    
  - средства за штампање књига         
- средства за ACTA 
- саветовање о биотехнологији 
- смотра научних радова студената 
 

16.411.475 
1.969.304 
1.630.606 

224.000 
87.000 

100.000 
100.000 

19.621.322 
1.544.769 
1.666.104 

491.100 
118.000 
100.000 

- 

119,53 
78,44 

102,18 
219,24 
135,63 
100,00 

-

2. Прој.од  Фонда за иновациону делатност 442.000 1.200.500 271,61
3. Приход – Саветов. котизација и други уговори 326.481 245.165 75,09
4. Приход – Рефун. од фонда здрав. осиг. 105.300 - -
5. Приход – Град Чачак  300.000 550.000 183,33
6. Приход -  Уплате студената 9.155.497 7.255.133 79,24
7. Приходи од накнад. услуга 55.862 53.410 95,61
8. Остали приходи 50.040 53.247 106,41

              УКУПНИ ПРИХОДИ: 124.243.449 137.157.812 110,39
 
 
 

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, за капитално 
одржавање објекта за потребе образовања  и друго. 
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја финансирало је 

научноистраживачки рад Агрономског факултета у 2020. години на нивоу 
исплате за децембар 2019. године, у складу са Законом. 

 
 
Структура финансирања факултета у 2020. години  је следећа: 
 
 
1. Накнаде за рад истраживача у бруто износу;  
 
2. Режијски трошкови који обухватају: трошкове рада лица запослених 

код факултета на стручним, административним и техничким 
пословима, трошкове електричне енергије, воде, грејања и осталих 
комуналних услуга, као и сличних трошкова. 
 

3. Материјални трошкови истраживања – трошкови који су у функцији 
истраживања и односе се на: набавку потрошног материјала, ситне 
опреме и ситног инвентара, трошкове службених путовања 
истраживача, трошкове дисеминације резултата истраживања и 
сличних трошкова у реализацији научноистраживачког рада факултета. 

 
У 2020 години Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
уплатило је  бруто накнаде за рад три истраживача приправника месечни 
износ од  302.104  динара.   

 
 Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 2020. години  

финансирало је  штампање монографије „ Земљишни екосистеми – загађење и 
очишћење“ у износу 150.548 динара и монографије „ Јагодасто воће – 
технологија гајења, заштите и прераде“ у износу  340.552  динара. 

 
 
Министарство је финансирало организовање научног скупа  са 

међународним учешћем  у износу од 100.000 динара  и за штампање часописа 
АCTA у износу 118.000  динара. 

 
 Реализовани су пројекти „ Органска производња шампињона уз примену 

нових врста покровних супстрата“у износу 750.500 динара и „ Израда записа 
органске производње шампињона – пут ка њеној сертификацији“ у износу 
450.000 динара  које је финансирао Фонд за иновациону делатност Републике 
Србије. 

 
Oстали извори финансирања у 2020. години у укупним приходима су 

средства 550.000 динара од Града Чачка, котизације од учесника на скупу,    
средства од накнада за избор кандидата у научно и истраживачко звање, 
средства од накнада за  пријемни испит, школарине и  друге уплате студената. 
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СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА У 2019. и 2020. години 
 
 
 

Ред. 
бр. 

ГРУПА ПРИХОДА 2019.година 
учешће 

% 
2020.година 

учешће 
% 

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

93.285.884 75,08 104.259.062 76,01

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

20.522.385 16,52 23.541.295 17,16

3. Приходи од других прој. 442.000 0,36 1.200.500 0,88
4. Прих. Град Чачак 300.000 0,24 550.000 0,40
5. Приходи од уплате студ. 9.155.497 7,37 7.255.133 5,29
6. Приходи од других лица 487.643 0,39 298.575 0,22
7. Остали приходи 50.040 0,04 53.247 0,04
           УКУПНИ ПРИХОДИ: 124.243.449 100,00 137.157.812 100,00

  
 
Највећи део прихода је  од директног буџетског корисника Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја 93,17%  и из других извора 6,83%. 
 
 
 

         РАСХОДИ У 2020. ГОДИНИ 
 
  
       Пословни трошкови у 2020. години износе 128.684.760 динара, издаци за 
набавку опреме, капитална улагања и набавка књига у библиотеци  износе 
4.757.052 динара тј. укупни  расходи износе 133.441.812 динара. 
 
 

Ред. 
број 

О П И С 
ИЗВРШЕЊЕ 
2019. (дин.) 

ИЗВРШЕЊЕ 
2020. (дин.) 

ИНДЕКС 
% 

1. Укупно плате запослених 85.814.430 95.592.117 111,39
2. Плате по основу судске пресуде 471.022 - -
3. Затезна камата за плате по пресуди 147.355 - -
4. Накнаде за запослене и помоћи 155.938 115.420 74,02
5. Превоз на посао и са посла 976.287 827.714 84,78
6. Отпремнина при одласку у пензију 365.433 - -
7. Боловање преко 30 дана 190.957 - -
8. Јубиларне награде 113.577 655.245 576,92
9. Трошкови платног промета 134.446 113.861 84,69

10. Услуге за електричну енергију 705.091 632.750 89,74
11. Трошкови угља 988.022 1.062.597 107,55
12. Услуге водовода и канализације 70.713 76.816 108,63
13. Трошкови дератизације 8.750 17.500 200,00
14. Трошкови одвоз отпада 237.208 242.525 102,24
15. Трошкови телефона,телефакса 115.992 112.974 97,40
16. Трошкови интернет 9.024 9.024 100,00
17. Услуге поште 87.477 61.110 69,86



 6

18. Услуге доставе поште и друге 15.679 15.235 97,17
19. Трошкови закуп боца 13.090 27.906 213,18
20.  Остали трошкови 173.000 - -
21. Трошкови дневница на службеном путу 105.682 162.868 154,11
22. Трошкови превоза на службеном путу у земљи   32.745 20.907 63,85
23. Трошкови смештаја на службеном путу 11.448 - -
24. Накнада за употребу сопственог возила 760.305 409.277 53,83
25. Остали трошкови за пословна путовања у земљи 11.191 5.740 51,29
26. Трошкови превоза за службени пут у 

иностранство 
29.245 - -

27. Трошкови смештаја  на службеном путу у 
иностранство  

22.817 - -

28. Услуге превођења 98.146 26.416 26,92
29. Трошкови путовања студената и агрономијада  154.683 - -
30. Административне услуге опште и други прој. 172.505 84.035 48,71
31. Услуге одржавања софтвера 42.000 42.000 100,00
32. Услуге одржавања рачунара и остал.комјутер. 38.220 28.519 74,62
33. Котизација за стручна саветовања 246.477 176.568 71,64
34. Котизација за учествовање на сајмовима 19.000 10.000 52,63
35. Остали издаци за стручно образовање 244.546 249.632 102,08
36. Услуге штампања часописа, књига 472.000 598.036 126,70
37. Остале услуге штампања 90.510 49.600 54,80
38. Услуге рекламе и пропаганде 188.728 433.144 229,51
39. Медијске услуге радија и телевизије 37.650 98.760 262,31
40. Остале стручне услуге – настава  2.404.889  2.460.794 102,32
41. Остале.стручне услуге мастер, докторске 756.354 1.152.873 152,42
42. Стручне услуге правне - 47.170 -
43. Остале стручне услуге по рачунима 30.000 49.316 164,39
44. Остале стручне услуге по уговорима  822.497 

 
1.360.118 165,36

45. Репрезентација 123.259 60.334 48,95
46. Угоститељске услуге 418.636 291.918 69,73
47. Остале опште услуге 536.404 313.201 58,39
48. Услуге Универзитету по одлуци 3% 338.628 304.416 89,90
49. Услуге анализа - 40.000 -
50. Услуге науке - пројекти 15.036.198 17.042.858 113,34
51.  Специјализоване услуге – безбедност,  мерење 

емисије гасова  
165.160 139.461 84,44

52. Специјализоване услуге - акредитација 2.140.000 148.000 6,92
53. Остале услуге и материјал за текуће поправке и 

одржавање зграде 
478.961 743.182 155,16

54. Текуће поправке и одржавање осталих објеката 273.381 964.682 352,87
55. Текуће поправке и одржавање остале 

административне опреме 
45.200 10.296 22,78

56. Текуће поправке и одрж. лабораторијске опреме  501.069 217.587 43,42
57. Текуће поправке и одржавање опреме за јавну 

безбедност 
23.688 20.664 87,23

58. Расходи за радну униформу 108.341 - -
59. Канцеларијски материјал 256.324 150.528 58,73
60. Цвеће и зеленило 41.600 17.800 42,79
61. Остали административни материјал 81.756 73.850 90,33
62. Трошкови материјала за пољопривреду - 42.520 -
63. Стручна литература за редовне потребе 269.230 163.960 60,90
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запослених 
64. Стручна литература за образовање запослених 3.520 3.520 100,00
65. Трошкови горива бензин 20.000 16.000 80,00
66. Материјал за истраживање и развој 288.820 179.137 62,02
67. Материјал за образовање – хемикалије и прибор 1.059.408 57.472 5,42
68. Материјали за одржавање хигијене 133.965 110.739 82,66
69. Материјали за посебне намене – компјут. и друго 135.382 77.225 57,04
70. Републичке и друге  таксе 18.240 17.323 94,97
71. Трошкови поступка по судској пресуди 424.430 - -
            УКУПНИ ТРОШКОВИ: 120.506.729 128.684.760 106,79

 
 
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. 

 
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. 

 
   Набавка опреме, књига у библиотеци и капитална улагања у 2020. 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. 

 
Издаци за нефинансијску имовину 
 
 

Редни 
број 

О П И С 
ИЗВРШЕЊЕ 

2019. 
ИЗВРШЕЊЕ 

2020. 
ИНДЕКС 

% 
1. Капитално одржавање објекта 973.737 4.000.000 410,78 
2. Набавка канцеларијске опреме 281.610 88.300 31,36 
3. Набавка рачунарске опреме 290.170 367.290 126,58 
4. Набавка пољопривредне опреме 386.200 50.880 13,17 
5. Набавка лабораторијске опреме 448.061 128.759 28,74 
6. Набавка опреме за образовање и  

науку 
103.836 83.423 80,34 

7. Набавка књига у библиотеци 157.029 38.400 24,45 
     УКУПНИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ: 2.640.643 4.757.052 180,15 

           
 

Обрачун и књижење амортизације према одредбама Закона о буџету 
Републике Србије за 2020. годину уређено је да факултет обрачунату исправку 
вредности нефинансијске имовине исказује на терет капитала, односно не 
исказује расход амортизације и употребе средстава за рад. 

 




