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И З В Е Ш Т А Ј 

О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 
 за 2014. годину 

 
Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку као индиректни 

корисник средстава буџета Републике у припреми, састављању и подношењу 
   завршног рачуна за 2014. годину користио је следеће прописе: 

- Закон о буџетском систему; 
- Закон о буџету Републике Србије за 2014. 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 2014. години, а односе се на трошење у  наредној календарској 
години, оприходовани су у текућој години. 

 
 У извештају о финансијском пословању за 2014. 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. 
 
 
ПРИХОДИ ФАКУЛТЕТА 
 
Укупни приходи које је Универзитет у Крагујевцу,  Агрономски факултет 

у Чачку према подацима из завршног рачуна остварио у пословној 2014. години 
износе 121.488.424 динара, што је за 0,5% мање од прихода који су остварени у 
2013. години. 
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Текући приходи остварени су из следећих извора у динарима: 
 
 

Ред. 
број 

 
О П И С 

ИЗВРШЕЊЕ 
2013. (дин.) 

ИЗВРШЕЊЕ 
2014. (дин.) 

ИНДЕКС 
% 

   1. Приход - Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја 

107.835.954 111.528.930 103,52 

 - плате запослених 
- разлика плате од Владе за министра пољ. 
- материјални трошкови   
- уплатa за инвестицијe  
- уплата бонуси - награде запосленима 
- средства за докторске студије 

81.971.660 
- 

5.914.072 
143.322 
450.745 
26.000              

81.876.248 
120.279 

6.516.520 
2.937.381 

- 
182.000 

99,88 
- 

110,19 
- 
- 

700,00 
 - 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 
- стип.за посдокторско  усавршавање 
- саветовање о биотехнологији 

11.932.736 
 861.236 

3.597.633 
177.757 

1.367.660 
63.126 

905.331 
- 

324.676 
- 

100.000 

12.181.686 
916.087 

2.980.682 
185.140 

1.386.988 
71.795 

1.162.833 
- 

40.439 
850.852 
120.000 

102,09 
106,37 
82,85 

104,15 
101,41 
113,73 
128,44 

- 
- 
- 

120,00 
  2. Приход- Канцеларија за одрживи развој 

недовољно развијених подручја 
2.900.000 - - 

  3. Приход – Међун. државе  SCOPES пројекат - 785.962 - 
  4. Приход – Међун. организ.прој. реконст. пољ. - 528.551 - 
  5. Приход – Саветов. котизација и други уговори 224.918 379.800 168,81 
  6. Приход – Рефун. од фонда здрав. осиг. 564.980 - - 
  7. Приход – Град Чачак  3.100.000 300.000 9,68 
  8. Приход -  Уплате студената 7.285.726 7.867.750 107,99 
  9. Приходи од накнад. услуга 122.790 85.785 69,86 
 10. Остали приходи 16.967 11.646 68,64 
              УКУПНИ ПРИХОДИ: 122.051.335     121.488.424 99,53 

 
    У изворима прихода у 2014. години највеће су ставке финансирање из буџета 
тј. од директног корисника  Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја  за плате 67,39% , за сталне материјалне трошкове факултета  5,36%, за 
инвестиције 2,42%, за остало 0,25%, што укупно износи 75,42% у укупним 
приходима. 

 
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. 

 
У 2014. години добијена  су средства у износу од 2.937.381. динара на име 

извођења радова замене кровног покривача Агрономског факултета, од 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Сектор за инвестиције, 
ученички и студентски стандард и јавне набавке.  
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја финансира пројекте  
технолошког развоја, пројекте из програма основних истраживања, интегралне 
пројекте, штампање часописа, учествовање на научним скуповима, научно 
истраживачки рад са учешћем 16,38% у укупном приходу.  

 
         Учешће бруто накнада за рад истраживача на пројектима износи 13,62%, за 
материјалне трошкове ДМТ I 0,96%,  za ДМТ II на пројектима 0,97% од укупног 
прихода, средства на име шестомесечне стипендије за постдокторско 
усавршавање др Павла Машковића  учествују 0,70%, средства за Саветовање о 
биотехнологији 0,10%, и средства 0,03% на име учешћа Проф. др Ђоковић 
Радојице на конгресу у Варшави од  укупних прихода. 
 
             У 2014. години  добијена су средства за реализацију SCOPES пројекта 
,,Understanding plant-mediated interactions between two major maize pests of  
Eastern Europe – From phytochemical patterns to management recommendations“, 
чији је организатор и координатор пројекта dr Mathians Erb, Universitat Bern – 
BE у износу 785.962 динара. 
 
               Агрономски факултет је у 2014. години закључио меморандум о 
сарадњи и разумевању  са удружењем грађана Иницијатива за развој и сарадњу 
/ИРС/, у оквиру пројекта ,, Реконструкција пољопривреде у Општини Љиг“, 
који финансира / Samaritan Austria/, имплементиран од стране ИРС-а.  Средства 
по наведеном пројекту наплаћена су у износу од 528.551 динара , а остатак у 
2015.години. 
 

Остали извори финансирања у 2014. години у укупним приходима су 
средства 300.000 динара од Града Чачка, 120.000 динара од Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја за организовање научнoг скупа - 
Саветовање о биотехнологији са међународним учешћем,  и остала средства од 
накнада за пријемни испит, школарине и  друге уплате студената. 

 
 
СТРУКТУРА УКУПНИХ ПРИХОДА У 2013. и 2014. години 
 
 

Ред. 
бр. 

ГРУПА ПРИХОДА 2013. година 
учешће 

% 
2014. година 

учешће 
% 

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

88.505.799 72,52 91.632.428 75,42 

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

19.330.155 15,83 19.896.502 16,38 

3. 
 

Прих.Канц. за одрживи 
раз. нед. разв. подручја 

2.900.000 2,38 - - 

4. Приходи од других прој. - - 1.314.513 1,08 
5. Прих. Град Чачак 3.100.000 2,54 300.000 0,25 
6. Приходи од уплате студ. 7.285.726 5,97 7.867.750 6,48 
7. Приходи од других лица 789.898 0,65 379.800 0,31 
8. Остали приходи 139.757 0,11 97.431 0,08 
           УКУПНИ ПРИХОДИ: 122.051.335 100,00 121.488.424 100,00 
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Највећи део прихода односи се на дознаке од директног буџетског корисника 
Министарства просвете, науке  и технолошког развоја 91,80% и из других извора 
8,20%. 

 
          РАСХОДИ У 2014.ГОДИНИ 
 
  
         Пословни трошкови у  2014. години износе 117.043.240 динара , издаци за 
набавку опреме, књига у библиотеци  износе 692.285 динара, тј. укупни  
расходи износе 117.735.525 динара. 

 
 

Редни 
број 

О П И С 
ИЗВРШЕЊЕ 
2014. (дин.) 

УЧЕШЋЕ 
% 

 1. Укупне бруто плате запослених 70.402.657 60,15 
 2. Доприноси на терет послодавца 12.602.077 10,77 
 3. Превоз на посао и са посла 873.684 0,75 
 4. Отпремнина при одласку у пензију 660.422 0,56 
 5. Јубиларне награде 105.731 0,09 
 6. Трошкови платног промета 140.190 0,12 
 7. Услуге за електричну енергију 540.594 0,46 
 8. Трошкови угља 1.005.845 0,86 
 9. Услуге водовода и канализације 121.049 0,10 
10. Трошкови дератизације 14.994 0,01 
11. Трошкови одвоз отпада 186.427 0,16 
12. Трошкови допринос за коришћење градског земљишта 35.143 0,03 
13. Трошкови телефона,телефакса 244.286 0,21 
14. Трошкови интернет 9.024 0,008 
15. Услуге поште 69.019 0,059 
16. Услуге доставе поште 15.779 0,01 
17. Трошкови закуп боца 804 0,001 
18.  Остали трошкови 65.958 0,057 
19. Трошкови дневница на службеном путу 70.628 0,06 
20.  Трошкови превоза на службеном путу у земљи  

(авион, аутобус, воз, и сл.) 
48.365 0,04 

21. Трошкови смештаја на службеном путу 48.130 0,04 
22. Накнада за употребу сопственог возила 547.231 0,47 
23. Остали трошкови за пословна путовања у земљи 7.892 0,007 
24. Трошкови дневница за службени пут у иностранство 443.128 0,38 
25. Трошкови превоза за службени пут у иностранство 36.937 0,03 
26.  Трошкови смештаја на службеном путу у инострансво 

( авион, аутобус, вози сл.) 
114.063 0,10 

27.  Накнада за употребу сопственог возила на сл пут у ин. 24.708 0,02 
28. Остале административне услуге 47.468 0,04 
29. Услуге одржавања рачунара 2.100 0,002 
30. Остале компјутерске услуге 76.000 0,07 
31. Услуге образовања и усавршавања запослених 870.442 0,74 
32. Котизација за стручна саветовања 258.048 0,22 
33. Котизација за учествовање на сајмовима 10.000 0,009 
34. Остали издаци за стручно оспособљавање 170.866 0,15 
35. Услуге штампања часописа 229.443 0,20 
36. Остале услуге штампања 73.726 0,06 
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37. Услуге информисања јавности 12.001 0,01 
38. Услуге рекламе и пропаганде 70.224 0,06 
39. Остале услуге рекламе и пропаганде 148.461 0,13 
40. Медијске услуге радија и телевизије 6.000 0,006 
41. Правно заступање пред домаћим судовима 45.000 0,04 
42. Остале стручне услуге – настава , специј. мастер и др. 2.530.740 2,16 
43. Ост. стр.услуге на изради елабората о земљишту 290.000 0,25 
44. Остале стручне услуге из области грађевине 94.155 0,08 
45. Репрезентација 325.463 0,28 
46. Остале опште услуге 146.168 0,13 
47. Испитивање узорака земљишта 71.772 0,06 
48. Услуге Универзитету по одлуци 3% 231.997 0,20 
49. Услуге науке - пројекти 16.636.281 14,21 
50. Остале специјализоване услуге – безбедн. и др. 125.968 0,11 
51. Услуге акредитације 1.392.000 1,19 
52. Текуће поправке и одржавање зграде – столарски рад. 73.800 0,06 
53. Текуће поправке и одржавање зграде – молерски рад. 68.555 0,06 
54. Текуће поправке и одрж. зграде – радови на крову 2.937.381 2,51 
55. Текуће поправке и одрж. зграде – електричне инст. 29.260 0,025 
56. Остале услуге и материјали за текуће поправке и 

одржавање зграде 
117.167 0,10 

57. Текуће поправке и одржавање канцеларијске опреме 3.050 0,003 
58. Текуће поправке и одржавање опреме за комуникацију 1.000 0,001 
59. Текуће поправке и одржавање ост. админист.опреме 7.910 0,007 
60. Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме 270.564 0,23 
61. Текуће поправке и одржавање опреме за образовање 8.760 0,007 
62. Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед. 15.786 0,01 
63. Канцеларијски материјал 135.931 0,12 
64. Расходи за радну униформу 33.875 0,029 
65. Цвеће и зеленило 13.880 0,01 
66. Остали административни материјал 95.327 0,08 
67. Стручна литература за редовне потребе запослених 211.484 0,18 
68. Стручна литература за образовање запослених 23.272 0,02 
69. Издаци за гориво бензин 5.000 0,005 
70. Материјал за истраживање и развој 170.249 0,146 
71. Материјал за образовање – хемикалије и прибор 335.984 0,287 
72. Материјали за одржавање хигијене 58.246 0,05 
73. Материјали за посебне намене – компјут. и друго 122.968 0,105 
74. Судске таксе  4.703 0,004 
            УКУПНИ ТРОШКОВИ: 117.043.240 100,00 

 
 
У структури трошкова највећи су трошкови бруто зараде с обзиром на 

делатност и квалификациону структуру запослених. Трошкови бруто зарада су  
промењени у однoсу на  2013. годину, цена рада  за више и универзитетско  
образовање увећана је априла месеца 2014.године, за 0,5%, а од месеца 
новембра 2014. године за 10% је смањена. 
 

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. 
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Трошкови који се односе на пројекте настали су по планираним 

активностима пројеката о чему првенствено воде рачуна руководиоци, бруто 
накнаде и други расходи анализирају се кроз посебне табеле прегледа прилива и 
трошења средстава, које се достављају Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја. 

 
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 и књига у библиотеци у 2014. години у  износу од  692.285 
динара и капитална улагања у износу од 2.937.381 динара омогућила су  
успешнију наставу и бољу опремљеност факултета за научно истраживачки рад 
свих запослених. 
 

У реализацији пројекта – Унапређење инфраструктуре установа високог 
образовања  у 2014. години извршено је капитално одржавање објекта у износу 
од 2.937.381 динара тј. изведени  радови на замени кровног покривача  на 
објекту Агрономског факултета. 

 
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 

2013. 
ИЗВРШЕЊЕ 

2014. 
ИНДЕКС 

% 
  1. Капитално одржав.лаб. анатом. 143.322  - - 
  2. Капит. одрж.објекта зам.столар. 2.853.705 - - 
  3. Капит. одрж.замена кровног пок. - 2.937.381 - 
  4. Набавка канцеларијске опреме - - - 
  5. Набавка рачунарске опреме 216.286         163.010 75,37 
  6. Набавка опреме за образовање 86.799 95.093 109,55 
  7. Набавка лабораторијске опреме - - - 
  8.   Набавка комуникационе опреме 42.491 - - 
  9. Набавка опреме за науку - 19.608 - 
 10. Набавка електронске опреме - 355.814 - 
 11. Набавка књига у библиотеци  120.795 58.760 48,64 
     УКУПНИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ: 3.463.398 3.629.666 104,80 

           
 
Обрачун и књижење амортизације према одредбама Закона о буџету 

Републике Србије за 2014.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: 142 /5 -XVI од 28. јануара 2015. 

године, расходована је рачунарска опрема у износу од 131.299 динара, односно 
расходована је дотрајала и технолошки застарела опрема, која није за употребу. 
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Утврђен је позитиван финансијски резултат који представља разлику 

између укупног износа прихода  и укупног износа расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине у износу 3.752.899 динара  за 2014. годину и преноси се 
за наменско трошење у 2015. години. 

 
Стање готовинских средстава на дан 31.12.2014. године на подрачуну 

сопствених прихода износи 10.797.300 динара, а на редовном рачуну 0,00 
динара, јер је износ неутрошених буџетских средстава у износу 425,04 динара 
враћен у буџет на дан 31.12.2014. године.  

                                                             
                                                                     ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА, 
                                                     
                                                               Слободанка Величковић, дипл.екон. 
 
 
 
 
 
 
 


