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И З В Е Ш Т А Ј 

О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ 

 за 2016. годину 

 

 

Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку као индиректни 

корисник средстава буџета Републике у припреми, састављању и подношењу 

   завршног рачуна за 2016. годину користио је следеће прописе: 

- Закон о буџетском систему; 

- Закон о буџету Републике Србије за 2016. 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 2016. години, а односе се на трошење у  наредној календарској 

години, оприходовани су у текућој години. 

 

 У извештају о финансијском пословању за 2016. 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 2016. години 

износе 113.029.258 динара, што је за 5,83% мање од прихода који су остварени у 

2015. години. 
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Текући приходи остварени су из следећих извора у динарима: 

 

Ред. 

број 

 

О П И С 

ИЗВРШЕЊЕ 

2015. (дин.) 

ИЗВРШЕЊЕ 

2016. (дин.) 

ИНДЕКС 

% 

   1. Приход - Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја 

100.335.686 99.111.892 98,78 

 - плате запослених 

- разлика плате од Владе за министра пољ. 

- материјални трошкови   

- уплатa за инвестицијe  

- уплата бонуси - награде запосленима 

- средства за докторске студије 

71.171.274 

164.761 

6.218.568 

1.371.000 

741.710 

810.570 

72.603.582 

91.734 

5.363.197 

- 

- 

1.018.099 

102,02 

55,68 

86,25 

- 

 

125,61 

 - 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 

- смотра научних радова студената 

- средства за израду доктор. дисертац. 

12.591.317 

1.176.554 

2.593.718 

209.231 

1.141.535 

72.699 

1.682.749 

200.000 

- 

- 

           50.000    

60.000 

80.000 

13.156.668 

1.338.621 

2.663.622 

222.799 

578.170 

69.071 

1.700.744 

192.500 

43.085 

- 

70.000 

- 

- 

104,49 

113,78 

102,70 

106,49 

50,65 

95,01 

101,07 

96,25 

- 

- 

140,00 

- 

- 

  2. Приход- Министарство пољопривреде и 

заштите животне средине 

9.835.556 - - 

  3. Приход – Међун. државе  SCOPES пројекат 219.162 - - 

  4. Приход – Међун. организ.прој. реконст. пољ. 547.686 - - 

  5. Приход – Саветов. котизација и други уговори 250.837 355.827 141,86 

  6. Приход – Рефун. од фонда здрав. осиг. 249.232 1.722.793 691,24 

  7. Приход – Град Чачак  393.740 2.430.000 617,16 

  8. Приход -  Уплате студената 8.037.527 9.192.125 114,37 

  9. Приходи од накнад. услуга 110.055 165.807 150,66 

 10. Остали приходи 49.333 50.814 103,01 

              УКУПНИ ПРИХОДИ: 120.028.814     113.029.258 94,17 

 

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. 

 

Највећи део прихода је  од директног буџетског корисника Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја 87,69%, и из других извора 12,31%. 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 2016. 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. 
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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. 

 

          У 2016.години настављена је реализација 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 . 

 

Остали извори финансирања у 2016. години у укупним приходима су 

средства 2.430.000 динара од Града Чачка, за куповину два дигестора за 

лабораторију у износу 1.176.000 динара, и део средстава за набавку централних 

лабораторијских столова, два комада од 1.392.000 динара, 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 2015. и 2016. години 

 
Ред. 

бр. 
ГРУПА ПРИХОДА 2015. година 

учешће 

% 
2016. година 

учешће 

% 

1. Мин.просвете, науке и 

тех.раз. за плате,тр. инв. 

80.477.883 67,05 79.076.612 69,96 

2. Мин.просвете, науке и  

тех.разв. за прој.усавр. др 

19.857.803 16,54 20.035.280 17,73 

3. 

 

Прих. од Министарства 

пољ.и зашт.живот.сред. 

9.835.556 8,19 - - 

4. Приходи од других прој. 766.848 0,64 - - 

5. Прих. Град Чачак 393.740 0,33 2..430.000 2,15 

6. Приходи од уплате студ. 8.037.527 6,70 9.192.125 8,13 

7. Приходи од других лица 500.069 0,42 2.078.620 1,84 

8. Остали приходи 159.388 0,13 216.621 0,19 

           УКУПНИ ПРИХОДИ: 120.028.814 100,00 113.029.258 100,00 

  

 

 

         РАСХОДИ У 2016. ГОДИНИ 

 

  

         Пословни трошкови у  2016. години износе 104.336.447 динара , издаци за 

набавку опреме 3.304.632 динара, набавка књига у библиотеци 190.888 динара, 

капитална улагања у износу 2.536.588 динара тј. укупни  расходи износе 

110.368.555 динара. 
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Ред. 

број 
О П И С 

ИЗВРШЕЊЕ 

2015. (дин.) 

ИЗВРШЕЊЕ 

2016. (дин.) 

ИНДЕКС 

% 

 1. Укупне бруто плате запослених 62.386.145 63.144.565 101,22 

 2. Доприноси на терет послодавца 11.166.241 11.298.800 101,19 

 3. Поклони за децу запослених 74.650 38.400 51,44 

 4. Превоз на посао и са посла 921.668 898.330 97,47 

 5. Отпремнина при одласку у пензију 681.480 90.562 13,29 

 6. Породиљско боловање 156.446 1.437.116 918,61 

 7. Боловање преко 30 дана 171.008 287.720 168,25 

 8. Јубиларне награде 261.174 130.519 45,98 

 9. Тр.награда и помоћи  запосленима 741.710 45.315 6,11 

10. Трошкови платног промета 135.135 129.028 95,48 

11. Услуге за електричну енергију 630.375 547.108 86,79 

12. Трошкови угља 975.775 516.906 52,98 

13. Услуге водовода и канализације 98.605 99.122 100,53 

14. Трошкови дератизације 7.854 8.639 110,00 

15. Трошкови одвоз отпада 220.322 203.374 92,31 

16. Трошкови телефона,телефакса 183.263 182.404 99,54 

17. Трошкови интернет 9.024 9.024 100,00 

18. Услуге поште 73.174 68.268 93,30 

19. Услуге доставе поште и друге 10.234 23.307 227,74 

20. Трошкови осигурања 79.918 - - 

21. Трошкови закуп боца 4.380 4.392 100,28 

22.  Остали трошкови 85.477 80.634 94,34 

23. Трошкови дневница на службеном путу 501.892 75.933 15,13 

24. Трошкови превоза на службеном путу у земљи  

(авион, аутобус, воз, и сл.) 

38.106 54.730 143,63 

25. Трошкови смештаја на службеном путу 109.744 87.404 79,65 

26. Накнада за употребу сопственог возила 936.423 679.801 72,60 

27. Остали трошкови за пословна путовања у земљи 3.600 5.530 153,62 

28. Трошкови дневница за службени пут у иностранство 3.628 - - 

29. Трошкови превоза за службени пут у иностранство 22.598 71.097 314,62 

30. Трошкови смештаја на службеном путу у 

инострансво  

60.431 90.684 150,07 

31. Накнада за употребу сопственог возила на сл пут у 

ин. 

55.313 - - 

32 Остале административне услуге 326.470 - - 

33. Услуге превођења 11.711 42.711 364,71 

34. Трошкови путовања студената и агрономијада  236.984 280.645 118,43 

35. Услуге израде софтвера 115.500 42.000 36,37 

36. Услуге одржавања рачунара и остал.комјутер. 41.300 10.800 26,15 

37. Услуге образовања и усавршавања запослених 42.800 8.340 19,49 

38. Котизација за стручна саветовања 308.746 260.427 84,35 

39. Котизација за учествовање на сајмовима 17.500 24.500 140,00 

40. Остали издаци за стручно образовање 210.924 299.325 141,92 

41. Услуге штампања часописа 583.781 297.950 51,04 

42. Остале услуге штампања 117.807 66.958 56,84 

43. Услуге рекламе и пропаганде 98.176 262.594 267,48 

44. Медијске услуге радија и телевизије 28.000 73.080 261,00 

45. Адвокатске услуге 53.500 27.000 50,47 

46. Остале стручне услуге – настава , специј. мастер и др. 2.169.601 2.010.962 92,69 

47. Ост. струч.усл. ратарско и повртарство по уговору 1.399.998 - - 

48. Ост.струч.усл. сточарство по уговору 2.649.998 - - 
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49. Ост.струч.усл. воћарство 388.000 - - 

50. Ост.струч.усл. земљиште 687.200 - - 

51. Остале стручне услуге из области грађевине 128.164 - - 

52. Ост.струч.усл.саветодавних служби 600.000 - - 

53. Ост.струч.усл.иницијатива и развој 350.000 - - 

54. Остале стручне услуге 89.360 65.196 72,96 

55. Репрезентација 167.785 161.149 96,05 

56. Угоститељске услуге 354.666 184.473 52,02 

57. Остале опште услуге 593.979 308.251 51,90 

58. Услуге анализа по уговору 180.000 - - 

59. Услуге Универзитету по одлуци 3% 229.493 253.183 110,33 

60. Услуге науке - пројекти 16.228.794 15.663.237 96.52 

61. Пројекти по судском решењу - 698.062 - 

62. Остале специјализоване услуге – безбедн. и др. 109.920 173.020 157,41 

63. Услуге специјализоване 328.000 - - 

64. Остале услуге и материјали за текуће поправке и 

одржавање зграде 

112.019 412.464 368,21 

65. Текуће поправке и одржавање опреме за 

комуникацију 

5.000 12.000 240,00 

66. Текуће поправке и одржавање ост. админист.опреме 23.167 60.182 259,78 

67. Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме 575.637 592.641 102,96 

68. Текуће поправке и одржавање опреме за образовање 3.440 21.576 627,21 

69. Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед. 13.560 14.760 108,85 

70. Канцеларијски материјал 229.044 293.563 128,17 

71. Расходи за радну униформу 43.450 9.460 21,78 

72. Цвеће и зеленило 29.350 25.240 86,00 

73. Остали административни материјал 60.869 91.300 150,00 

74. Стручна литература за редовне потребе запослених 230.422 149.910 65,06 

75. Стручна литература за образовање запослених 4.840 73.000 1508,26 

76. Издаци за гориво бензин 20.000 - - 

77. Материјал за истраживање и развој 282.503 147.987 52,39 

78. Материјал за образовање – хемикалије и прибор 513.018 690.982 134,69 

79. Материјали за одржавање хигијене 69.854 28.680 41,06 

80. Материјали за посебне намене – компјут. и друго 224.368 172.506 76,89 

81. Судске таксе - 17.611 - 

            УКУПНИ ТРОШКОВИ: 112.141.891 104.336.447 93,04 

 

 

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 2016. години 

омогућила су  успешнију наставу и бољу опремљеност факултета за научно 

истраживачки рад свих запослених. 

 

У 2016. години извршена су капитална улагања на формирању 

лабораторије за контролу квалитета хране, изведени су радови за 

реконструкцију студентске хемијске лабораторије, адаптација дела просторије 

(учионице) у просторију за архиву. 

 

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 

2015. 

ИЗВРШЕЊЕ 

2016. 

ИНДЕКС 

% 

   1. Капитал.одрж..лаб. за кон.квал. 1.371.096  2.536.588 185,01 

  3. Набавка канцеларијске опреме 22.190 3.200 14,42 

  4. Набавка рачунарске опреме 809.148 292.308 36,13 

  6. Набавка лабораторијске опреме 1.195.123 2.828.264 236,65 

  7. Набавка опреме за образовање и  

науку 

- 180.860 - 

  9. Набавка књига у библиотеци 28.384 190.888 672,52 

     УКУПНИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ: 3.425.941 6.032.108 176,08 

           

 

Обрачун и књижење амортизације према одредбама Закона о буџету 

Републике Србије за 2016.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: 214 /2 -VII од 30. јануара 2017. 

године, расходована је рачунарска опрема у износу од 185.786 динара  односно 

расходована је дотрајала и технолошки застарела опрема, која није за употребу. 

 

Утврђен је позитиван финансијски резултат који представља разлику 

између укупног износа прихода  и укупног износа расхода и издатака за набавку 

нефинансијске имовине у износу 2.660.703 динара  за 2016. годину и преноси се 

за наменско трошење у 2017. години. 

 

Стање готовинских средстава на дан 31.12.2016. године на подрачуну 

сопствених прихода износи 17.918.585 динара, а на редовном рачуну 0,00 

динара, јер је износ неутрошених буџетских средстава у износу 1.367 динара 

враћен у буџет на дан 31.12.2016. године.  

                                                                     

                                                                          

                                                                     ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА, 

                                                     

                                                               Слободанка Величковић, дипл.екон. 

 

 


