У радном односу на Агрономском факултету у Чачку је 14 наставника у звању
редовни професор, 8 наставника је у звању ванредни професор, 12 наставника је у
звању доцент и 1 наставник страног језика.
У реализацији наставе учествује и 7 сарадника у звању асистента и један сарадник у
настави.
На основу уговора о допунском раду Агрономски факултет у Чачку ангажује 6
наставника и једног сарадника из других високошколских установа.
Наставници и сарадници своје активности спроводе у оквиру 9 катедри, и то:
1. Катедра за хемију и хемијско инжењерство;
2. Катедра за прехрамбену технологију;
3. Катедра за математику, физику и техничке науке;
4. Катедра за биологију, микробиолошку биотехнологију и заштиту биља и
производа;
5. Катедра за земљиште и механизацију;
6. Катедра за ратарство и повртарство;
7. Катедра за воћарство и виноградарство;
8. Катедра за сточарство и технологију прераде анималних сировина;
9. Катедра за организационо-економске науке.
Настава и испити су редовно одржавани.
Ради ефикаснијег студирања, током 2018.године, уведен је туторски (менторски)
рад.

Научно-истраживачки рад
Научноистраживачки рад наставног кадра Агрономског факултета у претходној
години био је фокусиран у пољу природно-математичких и техничко-технолошких наука
кроз учешће у 21 национални пројекат.
Скоро сви наставници, асистенти, истраживачи приправници и истраживачи
сарадници запослени на Агрономском факултету ангажовани су на пројекатима
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (35 наставника, 5
асистената и 2 истраживача - студенти докторских студија).
Наставници и сарадници Агрономског факултета и Удружење „Цветин врх“
успешно су реализовали пројекат "Унапређење трансфера знања ради добијања
безбедних и конкурентних пољопривредних производа" који је финасиран од стране
Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду Републике Србије.
Успешно је реализован пројекат "Компостирање органског отпада и могућности
примене у органској производњи" чији је финансијер Фонд за иновациону делатност
Републике Србије .
Током 2018. године 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 Републике Србије.
Имплементација рада на наведеним пројектима резултирала је израдом
одређеног броја научних радова публикованим у значајним међународним и домаћим
часописима и конференцијама. Анализе квалитета научноистраживачког рада
наставника и сарадника Агрономског факултета у Чачку током претходне године
указују на добар ниво те активности (Таб. 1.). То се огледа кроз учешће на
међународним научним и домаћим симпозијумима. Поред тога у току 2018. године
научни радници нашег факултета су објавили једну међународну монографију и једу
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монографију нациналног значаја, публиковали 36 радова у међународним часописима
из категорије М20 и 19 радова у националним часописима. Активно је рађено и ради се
на апликацији за пројекат "Horizon 2020" и Еразмус + програмима. Део резултата се
успешно примењује и остварује кроз сарадњу са привредним субјектима нашег града и
окружења.
Компетентност и квалитет научно-наставног кадра огледао се
и кроз
испуњеност услова за менторство на докторским студијама, што у нашем случају
износи 91,4% од укупног броја наставника Факултета.
Значајна научно-истраживачка активност и брига о младим истраживачима
исказала се кроз њихово укључивање на пројекте Министарства и друге истраживачке
активности. У тај део истраживања ангажовано је четворо младих истраживача, студената
докторских студија.
Таб. 1. Преглед остварених научно/стручних резултата за 2018. годину
Врста активности/категорије
Број одбрањених завршних и специјалистичких радова
Број одбрањених мастер радова
Број одбрањених магистарских теза
Број одбрањених докторских дисертација
М14
1
М20
36
Број и структура
М30
32
објављених научних
радова, саопштења и
М40
1
публикација
М50
19
М60
36
Број објављених других
Уџбеника
2
публикација
Практикума
2
Осталих публикација 1
Horizon 2020
1
Аплицирани пројекти
Еразмус +, К1
1
Еразмус +, К2
2
Сарадња са привредом

Укупно
23
21
3

125

4
3

У оквиру Еразмус програма студентске мобилности (Erasmus+ Programme - Key
Action 1), реализоване су четири одлазеће мобилности у летњем семестру 2017/2018.
године у оквиру програма Е+ према конкурсу, University of Foggia, Department of the
Science of Agriculture. У MUSA mobis programme учествовали су и релизовали
мобилност четворо студената докторских академских срудија.
У оквиру Еразмус програма студентске мобилности (Erasmus+ Programme - Key
Action 1), реализоване су четири одлазеће мобилности у зимском семестру 2018/2019.
године у оквиру програма Е+ према конкурсу Универзитета за агрономију и ветеринарску медицину у Клуж Напока - Румунија (University of Agricultural Sciences and
Veterinary Medicine Cluj-Napoca).
У оквиру наставничке мобилности уговорена је мобилност за др Милевицу
Бојовић, у периоду 6-11. маја 2019. године, Универзитет у Евори, Португал у оквиру
MARENOSTRUM мобилности.
Активно је рађено и на апликацији за пројекат "Horizon 2020", Еразмус +
програмима и билатералне пројекте.
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У периоду од 20-23. марта 2018. године на Московској државној
пољопривредној академији Тимирјазев, Российский государственный аграрный
университет – МСХА имени к. А. Тимирязева, одржана је 71-я Международная
студенческая научно-практическая конференция, посвящена 130-летию со дня
рождения А.В. Чаянова (71th International Research/practice Conference for Students
Dedicated to 130th Anniversary of Prof. A.V. Chayanov) на којој је Александра
Корићанац, студенткиња четврте године студијског програма Прехрамбена
технологија, у конкуренцији од 3 000 студената из целог света освојила прво место у
секцији Fruit Growing, Dedicated to the 100th Anniversary of the Garden and Truck Farm.
Ментор рада је др Иван Глишић, а у истраживањима, обради и тумачењу добијених
резултата учествовале су и др Горица Пауновић и др Јелена Младеновић.
На 42. Смотри студената пољопривреде и ветеринарске медицине са међународним учешћем, чији је организатор Пољопривредни факултет у Новом Саду у
периоду 15-17. Новембра 2018. године, Агрономски факултет у Чачку представљала је
студент доктроских студија Бранка Поповић и освојила прву награду (ментор др
Снежана Танасковић)..
У периоду од 2. до 6. јула 2018. године у Новом Саду, у организацији Института
за ратарство и повртарство одржан je 3rd Silk road Agricultural Education and
Cooperation Forum. По позиву Организатора, представљен је Агрономски факултет у
Чачку усменим излагањем др С. Танасковић са темом Basic knowledge and innovative
research - on a way to improve education, technical and scientific cooperation on the Silky
road. Потписан је приступ алијанси, и Факултет је званично постао 35. чланица
Форума на тему пољопривредне сарадње и едукације на Путу свиле.
Настављена је активност око подизања нивоа научног часописа Acta Agriculturae
Serbica и учешће у уређивању међународног журнала Journal of Central European
Agriculture (JCEA). Током 2018. године Агрономски факултет је био на позицији
извршног уредништва журнала JCEA. У периоду 8-10. октобра 2018. године одржан је
годишњи састанак Уредништва часописа JCEA. Присуствовала су уредништва из
Хрватске, Словеније, Чешке, Мађарске, Бугарске и Србије.
Наставњен је континуитет и са успехом је одржано XXIII Саветовање о
биотехнологији на коме је представљено 95 радова из земље и иностранства. У оквиру
саветовања, другог даба, одржан је округли сто на тему “Унапређење трансфера знања
ради добијања безбедних и конкурентних пољопривредних производа“
Кроз израду научних, завршних и мастер радова, настојало се да се и студенти
основних и мастер академских студијама укључе у научноистраживачки рад. У том
погледу је током 2018. године експериментално реализовано и одбрањено 23 завршних
радова на основним, 21 на мастер студијама и 3 докторске тезе.
Агрономски факултет са својим активностима је значајно утицао да се ниво
научно-истраживачке делатности одржи и прошири. То се, између осталог, огледало
кроз набавку нове савремене софистициране опреме и конвенционалних апарата који ће
се користе у научно-истраживачке и едукационе сврхе. У том погледу у току
2017/2018. године, путем куповине и из донација, Факултет је набавио значајну
истраживачку опрему и завршио адаптацију подрумског простора.

4

Aктивности у оквиру опште службе
Општа служба Факултета je у 2018. години, спровела многобројне активности
које су у редовном опису посла, али и других послова проистеклих из наставних
активности и по захтеву трећих лица.
1) послови везани за рад свих органа Факултета: декана, Наставно-научног
већа и Савета ;
Одржано је укупно 35 седница Наставно-научног већа и Савета и то:
- Наставно-научно веће је одржало укупно 23 седнице, а Савет 9 седница.
2) Спровођење поступка избора у звања наставника, сарадника и
истраживача
3) послови нормативе (израда правилника, измена и допуна правилника,
пречишћени текст аката, систематизације, статута факултета и др.);
4) Спровођење поступака и активности у вези јавних набавки и набавки на
које се ЗЈН не примењује ;
Студентска служба
Поред спроведеног уписа у прву годину основних, мастер и докторских
академских студија у школској 2018/2019. години, уписа студената на остале године
студија, послове везане за наставу и испите, успешно су обављени сви послови везани
за студентска питања.
Након завршеног уписа у школској 2018/2019.години, у прву годину основних
академских студија , на Агрономском факултету у Чачку укупно је уписамо 55
студената на терет буџета.
Студијски програм

Општа агрономија
Прехрамбена технологија
Воћарство и виноградарство
Зоотехника
Укупно

Планирани упис
Б/С*
40/0
40/0
20/0
20/0
120/0

У
40
40
20
20
120

Уписано у I
року
Б/С*
У
19/0
19
12/0
12
10/0
10
4/0
4
45/0
45

Уписано у II
року
Б/С*
У
3/0
3
4/0
4
2/0
2
1/0
1
10/0
10

Kонкурс за упис на мастер академске студије у школској 2018/2019. години
расписан је 01. октобра 2018. године.
На мастер академске студије пријавило се 26 кандидата. Упис кандидата је
извршен 24. и 25 октобра 2018. године. На мастер академске студије, студијски
програм Агрономија са модулима Ратарство и повртарство, Воћарство и
виноградарство, Заштита биљака и Зоотехника уписано је 11 студената на терет буџета
и 9 самофинансирајућих студената и то:
- модул Заштита биљака – 17 студената (8 буџет и 9 самофинасирајућих);
- модул Воћарство и виноградарство – 1 студент на терет буџета;
- модул Зоотехника – 1 студент на терет буџета;
- модул Ратарство и повртарстви – 1 на терет буџета.
На студијски програм Прехрамбена технологија уписано је 4 студената на терет
буџета.
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Конкурс за упис на докторске студије у школској 2018/2019. години расписан
је 01. октобра 2018. године. На докторске академске студије пријавио се 2 кандидата.
Упис кандидата је извршен 24. и 25 октобра 2018. године.
Другу конкурсни рок за упис на мастер и докторске студије расписан је 26.
октобра 2018. године .
На мастер и на докторске академске студије пријавио се по 1 кандидат. Упис
кандидата је извршен 02. новембра 2018. године.
Након завршеног уписа на мастер и докторске академске студије уписано је на
мастер студије 24 студента (15 на терет буџета и 9 самофинасирајућих) и 3 студента на
докторске студије на терет буџета.
У школској 2018/2019 години на сва четири студијска програма основних
студија укупно је уписано 405 студената и то:
- на прву годину студија 78 студената (55 на терет буџета и 23 самофинасирајућих студента – обнове),
- на другу годину уписано је 54 студената (35 на терет буџета и 19 самофинасирајућих),
- на трећу годину – 55 студената (40 на терет буџета и 15 самофинасирајућих),
- на четврту – 38 студената (21 на терет буџета и 17 самофинасирајућих студента) и
- 180 студената који су стекли статус студента продужене године студијаапсолвента (14 студената је уписан по старом програму).
Укупно уписаних студената на мастер и докторским студијама у школској
2018/2019. години је 56 студената мастер студија и 17 студената докторских
студија.
Такође, током 2018. године, уз предходно признавање положених испита, на
трећу годину основних академских студија студијски програм Зоотехника уписана су
два студента који су прешали са Факултета ветеринарске медицине Универзитета у
Београду, студијски програм: Ветеринарска медицина и Пољопривредног факултета
Универзитета у Новом Саду, студијски програм: Сточарство.
На Агрономском факултету у Чачку током 2018. године студије је завршило
укупно 47 студената и то:
- основне академске студије по старом програму 2 и 21 студент по новом
програму;
- мастер академске студије је завршио 21 студенат;
- докторске студије 3 студента и то 2 по новим и 1 по старом програму.
Током 2018. године одржано је осам редовних испитних рокова (јануар,
фебруар, април, јун, јул, септембар I, септембар II, октобар) и 2 рока за апсолвенте –
студенте уписане на Факултет до ступања на снагу Закона (мај и децембар).
Укупан број примљених испитних пријава током 2018. године је 3610 на
основним студијама, 185 на мастер академским студијама 26 на докторским студијама.
Укупан број евидентираних пријава, са положеним испитима током 2018.
године, је на основним студијама 1788, мастер студијама 145 испита и на докторски 18
испита.
По завршетку испитног рока Студентска служна је припремала Извештај о року
који је достављан Наставно научном већу на усвајање- укупно 8 извештаја.

Статистика пријављених
студијама:

и положених испита у 2018 годину на основним
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Јануар

Фебруар

Април-мај

Јун

Јул

Октобардецембар

Септембар I Септембар II

бр.
бр. пол. бр.
бр. пол. бр.
бр. пол. бр.
бр. пол. бр.
бр. пол. бр.
бр.пол. бр.
бр.пол. бр.
бр. пол.
пријава испита пријава испита пријава испита пријава испита пријава испита пријава испита пријава испита пријава испита

362
210
423
201
292
156
691
351
474
Укупан број пријава 3610, број положених испита 1788

200

324

166

409

168

635

336

Ради исписа са Факултета, током 2018. године, документа је повукло 53 студената.
Поред редовних послова Студентска служба је била укључена у спровођење анкетирања
наставника и сарадника од стране студената. Такође редовно је уносила све промене у ФИНВО,
одговарала на дописе упућене од стране Универзитета у Крагујевцу и Министарстава и на све
друге дописе.

Библиотека
Библиотечко-информациона делатност тј. прикупљање, обрада, заштита, чување,
представљање и давање на коришћење библиотечко-информационе грађе и извора, као
и стварање, размена, позајмица и дистрибуција информација обављана је у складу са
законом, подзаконским актима и Правилником о раду Библиотеке Агрономског
факултета у Чачку.
Фондови
Врста и укупно бројчано стање библиотечко-информационе грађе и извора
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Врста

Књиге на српском језику
Књиге на страним језицима
Монографије на српском језику
Монографије на страним језицима
Уџбеници на српском језику
Уџбеници на страним језицима
Дипломски и завршни радови
Специјалистички радови
Магистарске тезе и завршни мастер радови
Докторске дисертације
Часописи на српском језику
Часописи на страним језицима
Електронски извори на српском језику
Електронски извори на страним језицима
Некњижна грађа – плакати
Укупно

Број
библиотечких
јединица
2721
1017
369
66
1011
211
1363
237
517
451
5514
1363
7
4
10
14861

Број
наслова
1481
950
221
64
513
145
1363
108
481
448
344
221
7
4
5
6355
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Врста
Монографске публикације
уџбеници
монографије
књиге (практикуми, зборници, приручници,
књиге итд.)
завршни радови – основне академске студије
завршни радови – мастер академске студије
специјалистички радови
магистарске тезе
докторске дисертације
УКУПНО монографске публикације
Серијске публикације
часописи, домаћи
часописи, страни
УКУПНО серијске публикације
УКУПНО монограф + сериј. публикације
електронски извори
УКУПНО

Набавка 2017
број
број
јединица наслова

Набавка 2018.
број
број
јединица наслова

81
47
82

42
43
34

63
22
69

36
12
43

32
10

32
10

26
25

26
24

4
256

2
163

10
215

7
148

14
6
20
276

1

163

16
1
17
232

1
149

276

163

1
233

1
150

Средства за набавку грађе
За набавку библиотечко-информационе грађе и извора путем куповине утрошенo је
108.000,00 динарa из сопствених прихода Факултета.
Каталогизација
У оквиру библиотечко-информационог система Републике Србије, настављено је
законом утврђено учешће у националном систему узајамне каталогизације
(COBISS.SR), путем каталошко-библиографске обраде грађе, а на основу лиценце за
узајамну каталогизацију одн. одговарајућих стечених привилегија.
Укупно записа у локалној бази података: 1782
Библиотечке услуге
Укупан број корисника: 389 (тј. 291 студент основних академских студија, 38
студената мастер академских студија, 8 студената докторских студија, 46 чланова
наставног особља, 1 члан ненаставног особља и 5 осталих корисника);
Обучавање корисника у коришћењу и претраживању електронског каталога и
електронских база података;
Проналажење литературе доступне на интернету за потребе корисника;
Двосмерно превођење текстова (српски-енглески, енглески-српски) за потребе
Факултета, наставника и студената;
Међубиблиотечка позајмица грађе остваривана преко Универзитетске библиотеке
„Светозар Марковићˮ у Београду, Универзитетске библиотеке у Крагујевцу и
Универзитетске библиотеке у Нишу.
Стручно усавршавање
– похађање акредитованог семинара „Дигитални репозиторијуми у библиотечкоинформационој делатностиˮ, Београд, Универзитетска библиотека „Светозар
Марковићˮ, 18. 4. 2018 (6 бодова);
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–

учешће на курсу „Прелазак на COBISS3/Каталогизацију са нормативном
контроломˮ, у организацији Народне библиотеке Србије, Крагујевац,
Универзитетска библиотека, 17. 7. 2018.

Остале активности
– слање опомена корисницима за прекорачење задужења;
– планирање, организовање и спровођење набавке књига куповином;
– слање захтева Националној ISBN агенцији за Србију и CIP агенцији за Србију
(Народној библиотеци Србије) за додељивање ISBN ознака одн. израду CIP
записа за публикације у издању Факултета;
– стручна класификација магистарских теза и докторских дисертација по систему
УДК;
– прикупљање и достављање обавезног примерка публикација Факултета за
Народну библиотеку Србије, Универзитетску библиотеку „Светозар Марковићˮ
у Београду, Универзитетску библиотеку у Крагујевцу, Завичајно одељење
Градске библиотеке „Владислав Петковић Дисˮ у Чачку и Библиотеку
Пољопривредног факултета у Бањој Луци;
– прикупљање публикација Факултета за представљање на сајмовима образовања
и науке.
Чланство у стручним удружењима
– Библиотекарско друштво Србије, Подружница за Моравички округ
Надзор над стручним радом Библиотеке
Надзор над стручним радом Библиотеке од стране Матичног одељења
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ извршен је 11. октобра 2018. године.

Финасије
Приходи факултета
Укупни приходи које је Агрономски факултет у Чачку, према подацима из завршног
рачуна, остварио у пословној 2018. години износе 120.440.830.
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.
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.
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