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На основу чл. __ ст. __ Статута Агрономског факултета у Чачку, Савет Агрономског 

факултета у Чачку на седници одржаној __. децембра 2021. године усвојио је  
 
 

ПЛАН РАДА АГРОНОМСКОГ ФАКУТЕТА У ЧАЧКУ 
 ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. годину 

 

УВОД 

План рада обухвата задатке који су у оквиру делатности Агрономског факултета у 

Чачку (у даљем тексту: Факултет), који ће омогућити реализацију планираних циљева.  

План рада Факултета укључује:  

 Образовну делатност, 
 Организација научних скупова, 
 Научноистраживачки и стручни рад, 
 Издавачку делатност, 
 Обезбеђење квалитета, 
 Интеринституционална национална и међународна сарадња, 
 Кадровска политика, 
 Рад органа, стручних тела и служби Факултета, 
 Унапређење услова за рад Студентског парламента и  
 Инвестициона изградња, опремање и одржавање 

 

Образовна делатност 

Образовну делатност Факултета током школске 2021/2022. године чине: основне 
академске (ОАС), мастер академске (МАС) и докторске академске студије (ДАС). У 
школској 2021/2022. години је уписана нова генерација студената у складу са 
ревидираним акредитованим студијским програмима, као и новим акредитованим 
студијским програмима (СП). Нови СП МАС је Зоотехника (120 ЕСПБ). У циљу припрема 
за успешно остваривање уписа и студија на ОАС за школску 2022/2023. годину, Факултет 
ће предузети организовање промоција у циљаним средњим школама - реализатори 
наставници, сарадници и студенти Факултета, штампање флајера и Информатора (који 
постоји и у електронској форми, на сајту Факултета), гостовање на ТВ емисијама које 
имају локалну и регионалну покривеност, организацију „Дана упознавања“ за 
заинтересоване ученике средњих школа - „отворена врата“, организацију БЕСПЛАТНЕ 
припремне наставе из предмета Хемија и Биологија, као и благовремену припрему свих 
актера задужених за организацију пријемног испита за упис нове генерације студената.  

У складу са Законом и Статутом Факултета, раније уписаним студентима ће се 
омогућити да студије заврше према програму који је важио у време уписа.  

У школској 2021/2022. години је уписана нова генерација студената на МАС и 
ДАС, у складу са постојећим прописима који регулишу ову област. Факултет ће 
обезбедити компетентне наставнике и менторе, у складу са важећом Законском 
регулативом.  
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Распореди часова ће бити благовремено објављени, како на огласној табли, тако и 
на web-порталу Факултета. распоред часова за јесењи семестар текуће школске године је 
објављен 06.09.2021. године.  

Годишњи распоред испита је сачињен за све студијске програме и све године 
студија на ОАС, и објављен 19.10.2021. године, на огласној табли и сајту Факултета. 

 У складу са законом, Агрономски факултет у Чачку ће поново (по трећи пут) 
акредитовати свој студијски програм МАС Агрономија са 4 модула, након законски 
дозвољеног периода од 7 година (до 06.03.2022. године), односно од последње одлуке 
Комисија за акредитацију и проверу квалитета, донете 06.03.2015. године. Поменути СП 
МАС са сва 4 модула биће значајно иновиран.  

 

Организација научних скупова 

 Научни скупови су индикатор заинтересованости Агрономског факултета да за своје 
научноистраживачке резултате омогући практичну примену, па стога постоји 
дугогодишња традиција Факултета у организацији научних и стручних скупова. 
 „Саветовање о биотехнологији са међународним учешћем“ се организује као научно-
стручна конференција сваке године, са најдужом традицијом (већ 26 година). Просечно, на 
саветовању учествује око 150 научних радника из земље и иностранства, као и 
заинтересованих пољопривредника и представника привредних организација из сектора 
пољопривреде и прехрамбене индустрије. Наши традиционални сусрети одржани су 12. и 
13. марта 2021. године, у актуелним условима пандемије. Презентованo је 70 научних 
радова из области ратарства, повртарства, крмног биља, воћарства и виноградарства, 
заштите биља и производа, заштите животне средине, зоотехнике и прехрамбене 
технологије, из 26 институција (21 из Србије и 5 иностраних научно-истраживачких 
институција). Саветовање одржано у форми Webinara (onlinе Microsoft TEAMS – Office 
365), поштујући Наредбу министра здравља о забрани окупљања на целој територији 
Републике Србије на јавним местима у затвореном простору. Свим публикованим 
радовима у Зборнику је додељен ДОИ број (унапређена видљивост радова и квалитет 
самог Саветовања). По наведеним организационим принципима и са додељивањем ДОИ 
бројева, XXVII „Саветовање о биотехнологији са међународним учешћем“ ће бити 
организовано крајем марта 2022. године, у истом формату као и 2021. године.  
 XII СМОТРА НАУЧНИХ РАДОВА СТУДЕНАТА АГРОНОМИЈЕ са међународним 
учешћем (XII Conference of Agronomy Students with international participation) је одржана 
од 18-20.08.2021. године, у комбинованом формату (у складу са епидемиолошком 
ситуацијом). Одзив учесника је био одличан: од 28 радова, само су 5 радова презентовани 
on line. Остали учесници (из Украјине, Бугарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне 
Горе и Србије), дошли су на Конференцију и своје радове презентовали усмено. У 
Зборнику радова публиковано је 28 радова студената, са 14 домаћих и иностраних 
институција, из 8 држава. Следећа, XIII Смотра научних радова студената агрономије, 
биће организована током 2023. године.   
 АФ интензивно мотивише и финансира своје студенте да узимају учешће на 
међународним научним конференцијама, да стичу искуство у НИР-у, тумачењу и приказу 
резултата, као и вештине презентације својих радова.  
 



3 

 

 Током 2022. године планирана су учешћа свих истраживача на научним скуповима и 

конгресима. 

 *XXVI Саветовање о Биотехнологији, Агрономски факултет у Чачку, Март, 2022, 
http://www.afc.kg.ac.rs/index.php/sr/  

 11th International Symposium of Agricultural Sciences „AgroRes“, Trebinje, 26-28 May 2022; 
Organizers: Faculty of Agriculture with its associates organizes XI International Symposium on 
Agricultural Sciences and XXVII Conference of Agricultural Engineers of the Republic of Srpska 
AgroReS 2022 https://agrores.net/en/  

 XIII International Agriculture Symposium „AGROSYM“ 2022, Универзитет у Источном Сарајеву, 
Пољопривредни факултет, Босна и Херцеговина, Октобар 2022; http://agrosym.ues.rs.ba/  

 Саветовање о заштити биља, Друштво за заштиту биља Србије, Златибор, новембар 2022. 
 16th SERBIAN CONGRESS OF FRUIT AND GRAPEVINE PRODUCERS with international 

participation, Serbia. February 2022 Organizer Faculty of agriculture Novi Sad and Scientific 
Pomological Society of Serbia http://polj.uns.ac.rs/sr/node/1964   

 XXXI International Horticultural Congress: IHC2022, 14/08/2022 France  Angers, Organizer ISHS,  
International Society for Horticultural Science, https://www.ihc2022.org/   

 Annual Biocontrol Industry Meeting - ABIM,  24-26 October 2022, Organizer ABIM AG, a jointly 
owned venture of the International Biocontrol Manufacturers Association IBMA and the Research 
Institute of Organic Agriculture FIBL.  https://www.abim.ch/home.html 

 14 th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Regions, Kladovo, 26-29th 
June http://www.sfses.com/ 

 16. Kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati od 28. februara 
do 3. marta 2022. godine. Organizatori: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 
Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu i Naučno voćarsko 
društvo Srbije http://polj.uns.ac.rs/sr/node/1964  

 International Scientific Conference UNITECH, Gabrovo, November 2022. 
https://unitech.tugab.bg/index.php 

  22nd European Conference on Literacy 2022, Dublin, Ireland, July 4-6, 2022, Ireland, 
https://www.literacyeurope.org/dublin-2021-home/  

 TLC 2022 - 4th International Conference Teaching Languages and Cultures in the Post-method Era, 
Niš, Serbia, October 2022, Serbia. 

 31 World Buiatrics Congress, September 4th to 8th , Madrid 2022. 
 CEFood 2022, https://cefood2022.si/a5213-contact/ : Maintenance mode is on. 
 4th International Symposium: Modern Trends in Agricultural Production, Rural Development and 

Environmental Protection. Vrnjačka Banja - Serbia, 29-30 June 2022, 
https://www.famns.edu.rs/international-symposium-modern-trends-in-agricultural-production-and-
environmental-protection/  

 International Scientific-Technical Conference "Dynamics of Technical Systems", Don State 
Technical University (DSTU), Rostov region, Rostov-on-Don, The Russian Federation, September, 
2022, The Russian Federation, https://www.conferencedts.com/main   

 15th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, 
September 20-24; 2021“, Београд. 

http://www.socphyschemserb.org/en/events/pc2021/ 
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Научноистраживачки и стручни рад 

 Током 2022. године, програм научноистраживачког рада Агрономског факултета у 
Чачку дефинисан је мисијом и визијом Факултета, а у складу је са европским стандардима 
високог образовања и националним законима: Законом о научноистраживачкој делатности 
и Законом о иновационој делатности. 
 Запослени на Агрономском факултету у Чачку учествују у фундаменталним, 
примењеним и развојним истраживањима, у различитим областима: техничко-
технолошких, природно-математичких и медицинских наука.  
 У пољу техничко-технолошких наука на Факултету се реализују истраживања у 
областима: биотехничких наука и технолошког инжењерства. У пољу природно-
математичких наука  реализују се истраживања у областима: биолошких, физико-
хемијских и хемијских наука и науке о заштити животне средине. У пољу медицинских 
наука заступљена су истраживања из области ветеринарске медицине.  
 На Факултету се реализују и мултидисциплинарна истраживања у сарадњи са другим 
универзитетима, институтима, САНУ и другим институцијама у земљи и иностранству. 
У периоду од 2011-2019. године, већина запослених наставника и сарадника Агрономског 
факултета у Чачку учествује у реализацији већег броја пројеката (укупно 19) из области 
основних истраживања (3), технолошког развоја (14) и интегралних интердисциплинарних 
истраживања (2), које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. 95% наставника и сарадника су укључени у реализацију пројеката које 
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
 Визија побољшања квалитета и броја научно-истраживачких резултата испољава се у 
настојању Факултета за успостављањем партнерских веза са истакнутим Универзитетима 
и научним институтима. Успостављањем шире научне сарадње, Факултет би усвојио 
позитивне трендове глобалног система савременог научног истраживања. Интензивнија 
сарадња Факултета у оквиру реализације научних пројеката са међународним 
институцијама допринела би повећању угледа и научних компетенција наставника и 
сарадника, како у нашој земљи, тако и у иностранству. Планирано је да се већ 
успостављене међународне научне сарадње (од којих су неке дугогодишње), прошире 
успостављањем партнерских односа са реномираним научним центрима у свету, кроз 
заједничке научне пројекте и боравке наставника и сарадника Агрономског факултета у 
тим центрима.  
 План научноистраживачког рада Агрономског факултета предвиђа укључивање својих 
истраживача у међународне пројекте, на основу билатералних и међународних уговора. 
Факултет ће континуирано пратити и вредновати резултате научноистраживачког и 
стручног рада наставника и сарадника, на основу анализе годишњег извештаја сачињеног 
за 2021. годину. 
Опис планираних истраживања и очекиваних резултата 
Скоро сви истраживачи Агрономског факултета у Чачку су учествовали током 2021. године у 
реализацији 19 пројеката које финансира МПНТР Р. Србије, очекује се уговор о финансирању 
њихових истраживања и током 2022. године: 
ОИ 171006 (Истраживач - лични број 15) Испитивања оптичких биосензора дизајнираних у 
тродимензионим фотоничним кристалима за побољшану дијагностику болести: 1 M22 
172016 (л.бр. 12, 26) производња и оптимизација прахова и екстраката воћа, поврћа и лековитог 
биља, како би се развила нова хранљива формула функционалних прехрамбених производа и да 
им се изврши комплетна анализа помоћу савремених физичко-хемијских метода (рачунарских и 
експериментаних). 
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172057 (л.бр. 16, 21, 24, 33) Хемијска, биохемијска, фармаколошка и клиничка истраживања 
примене одабраних природних производа у формулацији нових фитофармацеутика и дијететских 
суплемената,; развој екоматеријала на биолошкој основи за паковање паметне хране побољшане 
антимикробне активности и сензорних својстава; испитивања утицаја температуре, рН и састава 
раствора, густине једносмерне струје и величине пренапетости на хемијски састав, морфологију, 
фазну структуру, механичка, електрична и магнетна својства електрохемијски формираних 
превлака и прахова легура прелазних метала; Синтеза мултифункционалних нанокомпозитних 
честица са структуром језгро-омотач и апликација у ензимском инжењерству. Амбалажа на бази 
биоматеријала. Испарљива органска једињења у пољопривредним сировинама и током  
технолошких процеса обраде. Испитивање миграције пластификатора из адхезива. Синтеза 
пунилаца адхезива и испитивање њиховог утицаја на реологију адхезива. Имобилизација 
бактеријске микробне биомасе у композитним материјалима и испитивање адсорпције полутаната 
из отпадних вода. Испитивање утицаја различитих параметара (температура, количина материјала, 
органско оптерећење, итд) на уклањање полутаната из отпадних вода. Продукција 
егзополисахарида применом културе Leuconostoc mesenteroides и примена у биоремедијацији 
отпадних вода. Испитивање утицаја структурних карактеристика биокомпозита на ефикасност 
имобилисаних микробних ћелија и ензима. Примена биокомпозита на ферментационе процесе. 
Синтеза мултифункционалних нанокомпозитних честица са структуром језгро-омотач и 
апликација у ензимском инжењерству. Промене хемијског састава плодова малине изазване - 1 
M21, 1 М22, 2 M23, 2 M33, 1 M51, 1 М63, 2 M64, 1 M84 
ТР 31001 (л.бр. 4, 8, 39) Испитивања биохемијских састојака крви и млека и инсулинске 
резистенције млечних крава у различитим периодима, наставак испитивања проинфламаторног 
одговора eкстрацелуларног Хсп70 протеина и доказивање његовог значаја у дијагностици 
метаболичког стреса код крава у раној лактацији; доказивање присуства нуклеинске киселине 
вируса узрочника BRDC методама PCR и RT-PCR и идентификација типичних секвенци: 3 М23, 1 
М33, 4 М34, 1 М51, 3 М63 
31011 (л.бр. 27) Наставак хидробиолошких истраживања у акумулацијама Централне Србије: 1 
М33, 1 М63, 1 М64 
31016 (л.бр. 18, 20) Праћење производне способности природних и сејаних травњака и утицај 
агротехничких мера на флористички састав у различитим агроеколошким условима; могућност 
гајења здружених усева вишегодишњих легуминоза и трава на киселом земљишту - одрживи 
системи пољопривреде; анализа плодова генотипова обичне тикве које се гаје на подручју 
Централне и Западне Србије и одређивање квалитета семена за производњу уља: 1 М23, 1 М33, 1 
М34, 2 М63 
31033 (л.бр. 3, 29, 30) Анализа утицаја система гајења и генотипа кока носиља на производне 
перформансе, квалитет и хемијски састав јаја; истраживање производних резултата, квалитета и 
хемијског састава меса 2 товна хибрида пилића различите брзине пораста додатком протеазе у 
оброке: 1 М24, 1 М33, 1 М51, 1 М63 
31043 (л.бр. 2) Интегралне мере заштите гајених биљака, проучавање вироза гајених биљака и 
мера њиховог сузбијања. 
31051 (л.бр. 31) Истраживања основе за улагања у пољопривредну производњу и побољшању 
ефикасности постојеће производње, увођењем технолошких и организационих решења и добијање 
бољег квалитета финалних производа на породичним и комерцијалним фармама: 1 М33, 1 М52, 1 
М63 
31054 (л.бр. 1, 25, 37, 38) Проучавање компоненти приноса и приноса зрна више домаћих и 
иностраних сорти пшенице, јечма и тритикалеа у Србији на земљишту киселе реакције; примена 
кречних материјала у поправци киселих псеудоглејних земљишта за гајење стрних жита, кукуруза 
и крмних биљака; истраживања утицаја климатских промена на земљишта и биљке Р. Србије: 2 
М23, 5 М33, 4 М51, 4 М63 
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31057 (л.бр. 23, 37) Микробиолошки статус земљишта; антимикробна (АМ) и антиоксидативна 
(АО) активност биолошки активних компоненти биљака; поправка киселих земљишта за гајење 
крмних биљака. Радови 1 М51, 1 М33, 1 М63 
31059 (л.бр. 10, 22, 32, 37) Одређивање садржаја биогених елемената и штетних материја 
повртарских и воћарских врста и њихове АО активности; Кисела земљишта - гајење 
пољопривредних култура; Нови концепт оплемењивања сорти и хибрида поврћа намењеним 
одрживим системима гајења уз примену биотехнолошких метода; значај и утицај „интеркропинга“ 
на биљке: 3 М23, 1 М24, 2 М51, 4 М33, 5 М63 
31064 (л.бр. 6, 19, 35, 36) Наставак истраживања на испитивањима најзначајнијих особина новијих 
интродукованих сорти кајсије у производним засадима у Србији у агроеколошким условима где се 
највише гаје; праћење бујности, резултата приноса и масе плода сорти шљиве „Чачанска 
лепотица“, „Чачанска родна“ и „Stanley“ калемљених на сејанцу џанарике (P. cerasifera Ehrh.) и 
подлогама мање бујности гајених у густој садњи; испитивање утицаја органских (стајњак, Humus 
Vita Stallatico), минералних (KAN 27% N, NPK 10-30-20, Зеолит) и органоминералних (Multi-Comp 
Base 14-13-20 +2MgO+ME) хранива на хемијски састав плода сорте крушке „William's Bon 
Chrétien“: 1 М23, 1 М33, 2 М51, 2 М63, 1 М64 
31086 (л.бр. 11): Наставак започетих истраживања из области фенотипске испољености и утицаја 
парагенетских фактора и њихових интеракција на функционалне, производне и репродуктивние 
особине крава сименталске расе и репродуктивне особине оваца у различитим системима гајења; 
анализа алтернативних система гајења (органска производња у сточарству): 1 М33, 2 М63 
31092 (л.бр. 1, 7, 14, 34, 38) Испитивања варијабилности и адаптабилности сорти гајених биљака  у 
различитим агроеколошким условима - ефекат климатских фактора на испитиване генотипове и 
проучавања морфолошких особина, компоненти приноса и приноса зрна; испитивање 
функционалних и фитохемијских својстава пшенице (зрна, клијанаца - добијених у различитим 
условима наклијавања и младе биљке) као и њиховог антимикробног потенцијала; истраживање 
утицаја складишних штеточина на производе; добијање микробиолошки стабилних производа 
обогаћене хранљиве вредности (супституција брашна прашкастим формама клијанаца): 3 М33, 1 
М51, 1 М63 
32043 (л.бр. 5) Прикупљање сензорских података о условима животног окружења (параметри из 
области пољопривреде), примена метода за анализу прикупљених података као и расподела 
процесирања података између серверске платформе и рачунарских уређаја који се налазе на нивоу 
у близини сензорских уређаја: 1 М33, 1 М52. 
31063 (л.бр. 28) Примена нових генотипова и технолошких иновација у циљу унапређења воћарске 
и виноградарске производње: 1 М33, 1 М63 
III 46009 (л. бр. 8) Наставак испитивања АМ и АО ефекта биљних екстраката у производњи 
намирница животињског порекла: 1 М24, 1 М33, 1 М63 
III 46010 (л.бр. 17, 40) Испитивање биоактивних материја у биљном материјалу и утицаја 
различитих начина обраде и чувања намирница на њихову стабилност и утицаја начина обраде и 
чувања сировина и намирница богатих угљеним хидратима и мастима на њихов квалитет: 1 М52, 1 
М63 
Др Марија Гавриловић, доцент Агрономског факултета у Чачку је у периоду од 01.01.2011. до 
31.01.2014. године била учесник на пројекту који је финансирало Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије - ТР 31051, под називом „Унапређење биотехнолошких 
поступака у функцији рационалног коришћења енергије, повећања продуктивности и квалитета 
пољопривредних производа“, као стипендиста Министарства. Као управа Факултета, доставили 
смо Министарству овај податак, како би, уколико постоји могућност, поменути истраживач и 
наставник обновио ангажовање и истраживање, уз финансирање истраживања током уговорног 
периода за 2022. годину. 

Детаљан преглед истраживања је у Програму НИР-а Агрономског факултета у Чачку за период 
2019-2023. доступан на: https://www.afc.kg.ac.rs/files/data/dokumenta/Plan_NIRa_u_Ustanovi.pdf 
 



7 

 

Издавачка делатност 
 

 Издавање научног часописа Acta agriculturae Serbica (AAS) је део традиције, која се у 
континуитету одвија већ 25 година (од 1996. године). Издају се два броја часописа 
годишње, у штампаној (ISSN 0354-9542 - printed) и online верзији (ISSN 2560-3140 - 
online). Упоран дугогодишњи рад и инсистирање на квалитету и одабиру научних радова, 
као и редизајн часописа условио је напредак, па је категоризација часописа усвојена од 
стране МПНТР за 2019. годину: М24 (национални часопис за биотехнологију и 
пољопривреду међународног значаја, која је задржана до данас. OECD - Frascati часопис 
сврстава у групацију пољопривреда, шумарство и сродне науке. Уведена је doi 
идентификација за научне радове у штампаној верзији AAS током 2018. године. Као 
чланови Serbian Citation Index, doi идентификација за научне радове у online верзији je 
имплементирана током 2014. AAS је доступан на web-порталу АФ: 
http://www.afc.kg.ac.rs/index.php/sr/acta, има међународно уредништво, и размењује се са 7 
страних и 12 националних часописа. 
 АФ је и члан међународног уредништва часописа JCEA-Journal of Central European 
Agriculture. Др С. Танасковић обавља послове у часопису на позицији Националног 
уредника за часопис и редовно присуствује месечним састанцима уредништва, што ће 
наставити и 2022., ишчекујући импакт фактор - часопис има ESCI sigl додељен од 
SCОPUS индексне базе Clarivate Analytics.  
 JCEA је међународни часопис који публикује радове из свих области пољопривредних 
истраживања. Препознат је и рангиран као један од водећих часописа централне Европе и 
индексиран у базама Web of Science Core Collection - Emerging Sources CItation Index 
(ESCI), Scopus, Zoological Record,  CAB Abstracts, Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), EBSCO, Agricola, Portal of scientific journals of Croatia (HRČAK), ICI Journals 
Master List. Од септембра 2017. године додељен му је ESCI sigil (Emerging Sources Citation 
Index) - саставни део Web of Science Core Collection базе (Clarivate Analytics). Часопис је у 
поступку континуираног вредновања и очекује се добијање импакт фактора (IF). Са on line 
публиковањем и open acess приступом, приступ садржајима часописа и новим 
истраживачким постигнућима је брз. Могућност публиковања радова на матерњим 
језицима земаља чланица Уредништва омогућава и очување националних стручних језика 
и идентитета.  
Библиотека Факултета поседује све библиотечко-информационе и информатичке 
ресурсе неопходне за квалитетан рад студената, наставника и сарадника. У Библиотеци су 
архивирани и дипломски/завршни мастер, специјалистички и магистарски радови, као и 
докторске дисертације студената АФ. Читаоница је лоцирана непосредно поред 
Библиотеке и на располагању је студентима од 7:00 до 19:00 часова. Различите врсте 
библиотечких јединица чине библиотечки фонд од 15.271 јединице (7.059 наслова). 
Библиотека располаже и публикацијама чији су аутори наставници АФ, које омогућавају 
ефикасно савладавање градива предвиђеног наставним процесом. У Библиотеци АФ 
запослен је библиотекар-преводилац, који перманентно унапређује своје знање, како би 
студентима и запосленима пружио висок квалитет библиотечко-информационих услуга. 
 Од оснивања АФ до данас (43 године), континуирано функционише издавачка 
делатност запослених наставника и сарадника, а током наведеног периода наставници и 
сарадници су објавили укупно 119 публикација или просечно 2,77 публикацијe годишње. 
До сада је објављенo 49 монографија, 30 уџбеника, 27 практикума, 3 збирке задатака, 2 
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приручника и 8 осталих публикација које се користе у настави. У претходне три године 
(2019–2021) наставници и сарадници АФ објавили су укупно 13 публикација (4 
монографије, 4 уџбеника, 3 практикума, 1 збирку задатака и 1 осталу публикацију) или 
просечно 4,3 публикације  годишње. У континуитету ће се вршити набавка стручне 
литературе новијег датума. Планирање финансијских средстава за ту намену обухвата и 
будуће штампање уџбеника, практикума и приручника, који ће омогућити ефективно учење и 
бољу пролазност студената.   
 Библиотека АФ је од 2010. године пуноправни члан јединственог библиотечко-
информационог система Р. Србије COBISS.SR, којим управља Народна библиотеке 
Србије. Библиотека има лиценцу за рад у електронској узајамној каталогизацији у оквиру 
система, преузима и креира библиографске и нормативне записе и омогућује корисницима 
онлајн приступ библиографско-каталошким базама података и претраживање публикација 
не само у оквиру своје локалне базе, него и у оквиру база свих осталих чланица система. 
Корисницима је, на овај начин, омогућен приступ информацијама у око 230 библиотека у 
Србији (укупно 2,3 милиона књига, 900.000 чланака, 78.000 часописа и новина и осталих 
извора). Преко Академске мреже Србије (АМРЕС), Библиотеци АФ доступан је 
Конзорцијум библиотека Србије за обједињену набавку (KоБСОН) – приступ до 35.000 
иностраних научних часописа и 150.000 књига. Репозиторијум doiSerbia омогућује 
приступ до око 50.000 чланака у 66 водећих научних часописа у Србији, а дигитални 
репозиторијуми (НаРДуС, Phaidra, Е-тезе, AgroSpace, DART, OATD, EthoS...) приступ 
научним и стручним радовима и докторским дисертацијама објављеним код нас и у свету. 
 АФ је у свом плану рада за 2022. прихватио да буде издавач за већи број монографија, 
уџбеника, помоћних уџбеника, практикума и збирки задатака: 
др Драго Милошевић – Болести гајених биљака и њихово сузбијање, Агрономски 
факултет, Чачак (монографија); др Душко Брковић – Ботаника (уџбеник), Агрономски 
факулет Чачак; др Милан Николић – Технолошке операције 1 – механичке, 
Агрономски факултет, Чачак (уџбеник); Миломирка Мадић и Драган Ђуровић: 
Оплемењивање биљака (помоћни уџбеник).  Миломирка Мадић и Драган Ђуровић: 
Генетика (збирка задатака); др Јелена Младеновић и др Павле Машковић – Хемија 
природних производа (уџбеник); др Јелена Младеновић - Хемијско загађење животне 
средине (уџбеник); Др Игор Ђуровић – Физичка хемија (практикум). 
 Рачунарска учионица (лабораторија) потпуно је доступна студентима у циљу стицања 
нових знања из области информатике. У рачунарској учионици се налази 20 савремених 
рачунара. АФ има приступ интернету преко Академске мреже Србије, са 58 јавних IP 
адреса на нивоу ВУ. У згради Факултета свака просторија има најмање по један Ethernet 
прикључак. Студенти и наставници имају неометан приступ интернету, различитим 
софтверским пакетима и другим врстама информација у електронском облику. Године 
2015. уведен је Wi-Fi (бежична локална рачунарска мрежа  – WLAN), па сви студенти и 
запослени имају приступ интернету у згради и дворишту АФ. Опрема ће се благовремено 
одржавати и занављати савременијом. Оптимизација web-портала АФ и његов редизајн, 
унапређеног квалитета, завршена је током новембра 2019, што је планирано допуњеним 
акционим планом за обезбеђење квалитета на АФ за 2019/2020. Рачунарском учионицом 
руководи изузетно квалитетан и стручан дипл. инж. електротехнике (сада студент ДАС из 
области информатике). 
 Увођењем ванредног стања услед пандемије COVID 19 половином марта 2020. године, 
руководилац рачунарске учионице, асистент дипл. инг. Душан Марковић је рапидно 
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приступио креирању могућности за on line наставу, лозинке за приступ платформама за 
све запослене наставнике и сараднике и студенте. Формирао је кратка упутства за пријаву 
предавача и унос датотека, за управљање Moodle или Webex курсом. Пред почетак 
школске 2020/2021, поводом препоруке Универзитета у Крагујевцу за примену on line 
платформе у случају наставе на даљину, конфигурисан је систем Office 365 који садржи 
платформу Microsoft Teams за видео-конференцијске позиве. Валидовани су услови за рад 
од стране Microsoft-овог персонала, генерисане су лиценце за студенте и ВУ, које нам 
омогућавају потпуно легалан рад на платформи у систему Office 365, у периоду од 5. 11. 
2020. до 4. 11. 2021. Д. Марковић је и за ову платформу израдио упутства за коришћење. 
Лиценца обновљена у новембру 2021. године. 
 

 Обезбеђење квалитета 
 
 Ради обезбеђења квалитета наставног процеса Факултет изводи наставни процес тако 
да на ОАС групе за предавања износе до 180 студената, за аудиторне вежбе до 60 
студената, а групе за лабораторијске вежбе не прелазе 20 студената. На МАС група за 
предавања износи 32 студента, за аудиторне вежбе 16 студената, а за лабораторијске 
вежбе група не прелази број од 8 студената. На ДАС обезбеђен је рад у малим групама и 
одвија се у лабораторијама Факултета. 
 Агрономски факултет у Чачку је на седници Наставно научног већа одржаној 
11.06.2008. године, бр. 1376/10, донео Одлуку о формирању прве Комисије за обезбеђење 
квалитета. На предлог Комисије за обезбеђење квалитета Наставно научно веће 
Агрономског факултета на седници одржаној 18.09.2008. године, бр. 1979/12-VI, утврдило 
је предлог, а Савет Агрономског факултета је на седници одржаној 19.09.2008. године 
усвојио документ „Стратегија обезбеђења квалитета и процедуре за обезбеђење квалитета 
на Агрономском факултету“.  
 18.11.2019. године је усвојена ревидирана „Стратегија обезбеђења квалитета“: 
https://www.afc.kg.ac.rs/files/data/dokumenta/Politika_sa_Strategijom_obezbedjenja_kvaliteta_
AFCa.pdf  
 Стратегија обезбеђења квалитета Агрономског факултета у Чачку у потпуности 
одражава мисију и вредности факултета и директно је повезана са стратешким и 
оперативним плановима рада Факултета. 
 У намери да задржи квалитет постигнут у свим областима делатности, а посебно у 
области наставе као једној од најзначајнијих, те да га перманентно побољшава, 
Агрономски факултет у Чачку опредељен је да и надаље, непрекидно и систематски ради 
на обезбеђењу и унапређењу квалитета свога рада. Ради тога Факултет је предузео следеће 
кораке: Одлучио да систематски прати, оцењује, анализира и побољшава све своје 
активности, а нарочито да унапређује квалитет својих студијских програма, да примењује 
мере које гарантују обезбеђивање квалитета, да именује носиоце ових активности, чија су 
права и обавезе у поступку обезбеђивања квалитета јасно утврђене. Такође, Факултет је 
утврдио области обезбеђења квалитета, тако да питање квалитета доведе до вишег нивоа 
који се односи на неговање и подстицање културе квалитета. У том смислу, све своје 
делатности повезао је на хармоничан, логичан и квалитетан начин. 
 Комисија за обезбеђење квалитета ће стриктно пратити реализацију задатака 
одговорних субјеката из Акционог плана за школску 2021./2022. годину, који ће бити 
усвојен на седници Наставно научног већа током децембра 2021. године. Нови Акциони 
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план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета је компатибилан са смерницама 
датим у документу Самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и 
студијских програма, усвојеног 22.12.2020. године. За наведени Извештај о 
самовредновању Агрономски факултет у Чачку је добио вишеструке похвале од стране 
представника и рецензената НАТ-а. О свим детаљима о реализацији Акционог плана биће 
обавештавани надлежни органи Факултета. 
 
 Интеринституционална национална и међународна сарадња 
 
 Ова факултетска активности ће у току 2022. године бити реализована на следеће 
начине: 

 Факултет ће наставити да остварује билатералну сарадњу са установама и 
институцијама у земљи и иностранству са којима већ има склопљене уговоре о сарадњи. 
Факултет ће успоставити сарадњу и са новим реномираним научним и стручним 
институцијама, на националном и интернационалном нивоу, 

 У циљу одржавања успостављених контаката, декан Факултета ће учествовати на свим 
састанцима асоцијације Пољопривредних факултета са бивших југословенских простора 
(Загреб, Београд, Мостар...); 

 У току 2021. реализоване су три студентске одлазеће мобилности ради, host institution 
Agricultural University in Plovdiv у периоду 26.02-09.07.2021. У летњем семестру, 22.02-
22.07.2021) реализована је долазећа мобилност ради учења из Босне и Херцеговине. У 
периоду 10.05-10.07.2021. године пет долазећих мобилности ради обављања стручне 
праксе за студенте из Северне Македоније. Започете су (29.09.2021-29.02.2022) четири 
студентске одлазеће мобилности ради учења (University of Sarajevo, Faculty of Agriculture 
and Food Science) а са истог факултеата у току је долазећа мобилност ради учења, 
20.09.2021-20.02.2022.  

 Током 2022. у летњем семесту уговорена је једна студентска одлазећа мобилност ради 
учења - University of Sarajevo, Faculty of Agriculture and Food Science.  

 Током 2021. године у оквиру Еразмус+ К103 и К107 програма реализоване су одлазне 
мобилности запослених: 15-22.05.2021. године Др Милевица Бојовић и др Снежана 
Танасковић, host institution Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria и 08-12.11.2021. и Др 
Иван Глишић, host institution University of Sarjevo, Faculty of Agriculture and Food Sciences 
и долазне мобилности:  18-20.08.2021.dr Nesho Neshev, Agricultural University, Plovdiv, 
Bulgaria  и 15-19.11.2021. dr Ionel Samfira, Banat University of Agricultural Sciences and 
Veterinary Medicine of Timisoara, Romania.  

 За 2022. планирана је К 103 одлазећа мобилност запослених на University St. Kliment 
Ohridski, Faculty of biotechnical science Bitola (др Весна Ђуровић, одложена због Covid19 у 
уговореном периоду 6-10.10.2021), као и три К107 мобилности запослених ка University of 
Sarajevo/ University of East Sarajevo.  

 CEEPUS МРЕЖА-umbrella статус 2021/22. (Adriatic-Pannonian-Black Sea Food Connect, 
координатор др Јасмина Луканић Чачић-Хрватска). Решењем Ректора бр. VI-03-621/6 од 
21.12.2018. године др Снежана Танасковић је именована за контакт особу мреже. 
Конзорцијум чини 6 Универзитета. Реализоване су 4 Freemover одлазне мобилости, у 
периоду 05-09.07.2021. године учешћем на International CEEPUS Summer School: 
“Importance of Agriculture in Slavonia”.  Реализоване су три Freemover долазне мобилности, 
у периоду 16-23.08.2021. године. 



11 

 

 Решењем Ректора бр. VI-03-228/4 од 14.12.2020. године др Снежана Танасковић 
именована за за локалну контакт особу одобрене нове CEEPUS мреже CIII-RS-0000-00-
2122 Resilient management of bioactive compounds from plants and organic wastes in Middle-
Europe (2021/2022). Планом мрежне активности (Travel scheet) у 2022. години предвиђене 
су мобилности ка партнерским институцијама: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 
St. Kliment Ohridski University Bitola, University of East Sarajevo и University of Montenegro. 
 

Кадровска политика 

 У складу са оптимализацијом броја наставника и сарадника и обезбеђења услова за 
нормално функционисање и развој Факултета усвојен је План политике запошљавања и 
ангажовања наставника и сарадника за школску 2020/2021. годину (Одлука ННВ 
Факултета број 1606/2-XI од 29.09.2020. године, a дата је сагласност на предложени план 
Одлуком Сената Универзитета у Крагујевцу, број III-01-871/22 од 29.10.2020. године). 
 Планом је било предвиђено (и реализовано је) расписивање Конкурса за наставнике и 
сараднике који се налазе у радном односу на одређено време на Факултету и то: по један 
наставник у различитим звањима за УНО Технологија биљних сировина, Заштита биљака 
и Инжењерски процеси и по један сарадник за УНО Генетика и оплемењивање биљака и 
Ратарство, повртарство и крмно биље (укупно три наставника и два сарадника). Факултет 
је у међувремену примио два доцента и једног асистента, а у пензију су отишла 2 
наставника и један лаборант. И даље Факултет има потребу за запошљавање нових лица. 
У том делу, Катедре Факултета су исказале потребу за расписивање. Финансијска средства 
за дохотке новопримљених кадрова (наставника и сарадника у настави) обезбеђују се 
преко ресорног Министарства и Националне службе за запошљавање. Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) Р. Србије је упућена молба за дозволу 
проширења листе о максималном броју запослених на неодређено време на Факултету, а 
који тренутно износи 63 (Сл. гласник РС, година LXXIII, број 61 од 23.06.2017. године), 
јер је за нормално функционисање наставног процеса и радника на одржавању потребан 
већи број извршилаца. 
 Факултет у циљу нормалног одвијања наставног процеса на основним и мастер 
академским студијским програмима ангажује наставнике и сараднике са других 
институција и то: 5 наставника и једног асистента, уз 2 уговора са одложеним дејством 
(истраживачи са Института као потенцијални наставници, са еквивалентним 
истраживачким звањима), која нису ступила на снагу. 
 

 Рад органа, стручних тела и служби Факултета 
 Факултет ће у току 2022. године спровести следеће активности, посредством својих 
органа и стручних тела: 
 Органи, стручна тела и службе Факултета обављаће стандардне послове из области 
своје надлежности, све у складу са Статутом Факултета и другим општим актима. Биће 
иновирани застарели. Усаглашавање ће обухватити сва остала нормативна акта Факултета 
(Правилник о упису студената) са Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета, Статутом Факултета и Правилник о стандардима самовредновања 
квалитета наставе и педагошког рада наставника. Биће донети сви недостајући 
нормативни акти, за потребе обезбеђења квалитета рада Факултета као целине; 
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 Унапређење услова за рад Студентског парламента 
 
 У току 2022. године, Факултет ће фокус пажње усмерити на унапређење услова за рад 
Студентског парламента. Факултет ће обезбедити потребна средстава за нормално 
функционисање Студентског парламента, у договору са његовим представницима. Биће 
пружена материјална, техничка и логистичка подршка Студентском парламенту за учешће 
на Агрономијади, ако буде организована „уживо“. Факултет ће обезбедити боље услове за 
спортске активности студената (набавка дресова и друге спортске опреме,) према 
потребама студената и финансијским могућностима Факултета. 
 
Инвестициона улагања, опремање и одржавање 
 
 Агрономски факултет у Чачку располаже скромним сопственим изворима 
финансијских средстава. Главни извор су уплате студената а по различитим основама (око 
95%), а остатак (5%) представљају средства остварена пружањем стручних услуга 
појединцима, фирмама, удружењима пољопривредних произвођача и прерађивача и сл.. 
Обзиром на то, Факултет је принуђен да потенцијалне приходе неопходне за капиталне 
инвестиције остварује путем конкурса која расписују Министарства, посебно 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Министарство заштите животне средине, Министарство за 
иновације и технолошки развој и др. Такође, Факултет има добру сарадњу са локалном 
самоуправом, односно градом Чачком који врло често, иако нема материјалне обавезе 
према Факултету прописане Законом, свесрдно финансијски помаже остварење појединих 
догађања и грађевинских подухвата. 
 За 2022. годину, Влада у самом буџету Републике издвојила 486 милијарди динара за 
капиталне инвестиције (у односу на 330 милијарди динара издвојених за капитална 
улагања током 2021. године). Повећан је износ средстава за Фонд за иновациону 
делатност и буџет за Фонд за науку. Сигурни смо да ће овакво опредељење утицати на 
знатно већу могућност да апликације квалитетним и оправданим пројектима Агрономског 
факултета у Чачку, а у вези капиталних инвестиција, буду прихваћене и реализоване. 
 У циљу остварења планова везаних за остварење реализације појединих капиталних 
сегмената, Факултет је конкурисао током 2021. године, али ће конкурисати и 2022. и 
наредних година за следеће инвестиције: 
1. У плану је реализација урађеног пројекта који се односи на енергетску ефикасност 
другог спрата Факултета, који је изграђен као надоградња, монтажног карактера. 
Процењена вредност радова је око 10 милиона динара. Град Чачак је пружио уверавања да 
ће максимално помоћи у реализацији пројекта, а конкурисаће се и код МПНТР за 
обезбеђење финансијских средстава; 
2. Наставиће се опремања новооснованих лабораторија (Лабораторија за технолошке 
операције и биопроцесно инжењерство) у некадашњим подрумским просторијама 
Факултета (привођење коначној намени); Капиталне инвестиције, како на једногодишњем 
или вишегодишњем нивоу, зависе од практичне примене истраживања тј. науке. Пилот 
постројења, односно мини-инжењерско-технолошки погони ће бити формирани у оквиру 
поменуте лабораторије, у циљу симулације и практичне примене резултата истраживања, 
из којих произилазе капиталне инвестиције, првенствено од привредних субјеката; 



13 

 

4. Урађен је пројекат изградње микробиолошке лабораторије (вредност пројекта: 
4.760.101,00 динара). За оваj пројекaт ће се конкурисати код МПНТР, али и код Фонда за 
иновациону делатност Републике Србије, као и код невладиних организација; 
5. Наставиће се реновирање и опремање учионица, наставничких кабинета, просторија за 
представнике студентског парламента и других студентских форума; 
6. Изградња регионалног образовно-изложбеног изложбеног павиљона. - за овај пројекат 
сматрамо да је потребно приивлачење капиталних инвестиција на вишегодишњем нивоу. 
 Имамо идејни грађевински пројекат и све дозволе неопходне за почетак изградње 
(добијене пре 10 година, које се могу реактивирати), као и предлог (елаборат) пројекта. 
Конкурисаћемо код свих доступних фондова, МПНТР, Фонда за иновациону делатност 
Републике Србије, Града Чачка и код невладиних организација. Павиљон има за циљ 
унапређење образовања, степена производње у аграру и квалитета понуде неопходне да 
задовољи актуелне потребе потрошача, уз очување добробити људи и екосистема. 
 Павиљон ће сталном изложбеном поставком омогућити да практична настава 
студентима буде интерактивна, кроз њихово ангажовање на упознавању карактеристика 
савремене опреме за пољопривреду, комплетног инжењеринга за изградњу различитих 
типова објеката, цене коштања опреме, времена изградње, ангажовања радне снаге, 
повећавање вредности традиционалних производа формализацијом упутстава за 
производњу која гарантују порекло, специфичности различитих производњи, познавање 
норматива (EU и светских) за фарминг у свим сегментима, контроле и мониторинга 
здравствене исправности намирница биљног и животињског порекла. Савладали би 
основе маркетинга и менаџмента, што би им олакшало запошљавање или унапређење 
сопствених газдинстава. Најбоље међу студентима стипендирале би и преузимале фирме-
излагачи и производне фирме из области аграра. У сваком тренутку би око 20-30 
студената било ангажовано на функционисању павиљона, где ће најбољи бити 
хонорарисани за своју активност; 
 Организацијом већег броја Сајмова у трајању од 5-7 дана током године (Сајам 
иновација, Сајам цвећа и хортикултуре, Сајам традиционалних производа, Сајам агри-
туризма, Сајам мале привреде, Сајам екологије) посредно или непосредно би масовно 
ангажовали становништво да волонтерски помогне успеху наше мисије: Чачак као 
отворена заједница пријатних, гостољубивих, предузимљивих и креативних људи, 
духовно и пословно средиште региона.  
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