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Прилог 2.4 Усвојен извештај о раду Комисије за обезбеђење квалитета (КОК) за период од 2017-

2020. године 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА  

ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2020. ГОДИНЕ  
 

А) Генеза формирања Комисије за обезбеђење квалитета   
 

ПРВО ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА - ПРВИ САСТАВ 

(2008. ГОДИНЕ). Комисија за обезбеђење квалитета (у даљем тексту: КОК) Агрономског факултета 

у Чачку први пут је формирана одлуком Наставно-научног већа, број 1376/10, од 11.06.2008. године. 
КОК чини шест чланова, од чега су четири члана из реда наставног особља (три наставника и један 

сарадник), један члан из реда ненаставног особља и један члан из реда студената Агрономског 

факултета.  

Одмах по именовању, КОК је приступила изради документа Стратегија обезбеђења 
квалитета и процедуре за обезбеђење квалитета на Агрономском факултету. 

На предлог КОК, Наставно научно веће Факултета на седници одржаној 18.09.2008. године, 

бр. 1979/12-VI, утврдило је предлог, а Савет овог факултета је на седници одржаној 19.09.2008. 
године усвојио документ Стратегија обезбеђења квалитета и процедуре за обезбеђење квалитета на 

Агрономском факултету.  

ДРУГИ САСТАВ КОК (2013. године). Пре истека мандата формираног првог састава 
КОК, од 11.06.2008. године, Наставно научно веће Агрономског факултета, донело је одлуку, број 

3473/3-XX, од 18.12.2012. године о избору новог састава КОК, са мандатним периодом од 

01.01.2013. године.  

http://www.afc.kg.ac.rs/
mailto:afdekanat@kg.ac.rs
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Ново формирана КОК заузела је став да не треба мењати усвојену Стратегију обезбеђења 

квалитета и процедуре за обезбеђење квалитета на Агрономском факултету, из разлога што је то 

документ стратешког карактера, који обухвата низ активности којима се постиже жељени циљ 

унапређења квалитета, у дугорочном временском периоду. 
ТРЕЋИ САСТАВ КОК (2017. године). Наставно научно веће Агрономског факултета 

донело је одлуку број 631/7-V, од 20.03.2017. године о избору новог састава Комисије за 

обезбеђење квалитета (Слика 1).  
ТРЕНУТНИ - ЧЕТВРТИ САСТАВ КОК (2019.-): Током 2018. и 2019. године дошло је до 

промена - представник студената у Комисија за обезбеђење квалитета - Јелена Лазић је завршила 

студије, а представник сарадника, Симеон Ракоњац је изабран у наставничко звање, па је Одлуком 
Наставно научног већа бр. 1557/5-XII од 04. 07. 2019. године обављена њихова замена новим 

члановима - Душаном Марковићем, као представником сарадника и Јованом Јованчевић, као 

представником студената (Слика 2). 

 
 

  
Слика 1. Одлука о именовању чланова КОК  

од марта 2017. године 

Слика 2. Одлука о изменама у саставу КОК  

од јула 2019. године (тренутно важећи састав КОК) 

 

 
Тренутно, у моменту писања овог извештаја, КОК ради у следећем саставу:  

1. др Иван Глишић, представник наставника, 

2. проф. др Миломирка Мадић, представник наставника, 
3. др Немања Милетић, представник наставника, 

4. Душан Марковић, представник сарадника,  

5. Данијела Лабан, представник ваннаставног особља и 
6. Јована Јованчевић, представник студената. 
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Б) Састанци Комисије за обезбеђење квалитета (хронолошки) и важније одлуке  

 

10.04.2017. године: Одржан састанак КОК на коме је др Иван Глишић именован за председника 

КОК-а. На састанку су договорене активности у наредном периоду. 
 09.05.2017. године: Састанак на коме је донета одлука да се Упитник под редним бројем 1 

који попуњавају студенти на крају семестра и у њему оцењују квалитет предавања (вежби) 

ревидира смањивањем броја питања. Уместо дотадашњих 20 питања, студенти ће одговарати на 6 
питања, која садржајем обухватају претходних 20. 

 22.06.2017. године је одржан састанак КОК на коме су анализирани резултати анкета за 

школску 2016/2017 годину. 
 09.05.2018. године је одржан састанак КОК на коме је разматран предлог Катедре за 

биологију, микробиолошку биотехнологију и заштиту биља. Комисија је једногласно донела 

следеће мишљење: 

Подржавамо предлог Катедре за биологију, микробиолошку биотехнологију и заштиту биља и 
производа од 07.05.2018. године да се проф. др Драгутину Ђукићу у складу са одредбама Закона о 

високом образовању и Статута Агрономског факултета у Чачку омогући продужење радног 

односа.  
Анализирајући списак предмета из књиге Акредитације Агрономског факултета и студијских 

програма, као и укупно оптерећење проф. др Драгутина Ђукића (8,76 за 2013. годину), закључује 

се да се одласком у пензију именованог угрожава стандард 9 из Акредитације студијских програма. 
Такође, на истом састанку, под тачком разно, а у складу са претходном тачком дневног реда, 

чланови КОК су дискутовали о оптерећености наставника и сарадника, нарочито у годинама које 

су пред нама. Предлажемо руководству Агрономског факултета да се што пре одржи састанак (НН 

већа, шефова катедри или руководилаца студијских програма...) у вези са наведеним проблемима и 
кадровским питањима у настави, како краткорочно, тако и дугорочно. 

 14.06.2018. је одржан састанак КОК на коме су анализирани резултати анкета за школску 

2017/2018 годину. 
 05.04.2019. године је одржан састанак КОК на коме су договорене активности у вези са 

предстојећом акредитацијом високошколске установе (ВУ) и студијских програма (СП) на 

Агрономском факултету у Чачку. 

 20.06.2019. је одржан састанак КОК на коме је урађена анализа резултата анкета за школску 
2018/2019 годину. 

 14.11.2019. На састанку КОК одржаном 14. новембра 2019. године усвојена су два важна 

документа за даљи рад установе и то: 
- КОК Агрономског факултета у Чачку је након краће дискусије усвојила предлог документа под 

називом „Стратегија обезбеђења квалитета и процедуре за обезбеђење квалитета на 

Агрономском факултету“. 
Документ се доставља Наставно-научном већу Агрономског факултета, а потом Савету факултета 

на разматрање и усвајање. 

- КОК Агрономског факултета у Чачку је разматрала документ под називом „Политика 

квалитета Агрономског факултета у Чачку“, предложеног од стране Декана Агрономског 
факултета и достављеног КОК Агрономског факултета. КОК је једногласно усвојила предлог 

документ под називом "Политика квалитета Агрономског факултета у Чачку". Документ се 

доставља Наставно-научном већу Агрономског факултета, а потом Савету факултета на 
разматрање и усвајање. 

 30.03.2020. одржана је електронска седница КОК на којој је разматран и формулисан 

предлог о даљем одржавању наставе и другим активностима, измењеним услед ванредних 
околности изазваних епидемијом Covid 19. Новостворена ситуација условљава измену рада у 

погледу наставе, одржавања испита и сл., па ће КОК у наредном периоду посебну пажњу 

посветити овим, ванредним околностима. 
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 10.11.2020. Седница КОК на којој је усвојен Извештај КОК на Агрономском факултету у 

Чачку за период од 2017. до 2020. године. 

 

В) Анализа квалитета рада на Агрономском факултету у периоду од школске 

2016/2017 до школске 2019/2020. године (РЕЗИМЕ) 

 

У периоду од школске 2016/2017 до школске 2019/2020. године, примењене су значајне 
мере које су утицале на побољшање услова и квалитета рада, као што су: 

 

Анализа квалитета наставе 

 

1. Упорним радом руководства Факултета и отклањањем уочених слабости, значајно се 

побољшао квалитет наставног процеса; 

2. Распоред одржавања наставе (распоред часова) објављиван је правовремено на огласној 
табли и web-порталу Факултета; 

3. Распоред испита за све испитне рокове објављиван је за дату школску годину у новембру 

месецу, тако да су студенти, наставници и сарадници могли на време да планирају свој годишњи 
календар активности; 

4. Редовност извођења наставе била је у потпуности заступљена; 

5. Редовност обављања испита била је у потпуности заступљена; 
6. Термини пријема испитних пријава у потпуности су се поштовали;  

7. Процедура пријаве, израде и одбране завршних радова у потпуности је заступљена;  

8. Термини овере семестра и уписа у наредну школску годину у потпуности су се 

поштовали;  
9. Процедура пријема студената на основне, мастер и докторске академске студије (ОАС, 

МАС, ДАС) била је у потпуном складу са Статутом Факултета и правилницима који се односе на 

ову област;  
10. У складу са препорукама у време ванредног стања изазваног епидемијом (пролећни 

семестар школске 2019/2020 године), настава је одржана преко Moodle платформе која je била 

доступна на линку: http://eucenje.afc.kg.ac.rs/ 

11. По питању задовољства квалитетом наставе, половина студената је делимично 
задовољна (50%), 41% студената је задовољно, а 9% је незадовољно. Просечно задовољство 

квалитетом наставе у претходном четворогодишењем периоду (до школске 2015/2016) је скоро 

идентично и износило је 40,1%. 
12. Према просечним резултатима анкете, 46% студената сматра да их је Факултет довољно 

информисао о режиму студија, 37% мисли да је делимично информисан док 17% студената није 

задовољно информисаношћу. Просечно задовољство информисаношћу о режиму студија за 

претходне четири године, износило је 42,2%; 

13. Из године у годину расте интерес студената за коришћење читаонице Факултета; 

14. 45% студената је задовољно, док 41% студената сматра да је рад студенстке службе 
изузетно добар. 7% студената није задовољно а 7% нема мишљење. Просечно задовољство 

студената радом Студентске службе, за претходни четворогодишњи период износило је 41,8%. На 

основу наведеног, може се констатовати да је рад Студентске службе унапређен у односу на 
претходни период самовредновања;  

15. 41% студената је задовољно радом продекана за наставу, док 38% сматра да је његов 

рад изузетно добар. 15% није имало мишљење, док 6% студената није задовољно. Просечно 

задовољство студената радом продекана за наставу, у претходном четворогодишњем периоду 

износи 45,8%.   

http://eucenje.afc.kg.ac.rs/
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Генерално, резултати анкета показују да је квалитет наставе и параметара који су повезани 

са наставом, углавном сличан или боље оцењен него у претходном циклусу самовредновања (2013 

- 2017. година). 

Квалитет наставе се перманентно унапређује кроз програме размене и мобилности  

студената и наставника. Студијски боравци доприносе унапређењу знања и вештина неопходних у 

наставном и истраживачком раду у различитим областима у којима су наставници (студенти) 
ангажовани. У том смислу међународни пројекти, програми Министарства и јавни позиви у 

Европском истраживачком простору, поред Е+ платформе, пружају могућност за повећање размена 

истраживача.  

 Студенти Весна Ђуровић, Милош Марјановић, Бранка Поповић и Милица Зеленика су у 
периоду од фебруара до јула 2018. године су боравили на University of Foggia, Department of the 

science in the agriculture,Foggia, Italy. 

 Марија Пејовић, Милан Маринковић, Марина Јовичић и Саво Рстић су од октобра 2018 до 
фебруара 2019. боравили на University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj-Napoca, 

Romania. 

 Током 2019. године др Милевица Бојовић је обавила програм наставничке мобилности на 

Universidade de Evora, Portugal. 
 Планира се наставак и укључивање што већег броја наставника и сарадника у програме 

мобилности. У прилог овоме су и потписани Уговори са Agricultural University Plovdiv, Bulgariа 

(обострано потписан Уговор, 19.12.2018. године), University of agricultural science and veterinary 
medicine of Cluj-Napoca (обострано потписан Уговор, 24.01.2019. године), Mendel University in 

Brno, Чешка (на захтев колега из Чешке, потписан је проширени Уговор ев. бр. VI-03-42/05, дана 

18.03.2019. године). У фази реализације су академске понуде из Разграда (Бугарска), Темишвара 
(Румунија) и Басиликата (Италија). 

Анализа квалитета научноистраживачког рада 

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Републике Србије је на седници 

одржаној 07. 05. 2019. године донео одлуку бр. 660-01-0002/5, којом је Агрономски факултет 
акредитован за обављање научноистраживачке делатности за период 2019 - 2023. година. У 

образложењу Одбора за акредитацију научноистраживачких организација, наведено је да 

Агрономски факултет у Чачку испуњава критеријуме из члана 15. и 16. Правилника, и да: „обавља 
трансфер знања и технологија, што је приказано кроз остварене изузетне резултате за период 

од претходне четири године“. Током претходних година, научноистраживачки рад наставника и 

сарадника Факултета се одвијао у пољу природно-математичких и техничко-технолошких наука 
кроз учешће у 21 националном пројекту. Највећи број наставника и сарадника (90,00%) ангажован 

је на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије - МПНТР 

(35 наставника, 5 асистената и 3 истраживача - студенти докторских академских студија). 

Као резултат рада на пројектима или ван њих, истраживачи су публиковали значајан број 
радова у Зборницима са скупова на којима су учествовали или у домаћим и референтним 

међународним часописима. У 2019. години, осим одбрањених завршних радова на основним 

академским студијама и специјалистичких радова, затим мастер радова и докторских дисертација, 
што је студентски допринос унапређењу струке и науке, истраживачи Факултета су публиковали 

већи и квалитетнији број научних радова у односу на 2018. годину, посебно из групе М30, што је 

значајно допринело научној промоцији институције. Поједини аутори су објавили 2 поглавља у 

истакнутим међународним монографијама. Издавачка делатност је у 2019. години била веома 
скромна, јер је публикована само 1 монографија. Учешће у пројектима типа “Horizon 2020” је 

очигледно велика препрека за истраживаче Факултета, али се кроз интензивније контакте са 

научноистраживачким институцијама и истраживачима из земаља ЕУ, али и са онима са којима 
Факултет има потписане уговоре о сарадњи и тај проблем може превазићи у наредном периоду. 

Сарадња са привредним субјектима је доста скромна и требало би да се у будућем периоду 
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истраживачи Агрономског факултета у Чачку интензивније укључе у ту врсту активности. У 2019. 

години 29 наставника Факултета (29/35=82,85%) је имало компетентност и испуњавало услове за 

менторство на ДАС Агрономија. 

 

Анализа квалитета организационо-материјалних услова за рад  

 

У претходном периоду (2017-2020) учињени су значајни помаци у обезбеђивању 

квалитетнијих услова за обављање наставе и свеукупни рад на Факултету, и то:  
 

1) Најзначајнија активност током претходне 3 године се односила на припрему материјала 

за добијање дозволе за рад (акредитација) институције и студијских програма ОАС (4 студијска 
програма) и ДАС (1 програм). У тој активности учествовао је највећи број наставника и сарадника 

подељених у радне групе, чланови Катедри, затим Студентска, Финансијска и Правна служба 

Факултета. По процедури, материјал је заједно са захтевом предат Универзитетским телима на 
верификацију (добијене су позитивне одлуке од стране Сената), а 30.12.2019. године, исти је 

предат Националном акредитационом телу (НАТ).  

2) Спроведени су поступци избора у звања наставника, сарадника и истраживача по 

устаљеној процедури. Због потреба нормалног одвијања наставе на свим нивоима студија као и 
акредитације ВУ и СП, ангажовано је 6 наставника и један сарадник из других институција, од 

којих је један наставник у статусу гостујућег професора. 

3) Спроведени су послови нормативног карактера: У сврху акредитације, а и потребама 
насталим по захтеву Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије и 

Универзитета у Крагујевцу, затим застарелости појединих аката, донети су нови и/или допуњени 

стари као што су: а) Статут - допуне и измене (усклађивање са Статутом Универзитета); б) 

Правилник о научноистраживачкој, иновативној и стручној делатности; в) Правилник о упису и 
правилима студија на докторским академским студијама; г) Правилник о критеријумима и 

начинима подршке студентима из осетљивих друштвених група; д) Правилник о шифрама; ђ) 

Пословник о раду Наставно-научног већа (допуна); е) Стратегија обезбеђења квалитета и 
процедуре за обезбеђење квалитета; ж) Политика квалитета; з) Акциони план за обезбеђење 

квалитета рада Факултета; и) Програм развоја научноистраживачког подмладка за период од 2019-

2026. године; ј) Основни циљеви и задаци установе; к) План рада установе; л) Програм 
научноистраживачког рада Агрономског факултета у Чачку за период од 2019-2023. године.  

4) Настављене су активности везане за увођење новог система грејања зграде Факултета 

еколошки исправним горивом, односно природним гасом. Све обавезе било ког карактера 

(организационог, техничког, финансијског) у том погледу, као и изградњу подстанице, преузео је 
град Чачак.  

5) Ограђен је паркинг простор за запослене, чиме се обезбеђује приватност истог. 

Материјал за ограђивање је донирало угледно чачанско предузеће “Унипромет”. У првим месецима 
2020 године, инсталирана је и електронска рампа за контролисан улазак/излазак са паркинга.  

6) Потписани су бројни споразуми и уговори о сарадњи свих облика, од којих се посебно 

истичу Споразум о сарадњи између Пољопривредних факултета бивше Југославије (12 факултета), 
уговор о сарадњи СО Кнић, Правног и Економског факултета из Крајујевца и Агрономског 

факултета, затим уговор о сарадњи између Факултета и Cardno group за Србију, међународне 

организације америчког министарства пољопривреде (USAID), чиме се отвара пут за 

успостављање сарадње са Oregon State University, Corvallis. Потписани су Уговори и са неким 
привредним субјектима из Чачка и околине (“Савема Иновације”, вл. С. Калинић, СЗР “Јелички 

дукат”, вл. П. Продановић). Такође, потписан је Уговор о међусобној научно-стручној сарадњи о 

остваривању годишњег Програма управљања Споменика природе “Фикус-Чачак” за 2019. као и 
предлог мера за 2020. годину са ЈКП “Градско зеленило”, Чачак.  
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7) Оптимизован је и преуређен Web сајт Факултета, чиме је у значајној мери учињен 

искорак у бољој презентацији институције широм света, као и ефикаснијој комуникацији са 

студентима и њиховој обавештености. На сајту је формирана страница посвећена професорима 

који су дали огроман допринос домаћој и светској науци. Као донација града Чачка, добијен је ТВ 
пријемник смештен у холу Факултета на коме би у наредном периоду требало радити на 

презентацији рекламних и других спотова који афирмишу Факултет.  

8) Током 2019. године приведен је крају рад на адаптацији подрумских просторија у сврху 
лабораторијског простора, као и неких делова лабораторија на првом спрату зграде. Инсталиран је 

пастеризатор у подрумском делу лабораторије и добијени су први прерађени производи - сок и 

ракија од јабуке.  
9) Настављено је са осавремењавањем постојеће и набавком нове опреме за потребе наставе 

и научноистраживачког рада. 

10) Урађена је генерална поправка Факултетског трактора и набављене су 4 нове 

прикључне машине (ротофреза, ратарска прскалица, расипач минералних ђубрива и плуг) чиме је 
омогућена независност Факултета у погледу обраде 3,7 ha земљишта добијеног на бесплатно 

коришћење од града Чачка, односно државе. 

11) Током 2018/2019. године потписани су Уговори o сарадњи са Agricultural University 
Plovdiv, Bulgariа, University of Agricultural Science and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca, Romania, 

Mendel University, Brno, Czechia (проширени Уговор), Technical University, Varna, Bulgariа, 

University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, North Macedonia.  
12) Редовно су публиковани бројеви часописа Acta Agriculturae Serbica, који је пред крај 

2019. године одлуком Матичног научног одбора за биотехнологију и пољопривреду проглашен за 

Национални часопис за област биотехнологије и пољопривреде међународног значаја и сврстан у 

категорију М24. Уредништво и руководство Факултета су већ предузели акције на формалном 
(редизајниран Журнал) и суштинском (одабир реномираних аутора и квалитет њихових радова) 

унапређењу овог часописа, са циљем подизања рејтинга у међународним оквирима. 

13) Настављене су активности везане за учешће у уређивању часописа Journal of Central 
European Agriculture (JCEA). Факултетски представник (др С. Танасковић) је после истека позиције 

Извршног уредника, за које време је дала изванредан допринос унапређењу и рејтингу овог 

часописа, тренутно на месту Националног уредника, пошто су обавезе уређивања у 2019. години 

преузеле институције из Бугарске, а затим из Румуније.  
14) Успешно је сваке године одржаван традиционалн скуп “Саветовање о биотехнологији 

са међународним учешћем” на коме је представљен велики број радова аутора из земље и 

окружења.  
15) Од 23. до 25. августа 2017., односно од 14. до 16. августа 2019. године, одржане су 10. и 

11.“Смотра научних радова студената са међународним учешћем” на којој су традиционално 

учествовали студенти основних, мастер и докторских академских студија и њихови ментори из 
Србије, земаља бивше Југославије и неких европских. Један од циљева Факултета је да се добије 

статус “међународна” за студентску конференцију “Смотра научних радова студената агрономије”. 

 

Извештај о раду не садржи предлоге мера које могу унапредити квалитет рада на 
Агрономском факултету у Чачку. Предлог мера је саставни део документа Самовредновање 

факултета, који је у изради. 

 
Чачак, 10. 11. 2020. године 

Подносилац Извештаја  

Комисија за обезбеђење квалитета  

Агрономског факултета у Чачку  

 

_____________________________ 

Др Иван Глишић, председник Комисије 


