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1. Полазне основе  Основне делатности и активности Агрономског факултета у Чачку (у даљем 

тексту: АФ) Универзитета у Крагујевцу, образовање висококвалитетних стручњака у области биотехничких и техничко-технолошких наука и научно-истраживачки рад, успешно су се одвијали током 2021. године иако су бројне активности биле под директним или индиректним утицајем пандемије изазване вирусом Covid-19. На АФ се кроз бројне активности радило на ширењу, унапређењу и промовисању учења и знања, подстицању и развијању научноистраживачког рада у подручју примарне пољопривредне производње и прехрамбене технологије, као и на подстицању конкурисања и реализације пројеката различитих профила у сарадњи са Министарствима, државним институцијама, индустријом и приватним сектором у земљи и иностранству.  
2. Акредитација установе и студијских програма  У складу са Законом, АФ је по трећи пут у септембру 2020. године добио дозволу за рад за будући период од 7 године, односно акредитована је високошколска установа (ВУ) и студијски програми (СП) основних академских (ОАС) и докторских академских студија (ДАС):  2.1. Високошколска установа Уверење о акредитацији ВУ, број: 612-00-00461/9/2019-03 од 25.09.2020. године;  2.2. Студијски програм ОАС Општа агрономија Уверење о акредитацији број: 612-00-00459/9/2019-03 од 21.09.2020. године;   2.3. Студијски програм ОАС Прехрамбена технологија Уверење о акредитацији број: 612-00-00458/9/2019-03 од 21.09.2020. године;  2.4. Студијски програм ОАС Воћарство и виноградарство Уверење о акредитацији број: 612-00-00457/9/2019-03 од 25.09.2020. године;  2.5. Студијски програм ОАС Зоотехника Уверење о акредитацији број: 612-00-00456/5/2019-03 од 29.10.2020. године;  2.6. Студијски програм ДАС Агрономија Уверење о акредитацији број: 612-00-00460/2019-03 од 21.09.2020. године;  2.7.  Студијски програм МАС Зоотехника (120 ЕСПБ) Уверење о акредитацији број: 612-00-00038/5/2021-03 од 24.09.2021. године и решење о допуни дозволе за рад, број 612-00-01266/2021-06 од 01.10.2021. године;  2.8. Студијски програм МАС Прехрамбена технологија Уверење о акредитацији број; 612-00-00139/5/2021-03 од 13.12.2021. године.     
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3. Опште напомене  АФ је током 2021. године своје активности обављао у складу са Законом о високом образовању, Законом о научноистраживачкој делатности,  Законом о раду и другим прописима, уредбама, актима и препорукама, којима се непосредно или посредно регулише делатност високог образовања, рад и функционисање Факултета. Поменуту годину, одликовао је и наставка пандемије изазване вирусом Covid19, која је у значајној мери пореметила уобичајно функционисање АФ и преусмерила и/или ограничила одређене и планиране активности запослених и студената. Образовна, односно основна делатност АФ се одвијала кроз извођење и реализацију академских  СП, и то:  А. ОАС (студије првог степена), Б. МАС (студије другог степена), и В. ДАС (студије трећег степена).  У циљу одвијања квалитетног наставног процеса, а у складу са прописима и уредбама надложног министарства, обављена је настава на ОАС, МАС и ДАС (групе за предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе). Настава на ДАС је због малог броја студената (2) обављана менторским и консултативним моделом. Све наставне активности су обављане у складу са препорукама Министарства за просвету, науку и технолошки развој (МПНТР), Министарства здравља, Института за јавно здравље „Батут“ и Универзитета у Крагујевцу, али уживо што је од огромне предности како за студенте тако и за наставнике и сараднике. Овоме је потребно придодати и наставак активности санитарно-хигијенског карактера, а у циљу спречавања ширења вируса Covid 19, што је резултирало да су запослени и студенти у минималном броју оболе и преболе инфекцију са минималним последицама по здравље. Пошто АФ обавља и научноистраживачку делатност, ради континуитета и унапређења ових активности, током 2021. године, а у складу са људским и материјалним могућностима, вршена је набавка, одржавање и сервисирање научноистраживачке опреме и уређаја. Од стране руководства, подстицана је међународна сарадња са НИО, настављено је унапређивање информационог система, школовање наставног подмладка и издавање различитих видова писаних и електронских публикација. Набављана је инострана и домаћа литература. Одржан је континуитет у организовању научних скупова - организовано XXVI Саветовање о биотехнологији са међународним учешћем и XII Смотра научних радова студената Агрономије. На седници ННВ АФ одржаној 21.12.2020. године усвојен је документ о Акциони план план рада Факултета за 2022. Годину, сачињени у складу са Законом о високом образовању и упутствима Комисије за акредитацију и проверу квалитета. Закључно са 31.12.2020. године, диплому Агрономског факултета у Чачку стекло је 1.479 студента на ОАС, 108 студената на специјалистичким студијама, 127 студената на МАС, 44 студента на магистарским студијама и 35  на ДАС.  
2. Наставна активност  Наставу на свим СП у 2020. години обављало је 46 наставника и сарадника. Од овог броја, 45 наставника и сарадника је запослено са пуним радним временом (100%), а 1 наставник са ⅕ радног времена (20%). Структуру наставног особља чинило је: 15 редовних и 11 ванредних професора, 9 доцената, 1 наставник страног језика, 7 асистената, 1 сарадник  у настави и 3 истраживача приправника. 



4 
 

На основу уговора о допунском раду са ⅓ радног времена, АФ је ангажовао 5 наставника (четири у звању редовни професор и један у звању ванредни професор) и један сарадник у настави из других ВУ. Сходно стеченом научном звању, наставници и сарадници АФ припадају групацијама од 23 различите уже научне области. Наставници и сарадници своје активности спроводе у оквиру 9 Катедри: 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.  Активности везане за теоријску и практичну наставу свих видова студија и обављање испита су биле редовне. Испити у редовним роковима су обављени по унапред предвиђеним терминима. Допунски рокови (продужени октобар, новембар, децембар) за полагање испита су такође реализовани.  
3. Научноистраживачки рад  Као што је познато, 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.    Током 2021. године, научноистраживачки рад наставника и сарадника Факултета се одвијао у пољу природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских и друштвено-хуманистичких наука, кроз учешће у 19 националних пројеката, у веома измењеним, сложеним и академској јавности до сада непознатим околностима изазваних пандемијом Covid19.   Скоро сви (90,00%) истраживачи Агрономског факултета у Чачку су учествовали током 2021. године у реализацији 19 пројеката које финансира МПНТР Републике Србије (35 наставника, 5 асистената и 3 истраживача - студенти ДАС). Иначе, пројектни циклус МПНТР је завршен 31.12.2019. године (одлука бр. 451-03-2824/2019-14/2 од 09.12.2019), али је финансирање настављено и током 2021. године, уз преузимање обавеза руководства АФ везаних за реализацију активности и контролу финансијских токова, што је и чињено. МПНТР РС је званичним дописом број 451-03-1378/2021-14 од 21.10.2021. године обавестило Декaне факултета и Директоре института да ће вршити наставак финансирања научно-истраживачког рада истраживача током целе 2022. године. Руководство Агрономског факултета је 16.12.2021. године електронским и писаним путем проследило Извештај о раду на пројектима које финансира МПНТР за 2021. годину и План рада научноистраживачке делатности институције за 2022. годину.   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 (са SCI листе) међународним часописима.    У Табелама 1 и 1а приказана је структура и бројчана вредност научноистраживачких активности наставника и сарадника у 2020. години и 2021. години. 
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Табела 1. Преглед остварених научно/стручних резултата у 2021. години  Врста активности/категорије Укупно Број одбрањених завршних и специјалистичких радова 28 Број одбрањених мастер радова 7 Број одбрањених магистарских теза - Број одбрањених докторских дисертација 1 М10 1 (2) М20 30 (33) М30 30 (75) М40 3 (0) М50 8 (16)  
М60 31 (55) 

103 

Уџбеник 1 Практикум 1 Монографија 2 Број објављених других публикација Осталe публикацијe - 1 
Horizon 2020 - Еразмус+, К1 - Аплицирани пројекти Еразмус+, К2 - - Сарадња са привредним субјектима 3 3  

Табела 1а. Преглед остварених научно/стручних резултата у 2021. години  
Врста активности/категорије 

M10  М13 1 
М20  M21 2 M22 7 M23 14 M24 7 
М30  M31 3 M33 31 M34 11 
М40  M44 1 
М50  M51 5 M52 2 
М60  M63 31 

Структура и број објављених научних радова, саопштења и публикација 

M64 2 
УКУПНО: 117     У 2021. години, осим одбрањених завршних радова на ОАС, завршних мастер радова и једне одбрањене докторске дисертације (др Весна Ђуровић, 10.09.2021. године),                                                              * У загради је означен број публикација у 2019. години 
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што је студентски допринос унапређењу струке и науке, истраживачи АФ су објавили укупно 117 научних радова, што је за 13,59% више у односу на 2020. годину. Издавачка делатност је била за нијансу боља.   Учешће у реализацији међународних пројеката као што је „Horizon 2020“ је и у 2021. години (као  и претходних година) билo несавладива препрека за истраживаче АФ. Мишљења смо да кроз интензивнију сарадњу са појединцима и Институцијама из земаља ЕУ вреди поново покушати и покушавати да се овај неповољни тренд коригује. Иако се свет и наша земља суочавају са великим проблемима везаним за пандемију вирусом 
Covid19, сматрамо да би потисани уговори о сарадњи са међународним институцијама требало да буду модел за покушај учешћа на истим, иако смо свесни да пројекти везани за пољопривреду и прехрамбену индустрију нису значајније котирани, што је својеврсни парадокс.   Сарадња са привредним субјектима је била скромна и у будућем периоду се морамо интензивније укључити у ову врсту активности. Склопљено је неколико Уговора у 2021. години, од којих сматрамо најзначајнијим Уговоре са компанијом “Агромаркет” д.о.о (реализација пракси и техничко-технолошка сарадња) и Уговор са Привредном комором Србије (техничко-технолошка сарадња, програми дуалног образовања у оквиру високог образовања).    Преко 85% наставника АФ је у 2021. години имало компетентност и испуњавало услове за менторство на ДАС Агрономија.   Значајна научноистраживачка активност и брига о младим истраживачима исказана је кроз њихово укључивање на пројекте МПНТР и друге истраживачке активности. У тај део истраживања ангажовано је четворо младих истраживача сарадника и сарадника у настави, студената ДАС.   Пројекти на које су конкурисали наши истраживачи, а који су прихваћени (успешне апликације) или се очекује одлука на основу рецензентског извештаја, током 2021/2022. године су:   1. Назив: „NATURAL BIOPOTENTIALS: CHALLENGES AND PROSPECTS FOR SUSTAINABLE RASPBERRY PRODUCTION“, у оквиру Програма IDEJE.  Чланови тима: др Маријана Пешаковић, др Лека Мандић, др Снежана Танасковић, др Дарко Јевремовић, др Жаклина Караклајић, др Ивана Лукић, др Мирјана Радовановић, др Тања Вујовић, др Јелена Пајник, Весна Ђуровић, Борис Рилак Апликација поднета код Фонда за науку 5.10.2020. године - статус: прошао све фазе евалуације, чека се коначна одлука.  2. Horizon 2020 Green Deal Call, INVALINE (Invasive and alien species monitoring line) for insect pests, координатор Comenius University in Bratislava (Словачка). Руководилац пројекта испред Универзитета у Крагујевцу др Снежана Танасковић, ванредни професор. Чланови тима: Весна Ђуровић, Милош Марјановић, Душан Марковић и Радмила Илић.  Proposal was submitted on 26 January 2021, Proposal Project ID is 101037271. ОДБИЈЕН.  3. CEEPUS III network CIII-RS-0000-00-2122 Resilient management of bioactive compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe 2021/2022, координатор др Дејан Првуловић-Пољопривредни факултет Нови Сад. Решењем Ректора бр. VI-03-228/4 од 14.12.2020. године др Снежана Танасковић именована за  локалну контакт особу (Решење Ректора Универзитету Крагујевцу број VI-03-228/4 од 14.12.2020. године) нове  CEEPUS мреже партнерске институције - Агрономског факултета у Чачку. Network was awarded by the International Commission for the academic year 2021/2022, 30/03/2021. ДОБИЈЕН.  
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4. CEEPUS III network Adriatic-Pannonian-Black Sea Food Connect, 2019-2021, координатор др Јасмина Луканић Чачић из  Осијека. Решењем Ректора Универзитета у Крагујевцу бр. VI-03-621/6 од 21.12.2018. године др С. Танасковић именована је за контакт особу мреже партнерске институције - Агрономског факултета у Чачку. Network was awarded by the International Commission for the academic year 2019/2020, 2020/2021. Мрежа је у школској 2021/2022 у ДОБИЈЕН - UMBRELLA status. 5. Назив: „SMART SOLUTIONS FOR SMART POULTRY NUTRITION“. на основу  Програма ИДЕЈЕ Фонда за науку Републике Србије - Project ID: ENG7736305; Чланови тима: др Владимир Досковић и др Симеон Ракоњац. ПРОЈЕКАТ ЈЕ У ФАЗИ РАЗМАТРАЊА.  6. Назив: „БЕТА ХЛЕБ“, Јавни позив за пријаву научноистраживачких односно уметничких пројеката младих истраживача и уметника Универзитета у Крагујевцу, од 28.06.2021. године.  Чланови тима: др Марко Петковић и др Игор Ђуровић. ОДБИЈЕН.  7. Назив: „PHENOLIC N- AND N,O-HETEROCYCLES:  A  PATH  TO  THE  PROTOCOL  FOR THE SYNTHESIS OF ANTIOXIDANT/PROOXIDANT COMPOUNDS WITH CYTOTOXIC ACTIVITY“, у оквиру програма ИДЕЈЕ. Чланови тима: др Владимир Петровић, др Зорица Петровић, др Душица Симијоновић, Весна Миловановић, Јовица Бранковић. Апликација поднета код Фонда за науку 06. 10. 2020. године - статус: ОДБИЈЕН (22. 10. 2021.). 
 
ПРОЈЕКТИ СА ПРИВРЕДОМ:   1. Уговор о пословно техничкој сарадњи са Градским зеленилом Чачак - пројекат „Годишњи Програм управљања Спомеником природе „Фикус-Чачак“ у 2021. години. 2.  Aнекс 1 Споразума о пословно-техничкој сарадњи закључен између Агрономског факултета у Чачку и привредног друштва Тетрагон д.о.о. (број 262/1 од 17.02.2021). Задатак споразума је утврђивање биоцида и пластификатора у адхезивима, као и термички третман адхезив за анализу пунилаца. 3. Анекс 3 Споразума о пословно-техничкој сарадњи закључен између Агрономског факултета у Чачку и привредног друштва Тетрагон д.о.о. (број 025 од 26.07.2021). Утврђивање биоцида и пластификатора у адхезивима. 4. Aнекс Споразума о пословно-техничкој сарадњи закључен између Агрономског факултета у Чачку и привредног друштва Младен Јовашевић - производња алкохолних пића ‘Жубор’ са Каблара Чачак (број 677/1 од 15.04.2021). Задатак анекса је анализа узорака дестилата, ферментисане течности и плодова шљиве.   У току 2021. реализоване су три студентске одлазеће мобилности ради учења (студенти ОАС Општа агрономија Марија, Марковић, Радмила Жугић и Драгољуб Павловић), 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 (Емир Шахиновић). 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 (студенти Стефан Савић, Сара Радмилац, Јован Ирижанин, Данијела Радичевић) 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. (Сара Угљеша).    Током 2022. у летњем семесту уговорена је једна студентске одлазеће мобилности ради учења (студент Александар Мијовић) University of Sarajevo, Faculty of Agriculture and Food Science 
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 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 Covid инфекције у уговореном периоду 6-10.10.2021), као и три К107 мобилности запослених ка University of Sarajevo/ University of East Sarajevo. САЧЕКАТИ РЕЗУЛТАТЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ ЗА 2022.   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 (др Снежана Танасковић, Весна Ђуровић, Милош Марјановић и Радмила Николић) у периоду 05-09.07.2021. године учешћем на International CEEPUS Summer School: “Importance of Agriculture in Slavonia”.  Реализоване су три Freemover долазне мобилности (др Дарио Иљкић, др Ивана Варга, др Даниел Хаман) у периоду 16-23.08.2021. године.   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). Координатор мреже је др Дејан Првуловић-Пољопривредни факултет Нови Сад, а конзорцијум чини 16 Универзитета. 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.   Настављене су активности везане за учешће у уређивању часописа Journal of Central European Agriculture (JCEA).   У 2021. години, публикована су два броја часописа Acta Agriculturae Serbica, који је одлуком Матичног научног одбора за биотехнологију и пољопривреду поново (трећи пут) проглашен за Национални часопис за област биотехнологије и пољопривреде међународног значаја и задржао категорију М24. Оба броја су штампана у новом формату. У будућем периоду ће се активно радити на побољшању квалитета часописа, заузимању бољих позиција у односу на часописе сличног профила, индексирању у већем броју база и сервиса, анимирању светски познатих аутора за објављивање радова у овом часопису и сл.    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).   “САВЕТОВАЊЕ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ” се организује као научно-стручна конференција сваке године, са најдужом традицијом. Наши 
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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). XXII 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.  

4. Aктивности у оквиру опште службе  Општа служба АФ je у 2019. години обавила многе активности које су у опису посла, али и других послова проистеклих из наставних активности, затим потреба уређења унутрашњег и спољашњег простора, грејања као и по захтеву трећих лица. 1) Послови везани за рад органа АФ: руководства (декан и продекани), Наставно-научног већа (ННВ) и Савета. Одржано је укупно 32 седнице, од тога 21 седница ННВ и 11 седница Савета. Увођење електронских седница ННВ у 2019. години и променa Пословника о раду ННВ је показао прави и реални смисао за доношење брзих и важних одлука за за рад и функционисање АФ у условима пандемије. 2) Једна од важних активности чланова Катедре за прехрамбену технологију и Катедре за сточарство и технологију прераде анималних сировина и руководства у 2021. години је финализовање акредитационог материјала за добијање дозволе за рад за МАС Прехрамбена технологија и МАС Зоотехника (двогодишњи програм) што је успешно урађено. Оба програма су званично акредитована (види секцију 2. 2. Акредитација установе и студијских програма). Као резултат наведених свршених активности, уписан је веома значајан број студената на оба МАС програма. 3) Крајем фебруара 2021. године (13 месеци пре истека важности дозволе за рад), формирана је комисија озваничена решењем декана АФ за израду документације за акредитацију МАС Агрономија. Намерно или не, са или без опструкције појединаца, документација на крају 2021. године није завршена, што ће изазвати неизвесност везану за упис наредне генерације у школској 2022⁄2023. години, пре свега због процедуралних разлога (ННВ Факултета, сенат Универзитета, НАТ). 4) Једна од изузетно значајних активности током 2021. године односила се на израду документа као што су акциони план којим се каналишу битне активности руководства и запослених на АФ током 2022. године као и план рада институције.  Оба документа су усвојена на последњој седници ННВ у 2021. години. Следе активности везане за израду документа о самовредновању.   4) Спроведени су поступци избора у звања наставника, сарадника и истраживача по устаљеној процедури, али и по препоруци МПНТР РС која се односи на ангажовање и добијање одговарајућих звања младих истраживача ангажованих на пројектима које финансира поменуто Министарство. Због потреба нормалног одвијања наставе на свим 
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нивоима студија, ангажовано је 5 наставника и један сарадник из других институција. За потребе обезбеђења наставног кадра на МАС Зоотехника, а које су у складу са Законом, са Институтом за сточарство у Земуну склопљена су три уговора о ангажовању троје колега са научним звањима на поменутом програму. 5) Завршени су радови на котларници у дворишту Факултета и пуштен је у погон систем грејања зграде на гас. Слаба изолација другог спрата у значајној мери компромитује овај начин грејања, тј. извор енергије који је све скупљи на светском и домаћем тржишту. 6) По јавном позиву МПНТР РС од 01.010.2021. године за доделу средстава у оквиру програма расподеле инвестициних средстава, 30.11.2021. године је поднет захтев за доделу истих за реализацију побољшања тзв. енергетске ефикасности другог спрата зграде Факултета. Пре тога, тј. у септембру 2021. године, послата је замолница турској агенцији ТИКА која постоји у оквиру амбасаде Р. Турске. Исход се очекује. 7) Набављена је одређена количина уређаја, ситне опреме и потрошног материјала са средстава из позиције ДМТ 2. 8) Окречена је фасади на делу зграде у дворишту АФ у којој су лабораторије за механизацију и хемију. 9) Радило се интензивно и радиће се и убудуће на унапређењу квалитета завршних радова на ОАС и МАС и докторских дисертација. 16) Спроведени су, а у складу са Законом, поступци и активности везани за јавне набавке и набавке на које се не примењује ЗЈН.  
5. Студентска служба  У складу са Законом о високом образовању, расписана су три Конкурса за упис у I годину ОАС за школску 2021/2022. годину, на сва четири СП.   

Табела 2. Број студената уписаних на прву годину студија у школској 2020⁄2021. години  Планирани упис Уписано у I року Уписано у II   року Уписано у III   року Студијски програм Б/С* У Б/С* У Б/С* У Б/С* У Општа агрономија 40/0 40 17/0 17 2/0 5 0/0 0 Прехрамбена технологија 40/0 40 12/0 12 2/0 3 0/0 1 Воћарство и виноградарство 20/0 20 10/0 10 1/0 1 0/0 0 Зоотехника 20/0 20 2/0 1 0/0 1 0/0 0 Укупно 120/0 120 41/0 41 5/0 10 0/0 0  *Б⁄С: буџетски⁄самофинансирајући  У првом року је уписан 41 кандидат, у другом 5 и у трећем се није пријавио ниједан кандидат - укупно 46 студената (Табела 2), сви на терет буџета, или свега 38,33% од дозвољеног броја (120). По студијским програмима, уписано је: Општа агрономија – 23, Прехрамбена технологија – 15, Воћарство и виноградарство – 11 и Зоотехника – 2 судента.  
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Граф. 1. Тренд броја уписаних студената од школске 2016/2017. до 2020/2021. године   У односу на школску 2018⁄2019., 2019⁄2020. и 2020/2021. годину, уписано је 9, 15 и 20 студената мање, што је изузетно негативна појава и тренд.  Без обзира што је у позитивну кампању за упис студената у прву годину уложено значајно више финансијских средства и активности – рекламе (писани и електронски медији), отворена страница на Facebook-у (друштвене мреже), довођење ученика из средњих школа у просторије АФ – Прехрамбено-угоститељска и Гимназија, обе из Чачка, резултат уписа је веома слаб. По нашем мишљењу, изостанак директних посета циљаним средњим школама због њиховог прелазак на on line наставу, је донекле допринео слабом одзиву свршених средњошколаца, потенцијалних студената за упис на АФ у Чачку. У том смислу, руководство Факултета је формирали тзв. промо тим састављен од млађих сарадника па и наставника који су требали да обиђу средње школе од средине новембра до средине децембра 2021. године (први круг) и да у директном контакту са средњошколцима (пошто су имали наставу “уживо”) обаве разговор и анимирају их за упис на АФ. Међутим, због негативних дешавања на Факултету, посећеност школама је била слаба и акција је дала врло слабе резултате. Повратне информације из школа које су посећене су веома обесхрабрујуће. Други круг обиласка школа је планиран за почетак другог полугодишта. Међутим, због појаве Оmikron соја Korona вируса, у овом тренутку није извесно у ком облику ће настава у средњим школама бити обављана. Феномен слабог одзива за упис у прву годину студија на АФ (и друге Пољпривредне факултете) је вишеслојан: друштвене и социјалне околности, ниско котирање пољопривредних стручњака на друштвеној лествици тзв. угледних занимања, слабо запошљавање свршених студената, често лоше поруке из примарне пољопривредне производње и прераде везане за сам процес рада, посебно финансијска реализација (иако држава и локална власт улажу значајне напоре свих видова, посебно финансијске, у поменуте секторе), преокупраност младих генерација бављења другим делатностима, посебно виртуелним и брзо стицање материјалних сатисфакција, генерално одсуство жеље за студирањем, тенденција смањења броја припадника младе популације (бела куга), несразмерно велики број акредитованих студентских места (113.000) у односу на број свршених средњошколаца (55.000-60.000 годишње), новоотворени Пољопривредни факултети – Нови Пазар и Крушевац,  приватни факултети и високе школе, посебно ниски критеријуми студирања, полагања испита и стицања дипломе у истим итд. Ситуацију драстично погоршава стање по коме је Студентска служба на лични захтев студената до 28.12.2021. године извршила 42 исписa са Факултета што је чак невероватних 91.30% у односу на број уписаних у прву годину на ОАС школској 2021/2022. 
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Kонкурс за упис на МАС и ДАС у школској 2021/2022. години је расписан 17.9.2021. године, а по препоруци Универзитета и МПНТР РС је продужаван због пандемије. Упис је извршен 26. и 27. октобра 2021. године. Пријавило се 55 кандидата, а уписани су сви пријављени на оба СП. На МАС, СП Агрономија са 4 модула (Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Заштита биљака и Зоотехника):   а) модул Заштита биљака: 22 студената (6 на терет буџета и 16 самофинасирајућих);   б) модул Зоотехника: 2 студента - самофинансирајући;   в) модул Ратарство и повртарстви: 1 студент - самофинансирање;   г) модул Воћарство и виноградарство: 5 (1 на терет буџета и 4 студента самофинансирање); На СП МАС Прехрамбена технологија уписано је 7 студената (1 на терет буџета и 6 самофинансирајућих). На СП МАС Зоотехника (двогодишњи програм) уписано је 16 студената (7 студената на терет буџета и 9 самофинансирајућих). На докторске академске студије пријавило се 2  кандидата. Упис кандидата је извршен 12 новембра  2021. године. Оба су уписана на терет буџета. Након завршеног уписа на мастер и докторске академске студије  за школску 2021/2022. годину, уписано  је на мастер студије укупно 53 студента (15 на терет буџета и 38 самофинасирајућих)  и  2 студента на докторске студије на терет буџета. На сва четири СП у школској 2020/2021. години уписано је укупно 326 студената [што је за 33 (9,08%) студента мање у односу на претходну (359)] и то: а) I годинa - 52 студената (46 на терет буџета и 6 самофинасирајућих студента – обнове); б) II година - 53 студената (17 на терет буџета и 36 самофинасирајућих); в) III година - 26 студената (11 на терет буџета и 15 самофинасирајућих);  г) IV година - 30 студената (21 на терет буџета и 9 самофинасирајућих); и  д) 165 студената који су стекли статус студента обнове завршне  године  студија- апсолвента (5 студената  је уписано по старом програму).   Укупно уписаних студената на МАС и ДАС у школској 2021/2022. години је 53 (МАС) и 2 (ДАС).  Током 2021. године уз предходно признавање положених  испита  на прву годину-обнова године основних академских студија, студијски програм Воћарство и виноградарство  уписан је један  студент који је прешао са Пољопривредног факултета у Земуну, студијски  програм  Прехрамбена технологија, модул Технологија конзервисања и врења. На другу годину прешла су два студента и то на студијски програм Прехрамбена технологија прешао је један студент са Пољопривредног факултета у Земуну, студијски програм Прехрамбена технологија, модул Технологија конзервисања и врења и на студијски програм Зоотехника један студент са Пољопривредног факултета у Земуну, студијски  програм Зоотехника. На Факултету је до 28. децембра 2021. године студије завршило укупно 46  студената и то: - основне академске студије  31 студената по новом програму; - мастер академске студије је завршило 14 студената; - докторске студије  1 студент по новом програму. Током школске 2020/2021. године одржано је осам  редовних испитних рокова ( јануар, фебруар, април, јун, јул, септембар I, септембар II,  октобар) и  4 допунска рока, 3 апсолвентеска рока (новембар, децембар и март)  и  1 допунски рок у оквиру редовног октобарског рока за све студенте. 
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Укупан број примљених испитних пријава током школске 2020/2021. године је 3096 и то на основним студијама 2941, на мастер академским студијама 138, а на докторским студијама17 пријава. Укупан број евидентираних  пријава као положен  испит током школске 2020/2021. године је на основним студијама 1323, мастер студијама 118 испита и на докторски 16 испита.  По завршетку сваког испитног рока, Студентска служба је припремала Извештаје о року који су достављани ННВ на усвајање - укупно 8 извештаја.  
Табела 3. Пријављени и положени испити у школској 2020/2021. години на ОАС  Новембар, децембар јануар Фебруар Април Јун Јул Септембар  I Септембар  II Октобар Бр. пријава Бр. пол. испита Бр. пријава Бр. пол. испита Бр. пријава Бр. пол. испита Бр. пријава Бр. пол. испита Бр. пријава Бр. пол. испита Бр. пријава Бр. пол. испита Бр. пријава Бр. пол. испита Бр. пријава Бр. пол. испита474 208 371 159 208 95 540 284 396 179 266 119 283 97 430 182 

Укупан број пријава 2941, број положених испита 1323 (44.98%)  У поређењу са претходном школском 2019⁄2020. годином, све вредности приказане у Табели 3 су у текућој школској 2020⁄2021. ниже. До 28. децембра. 2021. године, Студентска служба је  укупно издала 430 потврда  и то: 80 потврда за остваривање права на смештај у студентском дому, 130 потврда за здравствену заштиту, 7 потврда за остваривање права на дечији додатак, 11 стоматолошке услуге,  34 статус студента, 19 студентска менза, 2 потврде за остваривање права на визу, 12 социјална помоћ, 22 потврда за остваривање права на породичну пензију, 18 потврде за остваривање права на студентски кредит и стипендију, 13 потврда за општинску стипендију, кредит, новчану награду, 11 потврда за повластице (порез, уџбеници, превоз), 33 студентске картице, 5 потврде за рад у омладинској задрузи, 31 потврда за Еразмус + програм,  2 потврда  за отварање рачуна у банци. Током 2021. године, Студентска служба је издала на захтев студента  46 уверења о завршеним студијама и то 31 уверења  о завршеним основним студијама, 14 уверења  о завршеним мастер студијама, 1 уверење о завршеним докторским студијама, и 28 уверења о положеним испитима током студија а од тога 11 уверења са Наставним планом студија. Ова служба је укључена у спровођење анкетирања наставника и сарадника од стране редовних студената као и лица која су завршила студије. Такође, редовно  уноси све  настале промене у ФИНВО апликацију, одговарала на дописе упућене од стране Министарства, Универзитета  у Крагујевцу и  на све друге  а који су из делокруга рада студентске службе. Студенска служба на Захтев МПНТР уноси податке у Јединствени информациони систем просвете ЈИСП и доставља податке за сваког уписаног и свршеног студента ради доделе Јединственог образовног броја ЈОБ-а. Студентска служба  на захтев наставника Факултета припрема Извештаје о чланству у Комисијама за одбране завршних радова и оцене наставног рада. Свакодневно путем огласне табле и сајта факултета обавештава студенте о свим променама везаним за реализацију наставе на студијским програмима и истиче термине за одржавање испита и резултате истих     
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6. 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.  
6.1. Фондови   Бројчано стање укупног броја библиотечких јединица у 2021. години приказано је у Табели 4. Преглед у табели се односи на стање након ревизије и отписа.   

Табела 4. Врста и укупно бројчано стање библиотечко-информационе грађе и извора у 2021. години  
Ред. 
бр. Врста  

Број 
библиотечких 
јединица 

Број 
наслова 1. Књиге на српском језику 2708 1770 2. Књиге на страним језицима 1043 954 3. Књиге на језицима националних мањина 210 186 4.  Монографије на српском језику 297 124 5. Монографије на страним језицима 52 47 6. Монографије на језицима националних мањина 7 7 7. Уџбеници на српском језику 1122 694 8. Уџбеници на страним језицима 130 122 9. Уџбеници на језицима националних мањина 69 57 10. Дипломски и завршни радови 1369 1369 11. Специјалистички радови 209 106 12. Магистарске тезе и завршни мастер радови 498 492 13. Докторске дисертације 455 417 14. Часописи на српском језику  5575 371 15. Часописи на страним језицима 878 131 16. Часописи на језицима националних мањина 640 90 17. Електронски извори на српском језику 9 5 18. Електронски документи на српском језику - 84 19. Електронски документи на страним језицима - 23 20. Електронски документи на језицима нац. мањина - 11 21. Некњижна грађа – плакати 10 5  Укупно  15281 7065  Подаци у прегледу указују да је број библиотечких јединица у 2021. години био за 16 библиотечких јединица мањи у односу на 2020. годину (15297), док је број наслова био већи у односу на поменуту годину и зносио је 7065 (у 2020. години 6610).        
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Табела 5. Набавка библиотечко-информационе грађе и извора  
Набавка 2020. Набавка 2021. 

В р с т а Број 
јединица 

Број 
наслова 

Број 
јединица 

Број 
наслова 

М о н о г р а ф с к е     п у б л и к а ц и ј е уџбеници (основни и помоћни) 39 14 37 16монографије 29 12 7 4књиге (практикуми, зборници, приручници, књиге итд.) 53 28 37 17завршни радови – основне академске студије 30 30 35 35завршни радови – мастер академске студије 9 8 13 12специјалистички радови  докторске дисертације 4 2 2 1
УКУПНО монографске публикације 164 94 131 85
С е р и ј с к е   п у б л и к а ц и ј е часописи, домаћи 9 49 часописи, страни 5  
УКУПНО серијске публикације 14 49 
УКУПНО монограф + сериј. публикације 178 94 180 85 Поређењем података приказаних у Табели 5 који се односе на набавку библиотечких јединица у 2020. и 2021. години, уочава се симболични раст броја јединица, али и пад броја наслова.  

6.2. Средства за набавку библиотечко-информационе грађе  За набавку библиотечко-информационе грађе и извора путем куповине утрошенo је 94.441,40 динара из сопствених прихода Факултета. У 2020. години за ову намену утрошено је 112.592,97 динара или за 18.151,87 динара више.  
6.3. 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 је 2590.  
6.4. Библиотечке услуге  Број активних и неактивних корисника: 243 студента основних академских студија, 30 студената мастер академских студија, 6 студената докторских студија, 43 члана наставног особља, 9 чланова ненаставног особља и 3 остала корисника. Међубиблиотечка позајмица грађе обављана је са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковићˮ у Београду, Универзитетском библиотеком у Крагујевцу, Народном библиотеком „Доситеј Обрадовићˮ у Новом Пазару и Матицом српском у Новом Саду.   
6.7. Остале активности  
  Усвојен је извештај о ревизији и одлука о отпису библиотечко-информационе грађе и извора; 
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  Отписана је неактуелна библиотечко-информациона грађа и извори понуђени Народној библиотеци Србије, којој су достављене потребне јединице; 
  Планирање, организовање и спровођење набавке књига куповином;  
  Слање опомена корисницима за прекорачење задужења; 
  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 Факултета; 
  Стручна класификација по систему УДК; 
  Достављање обавезног примерка публикација за Народну библиотеку Србије, Универзитетску библиотеку „Светозар Марковићˮ у Београду, Универзитетску библиотеку у Крагујевцу и Завичајно одељење Градске библиотеке „Владислав Петковић Дисˮ у Чачку; 
  Достављање публикација Центру за промоцију науке за сајам књига у Београду; 
  Превођење и лекторисање превода.  
7. Материјално-финасијско пословање  Подаци о финансијском пословању Факултета се односе на период 01.01-31.12.2021. године.  

7.1. Приходи Факултета  Укупни приходи које је АФ остварио до 31.12.2021 износе 139.476.813 динара што је за 4.92% више у односу на 2020. годину, а остварени су из извора приказаних у Таб. 6.  
Табела 6. Извори остварених текућих прихода  Ред. број  О П И С ИЗВРШЕЊЕ 2021. (динари) 1. Приход - Министарство просвете, науке и технолошког развоја 128.939.082  - плате запослених - материјални трошкови   - средства за докторске студије - средства за инвестиције 

96.149.014 7.884.456 316.873 -  - бруто накнаде истраживача по пројектима - бруто плате истраживача приправника - материјални трошкови истраж. по прој. ДМТ II   - режијски трошкови ДМТ I       - средства за смотру научних радова студената         - средства за АCTA - саветовање о биотехнологији - средства за докторску дисертацију 

16.571.352 4.020.893 1.544.769 2.053.745 120.000 127.980 100.000 50.000 2. Приход – Саветоветовање котизација и други уговори 174.458 3. Приход – Град Чачак  300.000 4. Приход -  Уплате студената 8.611.332 5. Приходи од накнад. услуга 1.447.780 6. Остали приходи 4.161 
УКУПНИ ПРИХОДИ: 139.476.813  
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Укупни приходи Факултета до 31.12.2021. године износили су 139.476.813 динара или 4.92% више у односу на 2012. годину. И ове године, преко 90% прихода је остварено од стране МПНТР РС, а остатак је пореклом од других извора. МПНТР је и у 2021. години финансирало личне дохотке 3 истраживача приправника ангажована на пројектима: ТР 31001 (Еколошки приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње гајених преживара); ТР 31092 (Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима) и ОИ 172057 (Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала). Такође, МПНТР је и 2021. године финансирало пројекте технолошког развоја, пројекте основних истраживања, интегралне пројекте, штампање часописа, организовање научног скупа са међународним учешћем, научно истраживачки рад и др.  
7.2. Расходи Факултета   Укупни расходи АФ у 2021. години, закључно са 31.12.2021. године износили су 141.546.607 динара (Табела 7). Као и претходних година, структуру укупних расхода чинили су: трошкови пословања, издаци за набавку опреме и материјала, издаци за капитална улагања и набавка књига и осталих публикација за библиотеку.  

Табела 7. Структура и опис расхода у 2021. години  Ред. број О П И С 
ИЗВРШЕЊЕ 

2021. (динари) 
1. Укупне  плате запослених 97.045.430 
2. Плате истраживача приправника  4.020.893 
3. Накнаде за заштиту 7.420 
4. Поклони за децу запослених 107.300 5. Превоз на посао и са посла 1.171.510 6. Јубиларне награде 740.420 7. Отпремнина приликом одласка у пензију 1.199.144 8. Трошкови платног промета 142.093 9. Услуге за електричну енергију 789.127 10. Природни гас 382.102 11. Трошкови угља 832.052 12. Услуге водовода и канализације 87.958 13. Трошкови дератизације 8.750 14. Трошкови одвоз отпада 287.270 15. Трошкови телефона,телефакса 102.324 16. Трошкови интернет 8.064 17. Услуге поште 65.967 18. Услуге доставе поште и друге 20.349 19. Осигурање опреме 1.943 20. Трошкови закуп боца 50.880 21. Остали трошкови 57.000 22. Трошкови дневница на службеном путу 87.300 23. Трошкови превоза на службеном путу у земљи, аутобус  18.775 24. Трошкови смештаја на службеном путу у земљи 2.100 25. Накнада за употребу сопственог возила 332.153 26. Остали трошкови за пословна путовања у земљи 7.220 
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27. Административне услуге на другим пројектима  1.200.320 28. Услуге одржавања рачунара и остал.комјутер. 88.240 29. Услуге усавршавања запослених 50.000 30. Котизација за стручна саветовања 237.242 31. Котизација за учествовање на сајмовима 17.400 32. Остали издаци за стручно образовање 225.257 33. Услуге штампања часописа 170.524 34. Остале услуге штампања  142.450 35. Услуге рекламе и пропаганде 142.923 36. Медијске услуге радија и телевизије 159.160 37. Остале стручне услуге – настава  1.811.565 38. Остале.стручне услуге -  мастер 418.912 39. Стручне услуге по уговорима  1.168.290 40. Стручне услуге остале 256.620 41. Правне услуге 283.019 42. Стручне услуге - докторске 52.587 43. Репрезентација 83.310 44. Угоститељске услуге 155.943 45. Остале опште услуге 380.723 46. Услуге Универзитету по одлуци 3% 267.293 47. Услуге науке - пројекти 16.571.352 48. Специјализоване услуге – безбед.  мерење емисије 88.560 49. Специјализоване услуге - акредитација 640.000 50. Остале услуге и матер. за текуће попр. и одржавање зграде 698.395 51. Услуге поправ. и одржав. осталих објеката, паркинг, рампа 215.303 52. Текуће поправке и одржавање ост. админист.опреме 81.656 53. Текуће поправке и одржавање пољоп.опреме 6.180 54. Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбед. 20.664 55. Канцеларијски материјал 217.519 56. Радна униформа 34.280 57. Цвеће и зеленило 16.500 58. Остали административни материјал индехи, заставе 144.512 59. Стручна литература за редовне потребе запослених 177.475 60. Трошкови горива бензин 35.000 61. Материјал за истраживање и развој 212.139 62. Материјал за образовање – хемикалије и прибор 23.493 63. Материјали за одржавање хигијене 175.836 64. Материјали за посебне намене – компјут. и друго 193.411 65. Републичке таксе 18.980 66. Судске таксе 1.900 67. Капитално одржавање објекта 5.844.911 68. Набавка канцеларијске опреме 6.499 69. Набавка рачунарске опреме 383.370 70. Набавка лабораторијске опреме 28.030 71.  Набавка опреме за образовање  582.100 72. Набавка опреме за науку 146.779 73. Набавка књига у библиотеци 94.441 
УКУПНИ РАСХОДИ: 141.546.607  
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Из прегледа се види да су највећи расходи пореклом од трошкова бруто зарада запослених са пуним радним временом (97.045.430 динара), али и трошкови ангажовања наставника и сарадника из других институција за несметано одвијање наставног процеса. Трошкови превоза, путовања и услуга образовања по уговорима су мање-више слични са истим у претходним годинама. Стање готовинских средстава на редовном рачуну на дан 31.12.2021., тј. 01.01.2022. године износило је 0.00 динара (без враћања средстава МПНТР). На дан 31.12.2021. године стање готовинских средстава на подрачуну сопствених прихода износило је 27.588.055,38 динара.  
8. Рачунски центар  Током 2021. године, руководилац рачунског центра и продекан за науку су наставили рад на осавремењавању Web портала АФ. Руководилац рачунског центра је као и свих претходних година одговорно, савесно и професионално обављао све послове и активности у складу са актима АФ и Универзитета, чиме је било обезбеђено квалитетно и непрекидно функционисање академске мреже, затим јавност рада органа АФ, благовремено информисање запослених, а посебно студената прослеђивањем обавештења и аката свих видова преко Web портала АФ. Уношени су и уносе се подаци у ЈИСП. Такође, захваљујући овом центру, обезбеђено је квалитетно функционисање платформи за одржавање on line наставе у условима пандемије и тзв. рада од куће.  

У Чачку, 27.01.2022. Декан Агрономског факултета  Проф. др Томо Милошевић  


