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Уводне напомене 
 
Агрономски факултет у Чачку  је у протеклој 2016. години обављао послове у складу са 

Законом о високом образовању, Законом о научноистраживачкој делатности, као и Закона о 
раду и другим законским прописима који регулишу, непосредно или посредно, обављање 
делатности високог образовања и функционисање и рад Факултета. 

Агрономски факултет у Чачку  обавља своју образовну делатност кроз извођење академских 
студијских програма:  

-    основне академске студије (студије првог степена); 
-    мастер академске студије (студије другог степена);  
-    докторске  академске студије (студије трећег степена).   
Ради обезбеђења квалитета наставног процеса Агрономски факултет у Чачку изводи 

наставни процес тако да на основним академским студијама групе за предавања износе до 180 
студената, за аудиторне вежбе до 60 студената, а групе за лабораторијске вежбе не прелазе 20 
студената. На мастер академским студијама група за предавања износи 32 студента, за 
аудиторне вежбе 16 студената, а за лабораторијске вежбе група не прелази број од 8 студената. 
На докторским академским студијама обезбеђен је рад у малим групама и одвија се у 
лабораторијама Факултета.  

Агрономски факултет у Чачку,  као научно-истраживачка установа,  подстиче наставно 
особље да се активно бави научно-истраживачким радом. У том смислу,  врши се набавка и 
одржавање научно-истраживачке опреме и простора, подстиче међународна сарадња, развија 
информациони систем, школује наставни подмладак, издају књиге и друге публикације, организују 
међународни студентски и домаћи научни скупови, набавља се међународна и домаћа научна и 
стручна литература.  

Агрономски факултет у Чачку обавља своју издавачку делатност публиковањем часописа 
Acta Agriculturаe Serbica од 1996. године  и зборника радова са скупова које организује.    

Сваке године, студенти Агрономског факултета у Чачку учествују на скупу под називом 
„Агрономијада“ који представља сусрет студената пољопривредних факултета из Републике 
Србије  и окружења.  

До 23. децембра 2016. године диплому Агрономског факултета у Чачку стекло је 1321 
студента на основним академским студијама, 107 студената на специјалистичким студијама, 50 
студената на мастер академским студијама, 44 студената на магистарским студијама и 27  
доктора наука.  

 
    Наставна активност 
 
Наставу на студијским програмима реализује укупно 45 наставника и сарадника, од чега 

је 44 наставника и сарадника запослених са 100% радним временом и 1 наставник са 20%.  
У радном односу на Агрономском факултету у Чачку је  16 наставника је у звању 

редовни професор, 8 наставника је у звању ванредни професор, 10 наставника је у звању доцент 
и 1 наставник страног језика. 

У реализацији наставе учествује и 10 сарадника у звању асистента. 
На основу уговора о допунском раду Агрономски факултет у Чачку ангажује 7 

наставника и једног сарадника из других високошколских установа. 
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Наставници и сарадници своје активности спроводе у оквиру 9 катедри, и то: 
1. Катедра за хемију и хемијско инжењерство; 
2. Катедра за прехрамбену технологију; 
3. Катедра за математику, физику и техничке науке; 
4. Катедра за биологију, микробиолошку биотехнологију и заштиту биља и 
производа; 
5. Катедра за земљиште и механизацију; 
6. Катедра за ратарство и повртарство; 
7. Катедра за воћарство и виноградарство; 
8. Катедра за сточарство и технологију прераде анималних сировина; 
9. Катедра за организационо-економске науке. 
            Настава и испити су редовни су редовно одржавани. 
        
 
Научно-истраживачки рад 
 
Научноистраживачки рад наставног кадра Агрономског факултета у претходној години 

био је фокусиран у пољу природно-математичких, техничко-технолошких и медицинских наука 
кроз учешће у 21 националних и 3 међународна пројеката.  

Скоро сви наставници, асистенти, истраживачи приправници и истраживачи сарадници 
запослени на Агрономском факултету били су ангажовани на пројекатима Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије (35 наставника, 10 асистената и  2 истраживача - 
студенти докторских студија). На пројектима није било ангажовано само 5 наставника, што износи 
11,2%.  

Десет наставника и сарадника нашег факултета уз координацију Пољопривредног 
факултета у Земуну, су током 2016. године наставили реализацију Темпус пројекта "Building 
Capacity of Serbian Agricultural Education to link with Society", akronim  CaSA, из области 
структурних мера из којег су проистекли 10 активних CaSA курсева/семинара.  

Успешно је реализован и међународни SCOPES пројекат "Understanding plant-mediated 
interactions between two major maize pests of Eastern Europe - From phytochemical patterns to 
management recommendations" у коме су учествовали/учествују један наш наставник и четири 
студента докторских студија. Координатор пројекта је др Matthias Erb, assistant proffessor, 
University of Bern, Institut for botanics. 

Значајна међународна активност је исказана кроз учешће у једном међународном 
билатералном пројекту између Народне Републике Кине и Србије –  ''Caracterisation of anti-
Aspergillus flavus compounds from Zanthoxylum bungeanum Maxim and Alpinia officinarum 
Hance". Руководилац Кинеског тима је Shanghai Yiao Tong University, China, а са нашег 
факултета је укључено пет наставника и један студент докторских студија. 

Успешно се реализује и пројекат "Агробизнис инкубатораи" који има за циљ едукацију 
студената за писање бизнис планова и покретање сопствених предузетничких капацитета у сектору 
производње и прераде хране. Као крајњи резултат очекује се формирање једног Агробизнис 
инкубатора на нашем факултету што би значајно допринело смањењу незапослености младих. У 
овај програм је тренутно укључено 63 студента и одржане су две радионице.  

Имплементација рада на наведеним пројектима резултирала је израдом одређеног броја 
научних радова публикованим у значајним међународним и домаћим часописима и 
конференцијама. Анализе квалитета научноистраживачког рада наставника и сарадника 
Агрономског факултета у Чачку током претходне године указују на добар ниво те активности 
(Таб. 1.). То се огледа кроз учешће на међународним научним симпозијумима (презентовано и 
објављено 64 рада) и домаћим конференцијама (презентовано и објављено 66 радова). Поред 
тога у току 2016. године научни радници нашег факултета су објавили две међународне и 
четири националне монографије, публиковали 25 радова у међународним часописима из 
категорије М20 и 25 радова у националним часописима. Активно је рађено и ради се на 
апликацији за пројекат "Horizon 2020" и Еразмус + програмима. Део резултата се успешно 
примењује и остварује кроз сарадњу са привредним субјектима нашег града и окружења. 
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Компетентност и квалитет научно-наставног кадра огледао се  и кроз испуњеност 
услова за менторство на докторским студијама, што у нашем случају износи 91,4% од укупног 
броја наставника Факултета.  

Значајна научно-истраживачка активност и брига о младим истраживачима исказала се 
кроз њихово укључивање на пројекте Министарства и друге истраживачке активности. У тај део 
истраживања ангажовано је четворо младих истраживача, студената докторских студија.  
 

Таб. 1. Преглед остварених научно/стручних резултата за 2016. годину 
 

Врста активности/категорије Укупно 
Број одбрањених завршних и специјалистичких радова 30 + 2 
Број одбрањених мастер радова 8 
Број одбрањених магистарских теза 1 
Број одбрањених докторских дисертација 1 

М14 2 
М20 25 
М30 64 
М40 4 
М50 24 

Број и структура 
објављених научних 
радова, саопштења и 
публикација 

М60 66 

185 

Уџбеника 1 
Практикума 1 

Број објављених других 
публикација 

Осталих публикација 2 
4 

Horizon 2020 1 
Еразмус +, К1 1 Аплицирани пројекти 
Еразмус +, К2 2 

4 

Сарадња са привредом 3 
 
Током 2016. године настављена је активност око подизања нивоа научног часописа Acta 

Agriculturae Serbica и учешће у уређивању међународног журнала Journal of Central European 
Agriculture (JCEA). Наставњен је континуитет и са успехом је одржано 21. Саветовање о 
биотехнологији на коме је представљено 128 радова из земље и иностранства. 

Кроз израду научних, завршних и мастер радова, настојало се да се и студенти основних 
и мастер академских студијама укључе у научноистраживачки рад. У том погледу је током 
2016. године експериментално реализовано и одбрањено 32 завршних радова на основним, 8 на 
мастер студијама и по једна магистарска и докторска теза. 

Агрономски факултет са својим активностима је значајно утицао да се ниво ове 
делатности одржи и прошири. То се, између осталог, огледало кроз набавку нове савремене 
софистициране опреме и конвенционалних апарата који ће се користе у научно-истраживачке и 
едукационе сврхе. У том погледу у току  2015/2016. године Факултет је набавио опрему укуне 
вредности која је већа од 250.000 Евра. Завршена је изградња и опремање Лабораторије за 
праћења процеса производње и контролу квалитета примарних и прехрамбених производа и 
реновирана Лабораторија за хемију.  

 
 
Aктивности  у оквиру  опште   службе  
 
Општа служба Факултета je у 2016. години, спровела многобројне активности које су у 

редовном опису посла, али и других послова проистеклих из наставних активности и по захтеву 
трећих лица. 

 
1)  послови везани за  рад свих органа Факултета: декана, Наставно-научног већа и 

Савета ; 
 Одржано је укупно 32  седнице и донето око  212 одлука Наставно-научног већа и Са-

вета и то:  
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- Наставно-научно веће је одржало укупно 20 седница и донело око 200 одлука у 
складу са својим надлежностима.  

-  Савет је одржао укупно 9 седница и донео 12 одлука у складу са својим надле-
жностима. 

 
2)  Спровођење  поступка избора у звања наставника, сарадника и истраживача: 
- Спроведено је укупно 6 поступака избора наставника у звања,  и започета још 3 

поступка;   
 - изабран је 1 асистент;  
 - изабран  1 сарадник у настави; 
- спроведен поступак за 7 истраживача - приправника. 
 
3)  послови нормативе (израда правилника, измена и допуна правилника, пречишћени 

текст аката,  систематизације и др.); 
 
4)   Спровођење  поступака и активности у вези јавних набавки и набавки на које 

се ЗЈН не примењује ; 
Спроведено је укупно 26  поступака набавки ( добра, услуге и радови) и то:  
-  9 поступака јавних набавки и 
-  28 поступака  набавки  на које се не примењује ЗЈН , сагласно одредбама Пра-

вилника ; 
- достава кварталних извештаја за 2016.годину; 
 
  5)  других редовних активности:  
- спровођење поступака пријаве, израде и одбране:  докторске дисертације и  магиста-

рске тезе;  
- израда уговора о раду,  анекса уговора и продужења уговора; поступак у вези стручне 

праксе доктораната; 
-  пријаве и одјаве запослених у ПИО и пензионера; 
- израда по потреби других уговора ( ауторских, уговора о делу, ангажовања наста-

вника, извршењу услуга, службених путовања  и др);  
-  израда  решења и одлука запосленима по разним основама;  
-  поступања по налозима органа ван Факултета, 
- помоћ Студентском парламенту и  
- друге послове утврђене законским прописима. 
 
 
Студентска служба  
Поред спроведеног уписа у прву годину основних, мастер и докторских академских 

студија у школској 2016/2017. години, уписа студената на остале године студија, послове 
везане за наставу и испите, успешно су обављени сви послови везани за студентска питања. 

 
Након завршеног  уписа у школској 2016/2017.години,   у прву годину основних 

академских студија , на Агрономском факултету у Чачку укупно је уписамо 111 студената на 
терет буџета. 

 
Планирани упис Уписано у I року Уписано у II и III  

року 
Студијски програм 

Б/С* У Б/С* У Б/С* У 
Општа агрономија 40/0 40 36/0 36 4/0 4 
Прехрамбена 
технологија 40/0 40 21/0 21 19/0 19 

Воћарство и 
виноградарство 20/0 20 20/0 20 0/0 0 

Зоотехника 20/0 20 8/0 8 3/0 3 
Укупно 120/0 120 85/0 85 26/0 26 
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Kонкурс за упис на мастер академске студије у школској 2016/2017. години расписан је 
21. септембар  2016. године.  

На мастер академске студије пријавило се 40 кандидата.  На мастер академске студије, 
студијски програм Агрономија са модулима Ратарство и повртарство, Воћарство и 
виноградарство, Заштита биљака и Зоотехника уписано је 12 студената на терет буџета и 18 
самофинансирајућих студената  и то: 

-модул Заштита биљака 25студената (10 буџет и 15 самофинасирајућих); 
-модул Воћарство и виноградарство 2 студента ( 1 буџет и 1 самофинасирајући); 
-модул Зоотехника 2 самофинансирајућа студена; 
-митул Ратарство и повртарстви 1 студент на терет буџета. 
на студијски програм Прехрамбена технологија уписано је 3 студената на терет буџета 

и 1 самофинасирајући студент. 
Конкурс за упис на  докторске студије  у школској 2016/2017. години расписан је 26. 

октобар  2016. године.  На докторске академске студије пријавило се 11 кандидата. На 
докторске студије студијски програм Агрономија уписано је 5 студената на терет буџета 

У школској 2016/2017 години на сва четири студијска програма основних студија  
укупно је уписано 461 студената и то:  

- на  прву годину студија 125 студената (111 на терет буџета и 14 самофинасирајућа 
студента- обнове),  

- на другу годину уписано је 53 студената (30 на терет буџета и 23 самофинасирајућа),  
- на трећу годину 77 студената (51 на терет буџета и 26 самофинасирајућа), 
- на четврту 39 студената (27 на терет буџета и 12 самофинасирајући студент) и  
- 167 студената који су стекли статус студента продужене године  студија- апсолвента 

(30 студента су уписана по старом програму).  
Укупно уписаних студената на мастер и докторским студијама у школској 2016/2017. 

години је  49 студената мастер студија и 20 студената докторских студија. 
Такође, током 2016. године уз предходно признавање положених  испита  на другу  

годину основних академских студија уписан је један студент који је прешао са 
Пољопривредног факултету  Универзитета у Београду,  студијски програм Биљна производња, 
модул Воћарство и виноградарство.  

На  Агрономском факултету у Чачку  током 2016. године студије је завршило укупно 42  
студената и то: 

-основне академске студије по старом програму 13  и 17 студента по новом програму; 
 -мастер академске студије је завршило 8 студената; 
 -специјалистичке студије 2 студента; 
-по једна одбрањена магистарска теза и докторска дисертацуја по старом програму. 
Током 2016. године одржано је осам  редовних испитних рокова ( јануар, април, јун, јул, 

септембар I, септембар II,  октобар и октобар II ) и  3 рока за апсолвенте- студенте уписане  на 
Факултет до ступања на снагу Закона (март, новембар и децембар). 

Укупан број примљених испитних пријава током 2016. године је 3930 на основним 
студијама,  65 на мастер академским студијама 32 на докторским студијама. 

Укупан број евидентираних  пријава као положен  испита током 2016.године је на 
основним студијама  1890, мастер студијама 49 испита и на докторски 16 испита. 

По завршетку испитног рока Студентска служна је припремала Извештај о року који је 
достављан Наставно научном већу на усвајање- укупно 7 извештаја. 
 

Број пријављених  и положених испита у 2016 годину на основним студијама 
јануар-март април јун јул сеп  I сеп  II октобар-

децембар 
бр. 
 
Приј
а-ва 

бр. 
пол. 
испи
та 

бр. 
прија
ва 

бр. 
пол. 
испи
та 

бр. 
прија
ва 

бр. 
пол. 
испи
та 

бр. 
прија
ва 

бр. 
пол. 
испи
та 

бр. 
прија
ва 

бр. 
пол. 
испи
та 

бр. 
прија
ва 

бр. 
пол. 
испи
та 

бр. 
прија
ва 

бр. 
пол. 
испи
та 

844 445 278 122 935 465 471 162 346 184 347 148 709 364 
Укупан број пријава 3930, број положених испита 1890 
 



 6 

Документа са факултета ради исписа повукло је 56 студената током 2016.године. Поред 
редовних послова Студентска служба је била укључена у спровођење анкетирања наставника и 
сарадника од стране студената. Такође одговарала на све дописе упућене од стране 
Универзитета  у Крагујевцу и Министарства.  

 
Библиотека  

 
Библиотечко-информациона делатност тј. прикупљање, обрада, заштита, чување, 

представљање и давање на коришћење библиотечко-информационе грађе и извора, као и 
стварање, размена, позајмица и дистрибуција информација обављана је у складу са законом, 
подзаконским актима и Правилником о раду Библиотеке Агрономског факултета у Чачку. 

 
Фондови 

 
Врста и бројчано стање библиотечко-информационе грађе и извора 
 

Ред. 
бр. 

Врста  Број 
библиотечких 

јединица 

Број 
наслова 

1. Књиге на српском језику 2584 1408 
2. Књиге на страним језицима 1003 946 
3.  Монографије на српском језику 300 166 
4. Монографије на страним језицима 66 64 
5.  Уџбеници на српском језику 869 471 
6. Уџбеници на страним језицима 209 143 
7. Дипломски и завршни радови 1305 1305 
8. Специјалистички радови 237 108 
9. Магистарске тезе и завршни мастер радови 482 447 
10. Докторске дисертације 437 439 
11. Часописи на српском језику  5474 343 
12. Часописи на страним језицима 1356 221 
13. Електронски извори на српском језику 6 6 
14. Електронски извори на страним језицима 4 4 
15. Некњижна грађа – плакати 10 5 
 Укупно  14342 6076 

 
Набавка библиотечко-информационе грађе и извора 
 
Куповином, поклоном и обавезним примерком установе набављено је 268 библиотечких 

јединица одн. 145 наслова књижне грађе, што је за 48 јединица одн. 28 наслова књижне грађе 
више у односу на прираст из претходне године: 

 
 Набавка 2015. Набавка 2016. 

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 25 8 63 32 
монографије 18 7 24 14 
књиге (практикуми, зборници, приручници, 
књиге итд.) 

23 17 67 54 

завршни радови – основне академске студије 41 40 29 29 
завршни радови – мастер академске студије 16 16 8 8 
специјалистички радови 4 2 4 2 
магистарске тезе 10 10 4 3 
докторске дисертације 17 17 3 2 
УКУПНО монографске публикације 154 117 202 144 
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С е р и ј с к е   п у б л и к а ц и ј е 
часописи, домаћи 46  54 1 
часописи, страни 20  12  
УКУПНО серијске публикације 66  66 1 

 
УКУПНО монограф + сериј. публикације 220 117 268 145 

 
Н е к њ и ж н а  г р а ђ а  
плакати   10 5 

 
УКУПНО књижна + некњижна грађа 220 117 278 150 

 
Средства за набавку грађе 
 
За набавку библиотечко-информационе грађе и извора путем куповине издвојенo је 

190.888,00 динарa из сопствених прихода Факултета. 
 
Каталогизација 
 
У оквиру библиотечко-информационог система Републике Србије, настављено је 

законом утврђено учешће у националном систему узајамне каталогизације (COBISS.SR), путем 
каталошко-библиографске обраде грађе, а на основу лиценце за узајамну каталогизацију одн. 
одговарајућих стечених привилегија.  

Допринос записа монографских публикација: 42 креирана записа, 84 исправљена 
записа,              35 креирана записа за библиографије, 82 записа преузета из узајамне базе 
података.  

Укупно записа у локалној бази података: 1270. 
 
Корисници  
 
Број корисника: 432 
Образовна структура корисника којима су пружане библиотечко-информационе услуге: 
студенти основних академских студија:  315 
студенти мастер академских студија:   40  
студенти докторских академских студија:  8  
наставно особље:     52 
ненаставно особље:     5 
остали:      12      
 
Коришћење фондова и услуга 
 
Број коришћених публикација 
књиге:    953       

  
домаћи часописи (свеске): 52  
страни часописи (свеске):  8 
остала грађа:   5 
Врсте пружених информација: из фонда, писане на захтев корисника; 
Обучавање корисника у коришћењу и претраживању електронског каталога и 

електронских база података (COBISS.SR, KoBSON, EBSCO сервис);  
Проналажење литературе доступне на интернету за потребе писања семинарских и 

завршних радова; 
Међубиблиотечка позајмица грађе 
Тражене публикације које Библиотека не поседује у свом фонду (укупно 8 књига) 

обезбеђене су корисницима из фондова Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у 
Београду, Универзитетске библиотеке у Крагујевцу, Народне библиотеке „Вук Караџић“ у 
Крагујевцу и Библиотеке Економског факултета у Крагујевцу; док је Библиотека АФЧ послала 
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1 публикацију из свог фонда на привремено коришћење Градској народној библиотеци „Жарко 
Зрењанин“ у Зрењанину. 

Остале услуге 
Двосмерно превођење текстова (српски-енглески, енглески-српски) за потребе 

Факултета, наставника и студената. 
 
Стручно усавршавање 
 
У склопу законски прописаног обавезног стручног усавршавања: 
 

 - похађање акредитованог семинара „Вики-библиотекар“ (6 бодова) у организацији 
Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, Београд;  
 - присуствовање Форуму библиотекара и књижничара Моравичког округа у орга-
низацији чачанске Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“; 
 - учешће у раду Оснивачке скупштине Подружнице Библиотекарског друштва Србије за 
Моравички округ. 

 
Остале активности 
 

 - планирање, организовање и реализовање набавке књига куповином од издавача или 
продаваца;  
 - слање захтева Националној ISBN агенцији за Србију и CIP агенцији за Србију (Народној 
библиотеци Србије) за додељивање ISBN ознака одн. израду CIP записа за публикације у издању 
Факултета; 
 - стручна класификација магистарских теза и докторских дисертација по систему УДК; 
 - прикупљање и достављање обавезног примерка публикација Факултета за Универзитетску 
библиотеку „Светозар Марковић“ у Београду, Универзитетску библиотеку у Крагујевцу и 
Завичајно одељење Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку; 
 - прикупљање публикација Факултета за представљање на Сајму образовања „Индекс“ у 
Чачку, Сајму науке у Чачку и Крагујевцу, Сајму образовања „Звонце“ у Крагујевцу, Међународном 
сајму књига у Београду (посредством Центра за промоцију науке и Универзитета у Крагујевцу) 
и Регионалном сајму књига у Крагујевцу. 

 
Чланство у стручним удружењима 
 

 - Библиотекарско друштво Србије, Подружница за Моравички округ 
 
Надзор над стручним радом Библиотеке 
 
Надзор над стручним радом Библиотеке од стране Матичног одељења Универзитетске 

библиотеке „Светозар Марковић“ извршен је 12. октобра 2016. године.  
 
 
Финасије 
 
Приходи факултета 
 

Укупни приходи које је  Агрономски факултет у Чачку према подацима из завршног 
рачуна остварио у пословној 2016. години износе 113.029.258 динара, што је за 5,83% мање од 
прихода који су остварени у 2015. години. 

У изворима прихода од Министарства просвете, науке и технолошког развоја поред 
средстава за плате Агрономски  факултет добија средства за сталне материјалне трошкове, за 
енергетске услуге, комуналне, комуникационе, трошкове платног промета, трошкове путовања, 
стручне услуге и друго. 

Највећи део прихода је  од директног буџетског корисника Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја 87,69%, и из других извора 12,31%. 



 9 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 2016. години је финансирало 
плате  два истраживача приправника ангажованих на пројекту број ТР 31001 – Еколошки 
приступ и увођење савремених биотехнологија као основа унапређења технологије производње 
гајених преживара  и пројекту број ТР 31092 – Изучавање генетичке основе побољшања 
приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја финансира пројекте  технолошког 
развоја, пројекте из програма основних истраживања, интегралне пројекте, штампање часописа, 
организовање научних скупова са међународним учешћем и научно истраживачки рад и друго. 

У 2016.години настављена је реализација SCOPES пројекта ,,Understanding plant-
mediated interactions between two major maize pests of  Eastern Europe – From phytochemical 
patterns to management recommendations“, чији је организатор и координатор пројекта dr 
Mathians Erb, Universitat Bern – BE . 

Остали извори финансирања у 2016. години у укупним приходима су средства 2.000.000 
динара од Града Чачка, за куповину два дигестора за лабораторију у износу 1.176.000 динара, и 
део средстава за набавку централних лабораторијских столова, два комада од 1.392.000 динара, 
од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за организовање научних скупова, 
штампање књига и остала средства од накнада за пријемни испит, школарине и  друге уплате 
студената. 

 
Расходи у 2016. години 
 

Пословни трошкови у  2016. години износе 104.336.447 динара , издаци за набавку 
опреме 3.304.632 динара, набавка књига у библиотеци 190.888 динара, капитална улагања у 
износу 2.536.588 динара тј. укупни  расходи износе 110.368.555 динара. 

У структури трошкова највећи су трошкови бруто зараде с обзиром на делатност и 
квалификациону структуру запослених.  

Недостатком кадрова за поједине наставне предмете факултет је принуђен да ангажује 
наставнике за извођење наставе са других факултета, мада су трошкови превоза путовања и 
трошкови услуга образовања по уговорима исказани у мањем износу у односу на претходне 
године. 

Остали трошкови су се кретали у оквирима претходних година, с тим што стално 
недостају средства за нове инвестиције, за текуће одржавање и поправке зграде и средства за 
набавку опреме, односно основних средстава. 

Набавка опреме, књига у библиотеци и капитална улагања у 2016. години омогућила су  
успешнију наставу и бољу опремљеност факултета за научно истраживачки рад свих 
запослених. 

У 2016.години извршена су капитална улагања на формирању лабораторије за контролу 
квалитета хране, изведени су радови за реконструкцију студентске хемијске лабораторије, 
адаптација дела просторије (учионице) у просторију за архиву. 

Утврђен је позитиван финансијски резултат који представља разлику између укупног 
износа прихода  и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у 
износу 2.660.703 динара  за 2016. годину и преноси се за наменско трошење у 2017. години. 

 
Рачунски центар 
 
Руководилац рачунског  центра обавио је информатичке послове који су обезбеђивали 

квалитетно и континуирано  функционисање академске мреже, јавност рада органа, као и 
квалитетно информисање свих заинтересованих о свим активностима Факултета путем сајта, 
саветовања и информисања студената, обезбеђивања пракси и њихове укупне мобилности, 
уложени су и посебни напори у једном делу активности којима се активно прате новости и 
учествује у изради програма за рад служби Факултета. 
 
                                                                                                                                ДЕКАН  
 
                                                                                                             АГРОНОМСКОГ  ФАКУЛТЕТ А  




