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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ 
- 2019. ГОДИНА - 

 

1. Уводне напомене  Агрономски факултет у Чачку (у даљем тексту Факултет) своје активности обавља у складу Законом високом образовању, Законом о научноистраживачкој делатности,  Законом о раду и другим прописима, уредбама и актима којима се непосредно или посредно регулише делатност високог образовања, рад и функционисање Факултета, што је био случај и у 2019. години. Основна, односно образовна делатност се одвија кроз извођење и реализацију академских студијских програма и то: А. Основне академске студије (студије првог степена), Б. Мастер академске студије (студије другог степена), и В. Докторске  академске студије (студије трећег степена). У циљу одвијања квалитетног наставног процеса наставе, на основним академским студијама групе за предавања износе до 180 студената, за тзв. 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 одговорајућим просторијама Факултета (учионице, вежбаонице, лабораторије) и на терену. Сем образовне, Факултет обавља и научноистраживачку делатност. Ради континуитета и унапређења ових активности, током 2019. године, а у складу са могућностима, вршена је набавка, одржавање и сервисирање научноистраживачке опреме, уређаја и реновирање простора. Подстицана је међународна сарадња са институцијама из Европе, Русије, САД (USAID), унапређиван је информациони систем, настављено је школовање наставног подмладка и издавање уџбеничке и сличне литературе. Такође се набавља инострана и домаћа литература. Организују се у континуитету домаћи научни скупови са међународним учешћем. Од 1996. године, Факултет своју издавачку делатност употпуњује издавањем часописа Acta Agriculturаe Serbica, као и Зборника радова са скупова које организује, 
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односно Саветовања о биотехнологији са међународним учешћем (сваке године) и Смотре научних радова студената агрономије (сваке друге године). Студенти Факултета сваке године учествују на сусретима студената Пољопривредних факултета (“Агрономијада”) из Србије и земаља бивше Југославије, са којих редовно доносе одличја заслужена из области науке и спорта. Управа Факултет је активно учествовала током целе 2019. године у изради новог Правилника о ужим научним, уметничким и стручним областима Универзитета у Крагујевцу, који ће бити вероватно усвојен почетком 2020. године. Закључно са 25. децембром 2019. године диплому Агрономског факултета у Чачку стекло је 1.417 студента на основним академским студијама, 108 студената на специјалистичким студијама, 106 студената на мастер академским студијама, 44 студента на магистарским студијама и 33  доктора наука.  
2. Наставна активност  Наставу на свим студијским програмима у 2019. години обављало је 45 наставника и сарадника. Од овог броја, 44 наставника и сарадника је запослено са пуним радним временом (100%), а 1 наставник са ⅕ радног времена (20%). Структуру наставног особља чине: 15 редовних и 9 ванредних професора, 11 доцената, 1 наставник страног језика, 5 асистената, 1 сарадник у настави и 3 истраживача приправника. На основу уговора о допунском раду до ⅓ радног времена, Факултет је ангажовао 9 наставника и једног сарадника у настави из других високошколских установа. 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. Све активности везане за теоретску и практичну наставу свих видова студија и обављање испита су биле редовне.  
3. Научно-истраживачки рад  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 да Агрономски факултет у Чачку испуњава критеријуме из члана 15. и 16. Правилника, у тачки 9 је наведено: „обавља трансфер знања и технологија, што је приказано кроз остварене 

изузетне резултате за период од претходне четири године“. Током 2019. године, 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 (88.09%) ангажован је на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије - МПНТР (35 наставника, 5 асистената и 3 истраживача - студенти докторских студија). Иначе, пројектни 
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циклус поменутог Министарства се завршава 31.12.2019. године (одлука бр. 451-03-2824/2019-14/2 од 09.12.2019), али ће финансирање бити настављено и током 2020. године уз преузимање обавеза Руководства Факултета везаних за реализацију активности и контролу финансијских токова. У том смислу, а по налогу МПНТР, Руководство Факултета је 10.12.2019. године електронски и писаним путем проследило План рада научноистраживачке делатности ове институције за 2020. 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 међународним часописима. У Табели 1 приказана је структура и бројчана вредност научноистраживачких активности наставника и сарадника.  
Табела 1. Преглед остварених научно/стручних резултата у 2019. години   Врста активности/категорије Укупно Број одбрањених завршних и специјалистичких радова 39 Број одбрањених мастер радова 18 Број одбрањених магистарских теза - Број одбрањених докторских дисертација 1 М11 1 М14 1 М20 33 М30 75 М40 - М50 16 

Структура и број објављених научних радова, саопштења и публикација М60 55 
181 

Уџбеник - Практикум - Монографија 1 Број објављених других публикација Осталe публикацијe - 1 
Horizon 2020 - Еразмус+, К1 6 Аплицирани пројекти Еразмус+, К2 - 6 Сарадња са привредним субјектима 3 3  У 2019. години, осим одбрањених завршних радова на основним 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 се може превазићи у наредном периоду. Сарадња са привредним субјектима је доста скромна и требало би се у будућем периоду интензивније укључити у ту врсту активности. Преко 85%, прецизније 85.71%, наставника Факултета је у 2019. години имало компетентност и испуњавало услове за менторство на ДАС Агрономија. 
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Значајна научноистраживачка активност и брига о младим истраживачима исказана је кроз њихово укључивање на пројекте ресорног Министарства и друге истраживачке активности. У тај део истраживања ангажовано је четворо младих истраживача сарадника и сарадника у настави, студената докторских студија. Група млађих наставника је са формираним тимовима или као део тимова из других институција током 2019. године конкурисала на следеће пројекте: а) Биоматеријали за паметно паковање хране (Biobased Materials for Smart Food Packaging) - Фонд за науку и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; б) Полиуретански композити на биолошкој основи за транспортну и грађевинску индустрију (Biobased polyurethane composites for transport and construction industries) – Фонд за иновациону делатност РС; в) Обогаћени функционални пекарски производ КШБ (Enriched functional bakery product KŠB) – Фонд за иновациону делатност РС; г) Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената у храни у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности – Фонд за иновациону делатност РС); д) Нови антимикробни агенси базирани на комплексима Ru(II) и Cu(II) са лигандима N,N’-етилендиаминског типа [Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја РС у сарадњи са Немачком службом за академску размену (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD)]. Неки од њих су прихваћени, а за остале се очекује обавештење о њиховој прихваћености у јануару или фебруару наредне, 2020. године, јер су рецензије у току. Током фебруара 2019. године, настављена је координација са студентима Факултета који су боравили на Универзитету за агрономију и ветеринарску медицину у месту Клуж Напока (Румунија) до завршетка њихове мобилности (11.02.2019. године). Затим, завршене су све активности које се односе на затварање мобилности, а посебно место је заузео Извештај о признавању испита на основу раније утврђене и потписане Листе предмета одабране за признавање. Комплетна документација је достављена Универзитетској канцеларији. 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. Први пут је реализован Erasmus+ Staff Visit, Professional Training, а учесници су били наставници Агробиолошког факултета из Осијека, Хрватска. У јануару 2019. године завршена је комплетна процедура регистрације и достављања документације за CEEPUS мрежу (Adriatic-Pannonian-Black Sea Food Connect). Касније, одобрено је финансирање ове мреже. Решењем Ректора Универзитета у Крагујевцу, др С. Танасковић именована је за контакт особу CEEPUS мреже партнерске институције, тј. Агрономског факултета у Чачку. Реализована је наставничка мобилност др Милевице Бојовић у првој половини маја 2019. године са колегама са Универзитета у Евори, што је у потпуности формално затворено ка Е+ платформи. У 2019. години, публикована су два броја часописа Acta Agriculturae Serbica који је пред крај 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 и суштинском унапређењу овог часописа са циљем подизања рејтинга у међународним оквирима. 
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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. Успешно је 15. и 16. марта 2019. године одржано “XXIV Саветовање о биотехнологији са међународним учешћем” на коме је представљено 126 радова аутора из земље и окружења. Од 14. до 16. августа 2019. године, одржана је “XI 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”. Крајем фебруара 2019. године, у Книћу је одржана прва научна конференција “Савремено задругарство у Србији”. Орагизатор је била СО Кнић, а суорганизатори Економски факултет, Правни факултет (оба из Крагујевца) и Агрономски факултет. Свој рад у оквиру скупа представили су и наставници нашег Факултета, чиме је дат значајан допринос у успешној реализацији поменуте конференције.  
4. Aктивности у оквиру опште службе   Општа служба Факултета 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 Факултета: руководства (декан и продекани), Наставно-научног већа (ННВ) и Савета. У том погледу одржано је укупно 33 седнице од тога 24 седнице ННВ и 9 седница Савета. Уведен је систем редовних седница ННВ (први четвртак у месецу) и систем ванредне или ванредних седница, зависно од потребе. Такође, уведена је у праксу и електронска седница ННВ, а због хитности доношења веома важних одлука. Све промене су унете у Пословник о раду ННВ. 2) Једна од активности руководства заједно са квалификованим и компететним наставницима у првој половини 2019. години био је рад на стварању услова за акредитацију лабораторија, боље речено акредитацију метода. По слободној процени, урађено је ⅔ посла, али је активност прекинута због пречег посла, односно акредитације институције (Факултета) и студијских програма (ОАС и ДАС). Активност ће бити настављена у првој половини 2020. године. 3) Најзначајнија активност током 2019. године односила се на припрему материјала за добијање дозволе за рад (акредитација) институције и студијских програма основних академских студија (4 студијска програма) и докторских академских студија (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 Универзитестским телима на верификацију (добијене су позитивне одлуке од стране Сената), а 30.12.2019. године, исти је предат Националном акредитационом телу (НАТ). 4) 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 институције и студијских програма, ангажовано је 7 наставника и један сарадник, од којих је један наставник у статусу гостујућег професора. 
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5) Послови нормативног карактера: У сврху акредитације, а и потребама насталим по захтеву Министарства за просвету, науку и технолошки развој 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. 6) 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. 7) Ограђен је паркинг простор за запослене, чиме се обезбеђује приватност истог. Материјал за ограђивање је донирало угледно чачанско предузеће “Унипромет”. У првим месецима наредне године, биће инсталрана електронска рампа за контролисан улазак/излазак са паркинга. Посечено је 7 осушених стабала дрвећа испред зграде Факултета. Сечу је бесплатно обавило ЈКП “Градско зеленило”, а у име оснивача, односно града Чачка. 8) 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 пољопривред (USAID), чиме се отвара пута 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. 9) Оптимизован је и преуређен Web сајт Факултета чиме је у значајној мери учињен значајан 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. 10) Током јануара, приведен је крају рад на адаптацији подрумских просторија у сврху лабораторијског простора, као и неких делова лабораторије на првом спрату зграде. 
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Инсталиран је пастеризатор у подрумском делу лабораторије и добијени су први прерађени производи – сок и ракија од јабуке. 11. 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; 12)   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 два Конкурса за упис у I годину ОАС за школску 2019/2020., на сва четири студијска програма.   

Табела 2. Број студената уписаних на прву годину студија у школској 2019⁄2020. години  Планирани упис Уписано у I року Уписано у II   року Студијски програм Б/С* У Б/С* У Б/С* У Општа агрономија 40/0 40 21/0 21 1/0 1 Прехрамбена технологија 40/0 40 21/0 21 6/0 6 Воћарство и виноградарство 20/0 20 4/0 4 0/0 0 Зоотехника 20/0 20 6/0 6 2/0 2 Укупно 120/0 120 52/0 52 9/0 9  *Б⁄С: буџетски⁄самофинансирајући  У првом року су уписана 52 кандидата, а у другом 9, укупно 61 студент (Табела 2), сви на терет буџета или свега 50.83% од дозвољеног броја (120). У односу на школску 2018⁄2019., уписано је школске 2019⁄2020. године 9 студената више. Оба податка су веома поражавајућа за Факултет и као задатак свих задатака се намеће тражење решења за привлачење студената за упис на прву годину основних академских студија. Иначе, упис на прву и остале године судија је успешно обављен. Kонкурс за упис на МАС у школској 2019/2020. години расписан је 12. јула 2019. године. Пријавило се 16 кандидата или 10 мање у односу на школску 2018⁄2019. годину. Упис кандидата је обављен 10. и 11. октобра  2019. године. На МАС, студијски програм Агрономија са модулима Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Заштита биљака и Зоотехника уписано је 12 студената на терет буџета и 4 самофинансирајућа студента, и то: а) модул Заштита биљака: 14 студената (10 на терет буџета и 4 самофинасирајућа); б) модул Зоотехника: 1 студент на терет буџета; в) модул Ратарство и повртарстви: 1 на терет буџета. На студијски програм МАС Прехрамбена технологија уписано је 4 студената (3 на терет буџета и 1 самофинансирајући). У другом уписном року (15.10.2019) за МАС, а после претходно расписаног Конкурса, уписана су 4 студената. Конкурс за упис на ДАС у школској 2019/2020. години расписан је 12. јула 2019. године. Пријавио се само 1 кандидат. У другом уписном року за ДАС (10.10.2019), такође се, а после претходно расписаног Конкурса, пријавио само 1 кандидат. По завршеном 
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упису на МАС и ДАС за школску 2019/2020. годину, укупно је уписано 24 студента (15 на терет буџета и 9 самофинансирајућих). На сва четири студијска програма у школској 2019/2020. години укупно је уписан 381 студент (што је за 24 студента мање у односу на претходну) и то:  а) I годинa - 78 студената (55 на терет буџета и 13 самофинасирајућих студента – обнове); б) II година - 44 студената (14 на терет буџета и 30 самофинасирајућих); в) III година - 49 студената (37 на терет буџета и 12 самофинасирајућих);  г) IV година - 47 студената (38 на терет буџета и 9 самофинасирајућих); и  д) 167 студената који су стекли статус студента продужене године студија, тј. апсолвенти (13 студената је уписано по старом програму).   Укупно уписаних студената на МАС и ДАС у школској 2019/2020. години је 47 (МАС) и 19 (ДАС).  Током 2019. године, а уз претходно признавање положених испита на прву годину – обнова ОАС, студијски програм Прехрамбена технологија уписана су 2 студента који су прешли са Пољопривредног факултета у Земуну, студијски програм Прехрамбена технологија, модул Технологија ратарских производа. На  Факултету је током 2019. године студије завршило укупно 58 студената и то:  а) ОАС: 2 студента по старом програму и 36 студената по новом програму;  б) МАС: 18 студената;  в) Специјалистичке студије: 1 студент; и  г) ДАС: 1 студент по новим програму.  Током 2019. године одржано је осам  редовних испитних рокова (јануар, фебруар, април, јун, јул, септембар I, септембар II,  октобар)  и  4 допунска рока – 3 за апсолвенте, тј. студенте уписане  на Факултет до ступања на снагу Закона из 2005. године (март, мај и  новембар), као и допунски рок у оквиру редовног октобарског рока за све студенте.  Укупан број примљених испитних пријава током школске 2018⁄2019. године је 3.234 на ОАС,  132 на МАС и 14 на ДАС. Укупан број евидентираних пријава са положеним испитима током школске 2018⁄2019. године је био на ОАС 1.603, на МАС 101, и на ДАС 9 пријава.  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 2019. годину на основним студијама  Јануар Фебруар Април-мај Јун Јул Септембар I Септембар  II Октобар-децембар 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. испита335 203 366 176 280 134 679 376 449 215 303 150 329 143 493 206 Укупан број пријава 3.234, број положених испита 1.603  У поређењу са претходном школском 2018⁄2019. године, све вредности приказане у Табели 3 у текућој 2019⁄2020.  су ниже. Ради исписа са Факултета, током 2019. године, документа је повукло 29 студената. Поред редовних послова Студентска служба је била укључена у спровођење анкетирања наставника и сарадника од стране студената. Такође, редовно је уносила све промене у ФИНВО систем, одговарала на дописе упућене од стране Универзитета у Крагујевцу и Министарстава и на све друге дописе, а такође реализовала процедуре у вези пријава, оцена и одбрана Докторских дисертација, припремала Извештаје о Комисијама за одбрану завршних радова. 
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Студентска служба је веома коректно припремила обимну документацију везану за добијање дозволе за рад (акредитација) од стране НАТ и самовредновање установе и студијских програма.  
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 Факултета. 
 
6.1. Фондови   Анализа података у Табела 4 указује да је укупан број библиотечких јединица у 2019. години износио 15.119, а наслова 6.516.  

Табела 4. Врста и укупно бројчано стање библиотечко-информационе грађе и извора у 2019. години  № Врста Број библиотечких јединица Број наслова 1. Књиге на српском језику 2.773 1.511 2. Књиге на страним језицима 1.017 950 3. Монографије на српском језику 394 233 4. Монографије на страним језицима 67 65 5. Уџбеници на српском језику 1.056 534 6. Уџбеници на страним језицима 212 146 7. Дипломски и завршни радови 1.411 1.411 8. Специјалистички радови 238 109 9. Магистарске тезе и завршни мастер радови 553 517 10. Докторске дисертације 451 448 11. Часописи на српском језику  5.559 353 12. Часописи на страним језицима 1.367 223 13. Електронски извори на српском језику 7 7 14. Електронски извори на страним језицима 4 4 15. Некњижна грађа – плакати 10 5 Укупно 15.119 6.516  У односу на 2018. годину, број библиотечких јединица је повећан за 1.71%, а број наслова за 2.47%.           
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Табела 5. Набавка библиотечко-информационе грађе и извора  Набавка 2018. Набавка 2019. 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 63 36 46 22 Монографије 22 12 26 13 Књиге (практикуми, зборници, приручници, књиге итд.) 69 43 52 30 Завршни радови – основне академске студије 26 26 48 48 Завршни радови – мастер академске студије 25 24 36 36 Специјалистички радови   1 1 Докторске дисертације 10 7 - - УКУПНО монографске публикације 215 148 209 150 С е р и ј с к е   п у б л и к а ц и ј е Часописи, домаћи 16 1 45 9 Часописи, страни 1  4 3 УКУПНО серијске публикације 17 1 49 12 УКУПНО монограф + сериј. публикације 232 149 258 162  Електронски извори 1 1 - - УКУПНО  233 150 258 162  Чини се да би се у наредном периоду требало више ангажовати на повећању броја обе врсте, али квалитетног, библиотечког материјала.  
6.2. Средства за набавку библиотечко-информационе грађе  За набавку библиотечко-информационе грађе и извора путем куповине утрошенo (Табела 5) је 82.836,08  динарa из сопствених прихода Факултета. У односу на 2018. годину (107.960,00 динара), смањена су финансијска издвајања за 25.123,92 динара, односно за 23.27%.  
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 односно одговарајућих стечених привилегија. Укупан број записа у локалној бази података је 2.267.  
6.4. Библиотечке услуге  Укупан број корисника: 246 (тј. 179 студената основних академских студија, 16 студената мастер академских студија, 6 студената докторских студија, 43 члана наставног особља, 1 члан ненаставног особља и 1 из групе остали корисници); 
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Обучавање корисника у коришћењу и претраживању електронског каталога и електронских база података;  Проналажење литературе доступне на интернету за потребе корисника; Двосмерно превођење текстова (српски-енглески, енглески-српски) за потребе Факултета, наставника и студената; Међубиблиотечка позајмица грађе остваривана са Народном библиотеком Србије, Универзитетском библиотеком “Светозар Марковићˮ у Београду, Народном библиотеком “Његош” у Књажевцу и Природно-математичким факултетом у Нишу.   
6.5. Стручно усавршавање  
 похађање акредитованог семинара „Ресурси интернета за боље друштво: Отворена наука – документи и извориˮ (6 бодова), Београд, Универзитетска библиотека „Светозар Марковићˮ (јун 2019); 
 консултације о COBISS3/Каталогизацији са нормативном контролом, Крагујевац, Универзитетска библиотека (октобар 2019).  
6.7. Остале активности  
 слање опомена корисницима за прекорачење задужења; 
 планирање, организовање и спровођење набавке књига куповином;  
 слање захтева Националној ISBN агенцији за Србију и CIP агенцији за Србију (Народној библиотеци Србије) за додељивање ISBN ознака одн. израду CIP записа за публикације у издању Факултета; 
 стручна класификација магистарских теза и докторских дисертација по систему УДК; 
 прикупљање и достављање обавезног примерка публикација Факултета за Народну библиотеку Србије, Универзитетску библиотеку „Светозар Марковићˮ у Београду, Универзитетску библиотеку у Крагујевцу, Завичајно одељење Градске библиотеке „Владислав Петковић Дисˮ у Чачку и Библиотеку Пољопривредног факултета у Бањој Луци; 
 прикупљање публикација Факултета за представљање на сајмовима образовања и науке.  
6.8. Чланство у стручним удружењима 

 Библиотекарско друштво Србије, Подружница за Моравички округ.  
7. Материјално-финасијско пословање  Подаци о финансијском пословању Факултета се односе на период 01.01-24.12.2019. године, а добијени су у писаној форми од стране Шефа рачуноводствене службе (С. Величковић, дипл. економиста).  
7.1. Приходи Факултета  Укупни приходи Факултета до 24.12.2019. године износили су 123.933.490 динара или за 2.82% више у односу на износ у завршном рачуну за 2018. годину. Највећи приходи су остварени од стране МПНТР – 91.67%, а остатак од 8.33% је пореклом од других извора. Поред средстава за личне дохотке, Факултет је од МПНТР добијао средства за сталне 



 12

материјалне трошкове, затим за енергетске, комуналне и комуникационе услуге, трошкове платног промета, путовања, стручне услуге и др. МПНТР је у 2019. години финансирало личне дохотке три истраживача приправника ангажованих 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 ОН 172057 (Усмерена синтеза, структура и својства мултифункционалних материјала). МПНТР је и 2019. године финансирало пројекте технолошког развоја, пројекте основних истраживања, интегралне пројекте, штампање часописа, организовање научних скупова са међународним учешћем, научно истраживачки рад и др.  
7.2. Расходи Факултета   Укупни расходи Факултета у 2019. години закључно са 24. децембром износили су 120.735.930 динара што је приближно расходима у 2018. (120.650.182 динара). Структуру укупних расхода чинили су: трошкови пословања (118.551.370 динара), издаци за набавку опреме (1.127.987 динара), издаци за капитална улагања (973.737 динара) и набавка књига и осталих публикација за библиотеку (82.836 динара). Из прегледа се види да су највећи расходи пореклом од трошкова бруто зарада запослених са пуним радним временом, али и трошкови ангажовања наставника и сарадника из других институција за несметано одвијање наставног процеса. Трошкови превоза, путовања и услуга образовања по уговорима су мањи у односу на раније године. У јануару 2019. године завршени су радови на реконструкцији и адаптацији подрумских просторија започетих крајем 2018. године када су и извршена капитална улагања. Стање готовинских средстава на редовном рачуну на дан 24.12.2019. године износило је 2.137.272 динара и очекује се, што је у фази реализације, да ће закључно са 31.12.2019. године на овом рачуну бити 0 динара (без враћања средстава МПНТР). На дан 24.12.2019. године стање готовинских средстава на подрачуну сопствених прихода износило је 26.016.376 динара или 4.51% више у односу на 2018. годину (24.844.003 динара).  
8. Рачунски центар  Током 2019. године, руководилац рачунског центра (Душан Марковић), је одговорно, савесно и максимално професионално обављао све послове и активности у складу са актима Факултета и Универзитета. Захваљујући његовом раду, обезбеђено је квалитетно и непрекидно функционисање академске мреже, затим јавност рада органа Факултета, благовремено информисање запослених, а посебно студената прослеђивањем обавештења и аката свих видова преко Web сајта Факултета. Непроцењиво велики допринос, поред редовне наставе, Д. Марковић је дао приликом ажурирања и оптимизације поменутог сајта, а изнад свега активним учешћем у процесу и пословима везаним за прикупљање и електронску обраду материјала и података потребних за добијање дозволе за рад (акредитација) Факултета.  

У Чачку, 27.12.2019. Декан Агрономског факултета  Проф. др Томо Милошевић  


