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УВОД  

Назив  високошколске установе: 

Универзитет 
у Београду 

Факултет 
Пољопривредни 

Академија струковних 
студија  

Висока школа Висока школа 
струковних студија  

 

Адреса: Немањина 6, 11080 Београд 
Web адреса: www.agrif.bg.ac.rs  

 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље 

Природно-

математичке науке 
Друштвено-

хуманистичке 

науке 

Медицинске 

науке 
Техничко-

технолошке науке 

Уметност 

 

 

Број студената   

Основне академске студије    3880 

Мастер академске студије 490 

Специјалистичке академске студије 80 

Докторске студије 441 

Основне струковне студије    

Специјалистичке струковне студије  

Укупно  4891 

 

 

 

Број наставника Предавачи 

 

Научни 

саветници 

Доценти 

 

Ванредни 

професори 

Редовни 

професори 

У сталном радном односу   72 43 89 

У допунском радном односу   1 2 3 

Укупан број    73 45 92 

Укупан број наставника 211 

Број сарадника Сарадници  у 

настави 

Асистенти 

 

Лектори и виши 

лектори 

У сталном радном односу 11 61 - 

У допунском радном односу - - - 

Укупан број сарадника 11 61 - 

 

Број часова реализоване активне 

наставе према распореду Предавања* Вежбе* 

Основне академске студије    909 1423 

Мастер академске студије 277 518 

Специјалистичке академске студије 36 54 

Докторске студије 470 - 

Основне струковне студије     

Специјалистичке струковне студије   

Укупан број часова 1692 1995 

*на недељном нивоу 

http://www.agrif.bg.ac.rs/


 

Простор, Библиотека 483 

Простор, укупна квадратура 27723 

Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни процес  67634 

Укупан број рачунара у рачунарским учионицама 124 

 

 

Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе 

Савет Пољопривредног факултета у Београду је на основу предлога Наставно-научног већа утврдио основне 

задатке и циљеве рада ове високошколске установе, који су усклађени са Законом о високом образовању, 

Статутом Универзитета у Београду, Статутом Факултета, као и дефинисаном мисијом и визијом Факултета.  

Савет Факултета је утврдио следеће основне задатке рада:  

1. преношење најновијих научних и стручних знања и вештина; 

2. развој науке и континуирано усавршавање научног и стручног подмлатка; 

3. пружање могућности студентима да под одговарајућим и једнаким условима стекну високо образовање 

и да се образују током читавог живота; 

4. битно повећање броја становника са високим образовањем у пољу техничко-технолошких наука, 

области биотехничких наука, технолошког инжењерства и економских наука и подручју пољопривреде, 

агроекономије и прехрамбене технологије; 

5. усмеравање студија ка стицању знања и вештина за остваривање одрживе и комерцијалне 

пољопривредне производње уз коришћење обновљивих природних ресурса, заштиту животне средине, 

очувања руралних подручја и културног наслеђа становника Србије;  

6. пружање могућности студентима за стицање разноврсних практичних знања из свих области 

пољопривреде, агроекономије и прехрамбене производње, као што су производња и прерада ратарских, 

повртарских, воћарских и виноградарских производа, производња и прерада анималних производа; 

7. даљи развој концепта образовања студената који ће бити оспособљени за све изазове савремене 

пољопривредне и прехрамбене производње, уз истовремено стварање услова за стицање уско 

специјализованих знања и вештина за унапређење истих;  

8. стицање знања и вештина из области пољопривреде, агроекономије и прехрамбене технологије, на 

основу којих ће студенти по завршетку студија бити оспособљени за самосталан рад на пољопривредним 

имањима са усмерењем на одрживу производњу квалитетне и здравствено безбедне хране у различитим 

предузећима, као и за прераду и промет различитих пољопривредних производа; 

9. омогуаћвање студентима да прошире своја знања по сопственом избору и да се на тај начин уже 

специјализују;  

10. стручно оспособљавање студената да активно учествују у еколошки одрживим технологијама у 

производњи хране и утичу да производ буде здравствено безбедан. 

 

За остварење задатака Савет факултета је утврдио следеће основне циљеве рада: 

1. Квалитетно организовање и извођење студија на основним и специјалистиким струковним студијама, 

основним академским, мастер академским, специјалистичким академским и докторским академским 

студијама;  

2. Непрекидан и систематски рад на унапређењу квалитета свих студијских програма, наставе, вредновања 

студената, уџбеника и литературе у складу са Болоњским процесом; 

3. Успостављање модерних студијских програма који ће бити стално прилагођавани најновијим светским 

достигнућима у науци и у развоју образовног процеса; 

4. Пружање знања и вештина односно компетенција које ће студентима и свим заинтересованим 

учесницима омогућити ефикасну интеграцију у савремене науне, привредне и друштвене токове; 

5. Омогућавање мобилности студената у складу са Болоњском декларацијом; 

6. Реализација континуиране релевантне обуке, научног и стручног усавршавања наставног и ненаставног 

особља; 

7. Изградња организационе структуре за обезбеђење квалитета;   

8. Обезбеђивање свих неопходних ресурса на Факултету потребних за реализацију образовне и научно-

истраживаке делатности; 

9. Континуирано усавршавање наставника ради унапређења наставних (нарочито по питању интерактивне 

наставе и контроле и обезбеђења квалитета) и научно-истраживаких капацитета; 



10. Реализација домаих фундаменталних, иновационих, стратешких, технолошких и других релевантних 

пројеката;  

11. Реализација међународних пројеката у области пољопривреде, агроекономије и прехрамбене 

технологије;  

12. Стално усаглашавање студијских програма, научно-истраживаког и стручног рада са актуелним 

научним и стручним сазнањима у свету ради задовољавање потреба студената и учесника у 

пољопривредној и прехрамбеној производњи; 

13. Стално усаглашавање научно-истраживаког и стручног рада са актуелним научним и стручним 

сазнањима у свету ради задовољавање потреба осталих корисника из области услуга Факултета; 

14. Публиковање научних и стручних сазнања кроз модерну издавачку делатност штампаних и 

електронских публикација; 

15. Реализација посебних програма за стално стручно усавршавање произвођача у пољопривреди и 

прехрамбеној технологији;  

16. Сарадња са привредним и друштвеним организацијама у циљу решавања техничко-технолошких 

проблема и подстицања развоја;  

17. Стално унапређење свих процеса рада, првенствено образовног и научно-истраживачког процеса; 

18. Развој квалитетног и ефикасног информационог система; 

19. Стално унапређивање система управљања квалитетом; и 

20. Стално подстицање марљивости, креативности и иновативности запослених лица. 

Пољопривредни факултет редовно планира и вреднује резултате својих студијских програма са 

задатком да стално развија, унапређује и преиспитује њихове садржаје, сагласно новим научним 

достигнућима, у чему одлучујућу улогу има наставно особље. Факултет периодично прати остварење 

планираних активности, постављених задатака и циљева, уз објективно сагледавање резултата, њихову 

анализу и примену корективних мера у циљу отклањања уочених недостатака. Дефинисани основни задаци 

и циљеви показују друштвену оправданост постојања Факултета и одређују општи правац његове 

делатности, а такође представљају и основу су за сагледавање приоритетних активности установе у 

будућности. Основни циљеви и задаци усвојени од органа управљања објављени су на web-sajtu Факултета 

www.agrif.bg.ac.rs. Они одређују настојања Факултета на основу којих се, одговарајућим активностима и 

рационалним мерама, обезбеђује отелотворење мисије и визије Факултета. Квалитетно дефинисани циљеви 

служе органима управљања Факултета као основа за процес доношења одлука, као водич за повећање 

укупне ефикасности процеса рада и као основа за оцену квалитета процеса рада. Све активности, а нарочито 

развој студијских програма у складу су са утврђеним основним задацима и циљевима Факултета. Поред 

тога, основни задаци и циљеви Пољопривредног факултета усклађени су са циљевима високог образовања 

Републике Србије. Факултет периодично преиспитује своје основне задатке и циљеве, вреднујући њихову 

сврсисходност у процесу планирања и расподеле средстава. 

Евиденција: Публикација установе, или сајт установе - Прилог 1.1. www.agrif.bg.ac.rs  

 

 

Стандард 2: Планирање и контрола 

У циљу остваривања основних задатака и циљева, Факултет је прописао и усвојио процедуру краткорочног 

и дугорочног планирања својих активности. У оквиру своје делатности Факултет врши планирање свих 

облика образовних, научних, истраживаких и стручних активности и контролу постигнутих резултата. 

Планирање се врши на основу детаљне анализе релевантних унутрашњих и спољашњих чинилаца, а 

засновано је на систематичном и континуираном прикупљању података и њиховој стручној анализи. 

Резултати планирања су плански документи који су доступни јавности и примењују се у раду Факултета. 

Процедура планирања укључује усвајање релевантних активности у циљу обезбеђења квалитета, развоја 

студијских програма, реализације наставног процеса, реализације издавачке делатности, пријема нових лица 

у радни однос, израде научно-истраживачких пројеката, организовања научних и стручних скупова, 

одржавања заједничких средстава за рад, краткорочног и дугорочног инвестирања, као и потписивању 

уговара са другим правним и физиким лицима. 

План активности обухвата елементе који се односе на: упис студената на свим нивоима студија, научно-

истраживачки рад, реализацију, обезбеђење и контролу квалитета наставе, распоред наставе, организовање 

научних и стручних скупова, издавачку делатност, сарадњу у оквиру наше земље, међународну сарадњу, 

одржавање и обнављање средстава за рад, опрему, објекте и инсталације, хигијену и безбедност у раду, рада 

стручних служби, јавне набавке и финансије и инвестиције. 

http://www.agrif.bg.ac.rs/
file:///D:/Svi%20podaci/My%20Doc%20Korisnik/прилози/Публикација%20установе.doc
http://www.agrif.bg.ac.rs/


Колегијум Факултета припрема нацрт Плана активности, на иницијативу декана: овај нацрт разматра 

Наставно-научно веће, а усваја Савет Факултета. Колегијум разматра реализацију Плана активности 

тромесено, по потреби месечно, и утврђује програм корективних мера за унапређење пословања. Наставно–

научна већа Института израђују нацрт студијских програма који разматра Колегијум Факултета, а усваја 

Наставно-научно веће Факултета и као предлог упућује Сенату Универзитета на усвајање.  

Савет факултета је усвојио Стратегију обезбеђења квалитета на предлог декана, која предвиђа области и 

субјекте обезбеђења квалитета, као и мере за њихово остварење. О резултатима контроле обезбеђења 

квалитета Комисија за обезбеђење квалитета и самовредновање сачињава извештај који је доступан 

јавности. Факултет редовно преиспитује ефикасност планирања и контроле и ради на њиховом унапређењу. 

Контрола се обавља поређењем планираних и остварених циљева и поређењем остварених резултата 

Факултета са његовим резултатима у претходном периоду и са резултатима сличних високошколских 

установа у земљи и свету. Факултет редовно и систематично контролише испуњавање основних задатака, 

дајући приоритет остварењу образовних циљева. Јавност у раду обезбеђена је омогућавањем приступа 

документацији у вези планирања и контроле на сајту Факултета http://www.agrif.bg.ac.rs  

Евиденција: Усвојени план рада установе -  Прилог 2.1 

                      Годишњи извештај установе или сродан документ - Прилог 2.2 

 

 

http://www.agrif.bg.ac.rs/
file:///D:/USTANOVA,%20prilozi/Prilog%202.1.%20Usvojeni%20plan%20rada%20ustanove.pdf
file:///D:/USTANOVA,%20prilozi/Prilog%202.2.%20Godisnji%20izvestaj%20ustanove.pdf

