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Студијски програм/студијски програми: Ратартсво и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: МЕТОДЕ НАУЧНОГ РАДА 

Наставник: др Љубинко Б. Јовановић, редовни професор 

Статус предмета: обавезан, I семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Да студентима омогући разумевање проблема, постављање хипотезе, коришћење 

адекватних метода и опреме у експериментима, обрада резултата уз коришћење 

адекватног софтвера и литературе и презентација у облику радова, семинарских радова и 

др. 

Исход предмета  

мултидисциплинарни приступ разумевању и дефинисања предмета истраживања 

схвати важност коришћења детаљног прегледа литературе 

користи различите базе података 

схвати важност и идентификује основне хипотезе 

схвати и користи одговарајућу методологију у експерименталном раду 

адекватно презентује резултате истраживања 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Основне карактеристике научноистраживачког рада 

Стандардне научне методе. Експерименталне методе. Хипотеза, предмет експеримента, 

реализација експеримената, обрада резултата. 

Интерпретација трезултата, слагање са хипотезом, слагање са страном и домаћом 

литературом. Стандардизација израза, мера и др. 

Претраживање база података 

Софтвери за статистичку обраду резултата 

Софтвери за графичку презентацију резултата 

 

Практична настава  

Поставка експеримената, вођење књиге експеримената, избор метода, поставка 

експеримената, прикупљање резултата, обрада резултата уз адекватан софтвер, 

статистичка обрада, презентација резултата, редослед писања уз коришћење 

одговарајуће литературе, презентација рада.  

 

Литература  

1. Сарић Р. М (1989): Општи принципи научног рада, Научна књига  

2. Tihomir Radovanović (2008), Metodologija naučnih istraživanja, Alfa centar d.o.o. Pančevo. 
 

Број часова  активне наставе  20 Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије са студентима, експерименталне вежбе, израда 

и јавна одбрана практичних примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

Практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијум-и 10   

семинар-и 20   

Укупно 50  50 



 

 

 

 

 

 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и поврстартво 

Врста и ниво студија:  Дипломске академске студије 

Назив предмета: ОДРЖИВИ ПОЉОПРИВРЕДНИ СИСТЕМИ 

Наставник:  др Миланко М. Павловић, доцент 

Статус предмета: Обавезни, I семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета ,, Одрживи пољопривредни системи,, је да се студенти упознају и усвоје знања о развоју и значају 
одрживих система пољопривреде као основа за квалитетни начин живота. 

Исход предмета  
Спознајом принципа развоја и мултифункционалности одрживих пољопривредних система, студенти могу значајније 

испољити утицај на очување биодиверзитета, развој и очување екосистема и побољшање квалитета  живљења. Систем 

прецизне пољопривреде, управљање агроекосистемима и самоодрживост су главне карактеристике одрживих 

пољопривредних система, који чине основу опредељења за такав начин пољопривредне производње. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: Појам и подела одрживих система пољопривреде, одржива пољопривреда, мулрифункционална 

пољопривреда, основе добре пољопривредне праксе, земљиште, вода, пољопривредна производња, заштита усева, гајење 
стоке, здравље стоке, добробит стоке, убирање производа, прерада и складиштење на фарми, управљање енергијом и 

отпадом, добробит здравље и сигурност људи, живи свет и пејзаж, контрола производа, ISO standardi HACCP, EuroGap, 

GlobalGap. 
Интегрална пољопривреда, појам и основе, протокол за производњу, технике гајења, пронципи интегралне заштите, водич 

за интегралну заштиту. 
Органска (биолошка, еколошка) пољопривреда, појам, дефиниција, историјат, развој, стандарди IFOAM, EU директива 

2092/91,90, Codex Alimentarius ( FAO/WHO, 2001) Закон о органској производњи и органским производима, циљеви и 

принципи органске пољопривреде, значај органске пољопривреде. 

Практична настава  Теренска вежба: посета екофарми и биобашти. 

Литература  
1. FAO/WHO Codex Alimetarius Commision: Codex Alimentarius Organiculy Produced Foods (2001) 

2. Good Agricultural Practitices, SARD, (2002). 

3. EuropGAP: Guideline, Group Protection Product and Water Quality Information Sources (2004). 
4. Упутство за интегралну производњу неких врста воћа и поврћа, Пројекат Италија Србија. Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије (2005). 

5. Закон о органској пољопривреди Републике Србије и правилници (2006) 
6. Правила добре пољопривредне праксе, Пројекат Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Србије. 

7. Лазић Б., Бабовић Ј. (2008) : Органска пољопривреда том I и II, Монографија, Институт за ратарство и 
повртарство Нови Сад. 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 

 

Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије са студентима, експерименталне вежбе, израда 

и јавна одбрана практичних примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

Практична настава 10 усмени испит 40 

колоквијум-и 2x10=20   

семинар-и 20   

Укупно 60  40 

 

 



 

Студијски програм: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: дипломске академске студије 

Назив предмета: СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ                                 

Наставник: др Тот И.Вилмош, доцент 

Статус предмета: ОБАВЕЗАН, I семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета је да студенти развију кључне компетенције и  способност да 

стратегијски креирају будућност и мењају организацију, тј. обезбеде стварање и 

одржање конкурентске предности, успех на дуги рок и спречавање од изненађења 

своје организације у глобалном, динамичном окружењу. 

Исход предмета:  студент са кључним знањима, компетенцијама и 

способностима којима ће моћи проактивно управљати организационим 

променама, организацијом као целином и/или њеним појединачним бизнисима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава Појам, дефинисање и садржај стратегијског менаџмента. 

Еволуција изазова и промена и њихов утицај на менаџмент организације. 

Концепти, методе и технике стратегијског менаџмента. Процес стратегијског 

менаџмента: анализа средине организације, формулисање стратегије, 

имплементација стратегије, стратегијска контрола. Нови концепти и приступи 

стратегијском менаџменту. 

Практична настава  Практична примена знања на конкретним примерима на 

вежбама, као и кроз израду приступних радова на примерима конкретних 

предузећа. 

Литература  

1. Ерић, Д. (2007) Стратегијски менаџмент, Универзитет, Београд 

2. Dess, Lumpkin, Eisner (2007) Стратегијски менаџмент, Дата Статус, 

Београд 

3. Друга релевантна литература 

Број часова  активне наставе Остали 

часови 

7,9 
Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: 

 

Студијски 

истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, обрада студија случаја (цасе студy), семинарски радови, 

презентације, колоквијуми, консултације 

На сваком часу вежби ће се уз теоријски инпут који прати предавања, радити по 

методу цасе студy, која ће функционисати кроз рад студентских тимова. 

Студентима се омогућава практична примена знања на конкретним примерима на 

предавањима и вежбама, као и кроз израду приступних радова на примерима 

конкретних предузећа. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит  

колоквијум-и 2 х 20 усмени испит 40 

семинар-и 10   

практична настава    

Укупно 60  40 
 



 

 

 

Студијски програм/студијски програми:  Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ОТПАДОМ 

Наставник: Проф др Анђелка Михајлов, редовни професор 

Статус предмета:  Изборни 1,  I семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Упознавање са концептом, хијерархијом  и инструментима за одрживо управљање отпадом, као и 

различитим категоријама отпада отпада насталим у пољопривредним активностима (из 

концентрисаних и дифузних извора). Упознавање са могућностима коришћења отпада из 

пољопривредних активности у енергетске сврхе уз смањење утицаја на климатске промене.  

Исход предмета  
По завршетку курса очекује се да је студент овладао научним знањима која се односе на одрживо 

управљање отпадом, као и на анализу и оцену научних радова и појединих поступака управљања 

отпадом 

Садржај предмета 
Теоријска настава  Отпад – дефиниција, карактеризација, Концепт интегралног управљања 

отпадом, управљање отпадом из пољопривредних активности (из концентрисаних и дифузних 

извора), концепт анализе животног циклуса, индикатори праћења управљања отпадом, катастар 

отпада, посебни отпади, Органски отпад са животињских фарми, теоријска и практична 

истраживања процеса руковања, одлагања и третмана на месту извора, методе коришћења и 

третмана према категорији отпада, Анализа процеса и опрема за сортирање отпада и могућности 

коришћења отпадних материјала као секундарних сировина и извора обновљивих извора 

енергије, концепт минимизације отпада у пољопривредним активностима, коришћења отпада из 

пољопривредних активности у енергетске сврхе уз смањење утицаја на климатске промене, 

концепт „фарме са минимумом отпада“, миленијумски циљеви развоја који се односе на здраву 

храну и одрживи рурални развој оквири управљања отпадом из пољопривредних активности  у 

међународним уговорима, прописима Европске уније и националним прописима 

 

Практична настава   
Самостални рад студента кроз израду семинарског рада, прегледом и анализом радова из 

одговарајуих часописа са ISI-SCI листе, анализа примера из праксе, одбрана семинарског рада и 

интерактивнадебата 

Литература  
1. А.Михајлов, Х.Стевановић-Чарапина, Љ.Ћурчић, Д.Савић, Управљање отпадом и енергијом, Е-

скрипте, Универзитет ЕДУКОНС, Фебруар 2009 

2. G. Boyle: Renewable Energy: Power for a Sustainable Future, Oxford Univ. Press, NY, 1996 

3. А.Михајлов: A Treaty for a Southeast European Energy Community , U: Stephen Stec, Besnik Baraj, 

Edited: Energy and Environmental Challenges to Security, Springer, 2008, ISBN ISBN-10: 1402094523 

4. А. Михајлов, Основи аналитичких инструмената у области заштите животне средине, 

Универзитет ЕДУКОНС, 2010 

5. Материјал са предавања и вежби, радови из научних часописа Waste Management and Research, 

Waste Management и других 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Основна предавања, дискусије и дебата са студентима, израда и јавна 

одбрана практичних примењених , односно семинарских радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

Практична настава 10 усмени испит 20 

колоквијум-и    

семинар-и 50   

Укупно 70  30 



Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломсе академске студије 

Назив предмета: ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ БИОЕНЕРГИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

Наставник: Др Љубинkо Б. Јовановић, редовни професор 

Статус предмета: Изборни 1, I семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са обновљивим изворима енергије у пољопривреди и њихово 

рационално коришћење. 

Исход предмета  

Препознавање врсте и енергетске вредности пољопривредних производа и предлог за 

њихово гајење. Енергетска вредност остатака из пољопривреде и примена на фармама. 

Добијање нових производа из остатака.  

Садржај предмета 
Теоријска настава  

Обновљиви извори у пољопривреди. Енергетске вредности зељастих и дрвенастих биљака. 

Енергетске биљке. Начини коришћења биомасе са фарме као новог производа.  Ефикасност 

сагоревања остатака из пољопривреде. Добијање топлотне енергије и биогаса из пољопривредних 

остатака. Други начини коришћења остатака из пољопривреде, компост. Биофилтери за 

пречишћавање отпадних вода. Коришћење биљака из процеса ремедијације (фиторемедијација) 

оштећених пољопривредних земљишта. Конструисани акватични системи. Енергргетски 

самодовољна фарма 

 

Практична настава  Тестирање различитих биофилтера за пречишћавање, сагоревање у 

отвореном и затвореном огњишту 

Литература  
1.Kartha S.& Larson D.E. (2000) Modernised biomass energy for sustainable development. Eds. UNDP 

2.Cushion E., Whiteman A., Dieterle G. (2010) Bioenergy Development: Issues and Impacts for Poverty 

and Natural Resource Management (Agriculture and Rural Development) (Paperback). EDS. World 

Bank.3. 

3.Sustainable Energy: Opportunities and Limitations. (Energy, Climate and the Environment) David 

Elliott (Editor) (2010)  Publisher: Palgrave Macmillan 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

 

Вежбе: 

 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије са студентима, експерименталне вежбе, израда 

и јавна одбрана практичних примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

Практична настава 10 усмени испит 50 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

Укупно 50  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломсе академске студије 

Назив предмета: КОРИШЋЕЊЕ ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ У МОДЕРНОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДИ 

Наставник: Др Првослав Марјановић, редовни професор 

Статус предмета: Изборни 1, I семестар 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 

Циљ предмета Стицање знања неопходних за разумевање и коришћење геотермалнних извора 

енергије у пољопривреди са посебним фокусом на: Анализу геотермалних енергетских 

потенцијала у пољопривредним пределима Србије.Оцену могућности валоризације геотермалних 

потенцијала. Техничко технолошка решења за коришћење геотрмалне енергије у пољопривреди. 

Економику коришћења геотермалне енергије у пољопривреди. У синтезном делу у задњем блоку 

наставе основни циљ је интеграција знања и способности у смислу интегралног планиања 

коришћења геотермалне енергије у пољопривреди и анализу компаративних предности. 

Исход предмета Способност за примену научног и технолошког знања у планирању, 

пројектовању и коришћењу геотермалне енергије у пољопривреди. Техничка и инжињерска 

знања везано за коришћење геотермалне енергије у пољопривреди. 

Садржај предмета 

Теоријска настава А. Кратки преглед политике и законодавства из домена одрживог развоја, 

пољопривреде, енергетике и заштите животне средине. 

Б. Кратак преглед и рекапитулација  енергетских потреба и коришћења енергије у пољопривреди  

Ц. Геотермална Енергија / ресурси, потенцијали и њихово коришћење са фокусом на 

пољопривредну производњу. 

Д. Процес и процедура валоризације геотермалних енергетских потенцијала у пољопривредној 

производњи. 

Истраживања геотермалних потенцијала. Бушење геотермалних бунара. Техничко технолошка 

решења коришћења геотермалне енергије у пољопривреди. Складиштење геотермалне енергије 

Економика геотермалне енергије. Одржавање система за коришћење геотермалне енергије 

Практична настава  Посета неком од постојећих система за коришћење геотермалне енергије 

Литература  
1.General Energy Management for Agricultural Facilities Prepared by: Richard A. Peterson, Northeast 

Agriculture Technology Corporation, 2009 

2.An Evaluation of Enhanced Geothermal Systems Technology,  Geothermal Technologies Program, US 

Department of Energy, 2008 

3.The Future of Geothermal Energy: Impact of Enhanced Geothermal Systems (EGS) in the 21st 

Century (Massachusetts Institute of Technology, 2006 

http://www1.eere.energy.gov/geothermal/future_geothermal.html. 

4.Dan Jennejohn,  Geothermal Power Production and Development, Geothermal Energy Association, 

January 2010, USA 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

 

Вежбе: 

 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије са студентима, експерименталне вежбе, израда 

и јавна одбрана практичних примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 35 

Практична настава - усмени испит 15 

колоквијум-и -   

семинар-и 30   

Укупно 50  50 

http://www1.eere.energy.gov/geothermal/future_geothermal.html


 

 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: БИОЛОШКА ЗАШТИТА БИЉА 

Наставник: др Татјана Ч. Поповић, доцент 

Статус предмета: изборни 1, I семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са биолошким мерама заштите биља односно коришћењу 

биоагенаса за сузбијање фитопатогених микроорганизама, инсеката и корова у циљу 

очувања животне средине. 

Исход предмета  

Стечена знања представљају основу за примену биолошких мера заштите гајених биљака 

од штетних микроорганизама, инсеката и коровских врста са циљем смањења губитака и 

загађења спољашње средине, чиме се подстиче агроеколошка пољопривреда. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Биолошко сузбијање, дефиниција, историјат и развој. Механизми биолошке контроле. 

Биолошки препарати у пољопривреди. Микопаразитизам, микроорганизми антагонисти, 

антибиотици, бактериофаги, изолација, добијање чистих култура. Резултати примене. 

Биоинсектициди. Предатори и паразити, однос према домаћину, најзначајније врсте. 

Резултати примене. Микробиолошке компоненте као потенцијални хербициди. 

Практична настава   

Изолација и идентификација Bacillus subtilis и Bacillus thuringiensis. Антагонизам. 

Резултати примене биолошких агенаса. Биоинсектициди. Детерминација предатора из 

реда Coleoptera, Diptera, Neoroptera. Детерминација пarazita из реда Hymenoptera и 

Diptera. Резултати примене. 

Литература  

1.Campbell, R. (1989): Biological control of microbial plant pathogens. Cambridge University 

Press. 

2.Јарак, М., Говегарица, М. (2003): Микробиологија. Пољопривредни факултет, Нови 

Сад. 

3.Штрбац, П., Ћупина, А. (2000): Ентомологија. Пољопривредни факултет, Нови Сад.  

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања:  

2 

 

Вежбе:  

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе  
Усмено излагање, презентације, демонстративно-илустративне методе, лабораторијске 

вежбе, семинарски радови  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 писмени испит 25 

Практична настава 10 усмени испит 25 

Колоквијум 20   

Семинарски рад 10   

 50  50 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм/студијски програми: Агроеколошка пољопривреда 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије  

Назив предмета: ФИЗИОЛОГИЈА ЧУВАЊА ОРГАНСКОГ ПОВРЋА 

Наставник:  проф. Др Зоран С. Илић, редовни професор  

Статус предмета: Изборни 1, I семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

                  Циљ предмета је да се студенти упознају о квантитативним и квалитативним променама код 

поврћа из органске производње током чувања.   

Исход предмета  

               Студенти  треба да се упознају са физиолошким основама, процесима и променама током чувања 

поврћа из органске производње. Најважнија особина убраног поврћа је да оно живи и да се у њему наставе 

процеси метаболизма. Током периода чувања настају директни (губитак воде, настанак болести) и 

индиректни (смањење хранљиве вредности) губици. Процеси испаравања, дисања, продукција етилена, 

фотосинтеза, раст и развој, транспирација као и физиолошке физичке и патолошке повреде. Ови 

физиолошки процеси подразумевају синтезу многих компонената (нпр. Испарљиве мирисне компоненте) 

које могу бити корисне али исто тако и неке процесе који су непожељни (деградација, хидролиза, и сл.).   

               

Садржај предмета 

Теоријска настава  Физиологија  зрења и промене током процеса зрења. Чиниоци који утичу на дужину и 

квалитет чувања поврћа. Биолошки (унутрашњи чиниоци), спољашњи чиниоци чувања. Физиолошки 

процеси током периода чувања. Испаравање, дисање, продукција етилена, фотосинтеза, транспирација, раст 

и развој, физиолошка разградња, физичке и патолошке озледе. Секундарни продукти метаболизма настали 

током чувања. Патологија чувања, Начин продирања патогена, инфекција, колонизација, Редукција болести 

и контрола обољења. Биолошка контрола. Природне супстанце са фунгицидним својствима. Деловање 

биофунгицида . Комерцијални продукти у биоконтроли.  

Примена не-хемијских метода у припреми поврћа за чување. Топлотни третмани, примена топлог 

ваздуха,  воде и паре у смањењу губитака које настају од озледа ниским температурама.  Новије методе у 

контроли и мониторингу температуре и релативне влажности током чувања поврћа... Развој CA i MA 

чувања.  

Практична настава Теренска вежба: обилазак хладњача и складишта за поврће. 

Литература  
1. Илић З., Fallik E., Ђуровка М., Мартиновски Ђ., Трајковић Р.(2007) :  Физиологија и  технологија 

чувања поврћа и воћа .  Уџбеник. Стр. 328, Тампограф – Нови Сад                                            

 2. Илић З., Fallik E., Дардић М. (2009) :  Берба, сортирање, паковање и чување поврћа.  Уџбеник: стр. 388. 

Издавач: Пољопривредни факултет Приштина-Зубин Поток.  Штампа –Тампограф – Нови Сад 

3. Илић З., Fallik E. (2002):: Чување поврћа.  Уџбеник.. Пољопривредни факултет Приштина, стр. 228 

Барекс – Београд                                                                                                   

Број часова  активне наставе   Остали часови 

Предавања: 

2  

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  

0 

Студијски 

истраживачки рад: 0 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије са студентима, експерименталне вежбе, израда и јавна 

одбрана практичних примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

Практична настава 10 усмени испит 40 

колоквијум-и 3 x 10 = 30   

семинар-и 10   

Укупно 60  40 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета АГРОГЕНЕТИЧКИ РЕСУРСИ И ЊИХОВО ЧУВАЊЕ  

Наставник: др Перовић Драган, ванредни професор 

Статус предмета: Изборни 2, II семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета Агрогенетички ресурси и њихово чување је да студентима пружи основна знања o 

врстама и значају агрогенетичких ресурса, њиховом очувању као и о методама и техникама 

њиховог искориштавања у органској производњи. Циљ овог предмета је да студенти науче зашто 

је обиље разноврсности биљака неопходно сачувати од даље ерозије и због чега је вазно 

заштитити еколошку равнотежу за будуће генерације. 

Исход предмета  

Након успешно реализованих предиспитних и испитних обавеза студент ће поседовати основно 

знање о агрогенетичким ресурсима као природном полазном материјалу варијабилности гајених 

биљака и о методама, техникама и концептима који се примењују у очувању и кориштењу 

агрогенетичких ресурса у органској пољопривреди. Важан аспект овог предмета је сагледавање 

да биолошки диверзитет и разноврсност унутар различитих врста, као и између врста и 

екосистема, представља важан ресурс за људско постојање и има пресудну улогу у одрживом 

развоју. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава обухвата систематизацију појединих компонената генетичких ресурса у 

пољопривреди као што су: локалне популације, генотипови, старе и нове сорте, биљни 

оплемењивачки материјали од стварне или потенцијалне вредности. Методе конзервације: Ex situ 

конзервација, In situ конзервација, On farm конзервација. Конвенционална и маркер заснована 

процјена аутентичности прикупљених популација, екотипова и старих сорти. Очување дупликата 

генотипова од посебног значаја (угрожених, носиоца отпорности и др.), Формирање и одржавање 

пољских колекција, Прикупљање и чување дивљих сродника, Стандардизација метода 

евалуације. 

  

Практична настава   

Интерактивна настава уз лаборторијске и теренске вежбе, дискусије са експертима за поједине 

теме, семинарски рад. 

Литература  
1. Пенчић, М. 2005: Биљни генетички ресурси: изабрани радови. Југословенска инжењерска 

академија. Београд. 

2. Engels J.M.M.; Visser, L. 2003: A guide to effective management of germplasm collections. IPGRI. 

Rome, Italy. 

3. Конвенција о заштити европске флоре и фауне и природних станишта, 1982. (Бернска 

конвенција) (http://www.ecnc.nl/) 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије са студентима, експерименталне вежбе, израда 

и јавна одбрана практичних примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

Практична настава 10 усмени испит 50 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

Укупно 50  50 

 

 

http://www.ecnc.nl/


 

Студијски програм/студијски програми: Агроеколошка пољопривреда 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ИНТЕГРАЛНОМ ПРОИЗВОДЊОМ У СИСТЕМУ 

ДОБРЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРАКСЕ 

Наставник: др Мирјана Голушин, варедни професор 

Статус предмета: Изборни 2, II семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Овладавње основама стратегијског и оперативног управљања у делатности 

пољопривредне производње. Odnosno upravljanje integralnom proizvodnjom. 
. 

Исход предмета  
Сtицање теоријских и праткичних знања из облсти управљања, u poljoprivredi чиме се студенти 

оспособљавају за самостално или тимско обављање наведених делатности, те упознавање са 

примерима  integralne proizvodnje i u sistemuобре пољопривредне праксе у Србији и у свету. 

Садржај предмета 

 
Теоријска настава  

 

Основе управљања. Specifičnosti vezane za poljoprivredu. Значај управљања. Стратегијско и 

оперативно управљање. Анализа постојећег стања Усмеравање integralnom proizvodnjom  i 

dobrom polj.praksom.производње. Планирање. Имплементација. Контроал обављања делатности. 

Организовање и руковођење. Управљање квалитетом. 

 

Практична настава   
 

Методе и технике за реализацију послова управљања. Поређење са примерима најбоље 

праске (бенчмаркинг). 

 

Литература  

 

1. Бабовић, Ј.: Менаџмент фарме у одрживој пољопривреди, Универзитет 

Привредна Академија, Нови Сад, 2009. 

2. Минитлак Ивановић, О.: Стратегијски менаџмент, ФАБУС, Сремска Каменица, 

2009. 

3. Gleissman, S.: Agroecosystem Sustainability, Practical Stragegies, CRC Press, 2000. 

4. Голушин, М.: Бенчмаркинг, Практикум, ФПМ, Нови Сад, 2009. 
 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије са студентима, експерименталне вежбе, израда 

и јавна одбрана практичних примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит - 

Практична настава 20 усмени испит 60 

колоквијум-и -   

семинар-и -   

Укупно 40  60 



 

 

 

Студијски програм/студијски програми: Ратартсво и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије  

Назив предмета: БИОРЕМЕДИЈАЦИЈА И ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА 

Наставник: др Љубино Б. Јовановић, редовни професор 

Статус предмета: Изборни 2, II семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
.Упознавање студената са еколошки прихватљивим, јефтиним биолошким методама за поправку 

земљишта оштећених различитим полутантима из индустрије и пољопривреде. Упознавање са 

могућим изворима загађења животне средине пореклом из пољопривреде.   

Исход предмета  
Разумевање и мултидисциплинаран приступ решавању проблема изазваних загађењима из 

пољопривреде и индустрије. Разумевање и коришћење гајених и самониклих биљака за поправку 

антропогено оштећених земљишта.  

Садржај предмета 
Теоријска настава  

Одрживи развој, значај и утицај метода биоремедијације на животну средину. Ограничења 

биоремедијације Животна средина и загађивачи (полутанти). Антропогени и остали извори 

загађења пореклом из индустрије и пољопривреде. Штете изазване полутантима. Поправка 

земљишта – ремедијација. Механизми деконтаминације загађених земљишта и вода у 

пољопривреди. Практична примена фиторемедијације.у пољопривреди. Заштитни биолошки 

појасеви-биобаријере. Биоремедијациони потенцијал микроорганизама: Улога бактерија, алги, 

гљива у ремедијацији, механизми мобилизације и имобилизације метала и радионуклида. 

Биодеградација органских једињења (ПХБ, ПАХ, идр). Практична примена:биоремедијације у 

уклањање органских и неорганских једињења у земљишту и водама пореклом из 

пољопривреде. Заштитни биопојасеви и њихова улога у одржавању вода за наводњавању. 

Улога конструисаних акватичних система у пречишћавању отпадних вода са фарми. Улога 

микроорганизама, избор биљака. Конструкција и прорачини за изградњу акватичних ситема. 

Коришћење биомасе биљака и микроорганизама за пречишћавање отпадних из пољопривреде. 

Коришћење биолошких метаода за рекултивацију и припрему земљишта за органску 

производњу. Рачунарски програми за фиторемедијацију. Могућности и, практичне схеме 

процеса (сушење, екстракција и пречишћавање) и економска исплативост.  

Припрема оштећених земљишта за органску производњу коришћењем биолошких метода. 

 

Практична настава  Практични рад на пољу и лабораторији 

Литература  
1.Раичевић Вера. И сар. (2010): Еколошка микробиологија, Издавач Пољопривредни факултет, 

Земун, Праћење писане и у електронском облику литературе 

2.Fingerman M. And Nagabhushanam R.(2005): Bioremediation Of Aquatic And Terrestrial Ecosystems 

Science Publishers, 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије са студентима, експерименталне вежбе, израда 

и јавна одбрана практичних примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

Практична настава 10 усмени испит 50 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

Укупно 50  50 



 

 

Студијски програм/студијски програми: ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије  

Назив предмета: СПЕЦИФИЧНОСТИ ОРГАНСКЕ РАТАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

Наставник: др Mиланко М. Павловић, доцент 

Статус предмета: Изборни 2, II семестар,  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета ,, Специфичности органске ратарске производње,, је да се студенти упознаје и усвоје знања о принципима 

и специфичним методама технологије органске ратарске производње, како би стечена знања успешно применили у 

пракси. 

Исход предмета  
Оспособљеност студената да прихвате и примене принципе специфичности стварају претпоставку успешног 

организовања органске ратарске производње, као дела система одрживе пољопривреде. Значајно место у организацији 
органске производње има период конверзије са елементима едукације, евиденције и сертификације. Овим предметом се 

стварају могућности за даљи истраживачки рад на унапређењу органске ратарске производње.  

Садржај предмета 
Теоријска настава :Појам, дефиниција и место органске пољопривреде у систему одрживе пољопривреде. Период 

конверзије. Специфичности гајења биљака у органској пољопривреди. Еколошке смернице за управљање одрживим 

агроекосистемима. 
Управљање органском производњом у ратарству, избор локалитета, плодоред и избор предусева, избор биљне врсте, сорте 

и хибрида за органску производњу, системи обраде земљишта, сетва, систем ђубрења, мере неге и заштите усева од 

болести, корова и штеточина, жетва-берба. 
Законска легислатива у органској производњи, регулација производње, прераде, складиштења, транспорта, обележавања, 

декларисања и промета органских производа, издавање сертификата и ресертификата, надзор, увоз органских произовда. 

Практична настава   Теренска вежба : посета произвођачима на екофарми. 

Литература  
1.Lampkin L. (1999) Organic Farming, Farming press. 

2.Ковачевић Д., Ољача С. И сар. (2005) Органска пољопривредна производња, Пољопривредни факултет Земун. 

3.Лазић Б., Бабовић Ј. (2008) : Органска пољопривреда том I и II, Монографија, Институт за ратарство и повртарство Нови 
Сад. 

4.Закон о органској пољопривреди Републике Србије и правилници (2006) 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије са студентима, експерименталне вежбе, израда 

и јавна одбрана практичних примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

Практична настава 10 усмени испит 40 

колоквијум-и 2x10=20   

семинар-и 20   

Укупно 60  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске  академске студије 

Назив предмета ЕКОЛОШКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

Наставник: проф. Др Првослав Д. Марјановић, редовни професор 

Статус предмета:  Изборни 2, II семестар   

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета  

Стицање знања неопходних за разумевање  примену одрживог режима хранљивих материја у земљишту 

и одрживе пољопривредне производње, екосистемске услуге/сервис еколошка стопа пољопривредне 

производње, биомимикрија, еколошка валенца и пољопривредна производња, пермакултура, планирање 

и пројектовање у алтернативној пољопривреди: зонирање и просторна десегрегација, оптимизација 

активности и култура унутар зона и просторних целина, више функционално планирање и расподела  

основних функција унутар просторних целина, више параметарско задовољење основних 

функционалних елемената.  

Исход предмета  
Способност за примену научног и технолошког знања у планирању и пројектовању алтернативних 

пољопривредних система заснованих на природним ресурсима уз минимални инпут фосилне енергије и 

хемијских средстава и оптимално коришћење природних капацитета региона/парцеле. Техничка и 

инжењерска знања везана за алтернативне начине пољопривредне производње са способностима за 

планирање, израду студија и пројеката алтернативних пољопривредних газдинстава са фокусом на 

мање системе и на заштиту и одрживо коришћење природних ресурса. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: Кратки преглед политике и законодавства из домена одрживог развоја, просторног 

планирања и заштите животне средине. Основни елементи алтернативне пољопривредне производње. 

Интеракција човек-пољопривреда-животна средина. Еколошке основе алтернативне пољопривреде: 

Екосистемске услуге. Биолошки ресурси и биолошка контрола штеточина. Циркулација  материје у 

природним системима и пољопривредним системима на бази алтернативне пољопривреде. Еколошка 

стопа пољопривредне производње. Еколошки принципи функционалног пројектовања у алтернативној 

пољопривреди. Еколошка адаптација и мулти функционалност у лтернативној пољопривреди. 

Биомимикрија. Зонирање и просторна десегрегација.Оптимизација активности и култура унутар зона и 

просторних целина. Више функционално планирање и расподела  основних функција унутар 

просторних целина.  Више параметарско задовољење основних функционалних елемената. 

Биолошка основа улазних сировина. Алтернативне технологије производње.  Динамика и еколошка 

сукцесија у алтернативној пољопривреди. Стимулација  циркулације нутријената и диверзитета у 

сисему алтернативне пољопривреде. Интегрално планирање и пројектовање у систему алтернативне 

пољопривреде. Функционална анализа. Избор комплиментарних култура и система 

Практична настава  

Предвиђена је посета неком од агросистема заснованих на принципима алтернативне 

пољопривреде 

Литература  
1. Impacts of Organic Farming on the Efficiency of Energy Use in Agriculture An Organic Center State 

of Science Review By David Pimentel Cornell University Ithaca NY August 2006  

2. Ecosystem Services, Gretchen C. Daily, Susan Alexander, Paul R. Ehrlich, Larry Goulder, Jane 

Lubchenco, Pamela A. Matson, Harold A. Mooney, Sandra Postel, Stephen H. Schneider, David 

Tilman, George M. Woodwell Issues in Ecology 2, 1997, ESA 

3. Biodiversity and Ecosystem Functioning: Maintaining Natural Life Support Processes Shahid Naeem, 

Chair, F.S. Chapin III, Robert Costanza, Paul R. Ehrlich, Frank B. Golley, David U. Hooper, J.H. 

Lawton, Robert V. OíNeill, Harold A. Mooney, Osvaldo E. Sala, Amy J. Symstad, and David Tilman, 

Issues in Ecology 4, 1999, ESA 

Број часова  активне наставе   Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије са студентима, експерименталне вежбе, израда и јавна 

одбрана практичних примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 35 

Практична настава  усмени испит 15 

колоквијум-и    

семинар-и 30   

Укупно 50  50 



Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: МЕТОДЕ МОЛЕКУЛАРНЕ БИОЛОГИЈЕ 

Наставник: Др Перовић Г. Драган, варедни професор 

Статус предмета: Изборни 3 , II семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Циљ предмета Методе молекуларне биологије је да студентима пружи основна знања o базичним 

методама молекуларне биологије, упознавање са методама изолације гена,  за детекцију генске  

варијабилности, а све то у циљу повезивања фенотипске варијабилности са секвенционим 

разликама код гена. 

Исход предмета  

Након успешно реализованих предиспитних и испитних обавеза студент ће поседовати основно 

знање о методама молекуларне биологије за карактеризациују гена, генома и протеома код 

биљних организама. Студенти ће моћи критички да размишљају о последицама манипулације 

гена и важности транспарентне јавне регулације ове области. 

Садржај предмета 

Рекомбинована ДНК технологија. Плазмиди као вектори клонирања. Екстракција, лигације и 

линеаризација плазмида. Трансформације компетентних бактерија. Идентификација бактеријских 

клонова који садрже рекомбинантни плазмид. Бактеријски вештачки хромозоми и њихово 

кориштење. Физичке и секвенционе мапе генома Екстракција и пурификација РНК. Анализа РНК: 

Нортхен хибридизација, дот слот хибридизација РНК. цДНК библиотеке. Анализа геномске ДНК 

преко Соутхерн хибридизације. ДНК секвенцирање. ПСР амплификација. ДНК дијагностика – 

фингерпринтинг.  

Увод у савремену биотехнологију. Трансгени организми. Протеомика и геномика. Савремне 

технике секвенционирања. Опасност и негативне стране манипулације генима. 

Теоријска настава 

Предавања, интерактивна настава, коришћење интернета 

Практична настава   

Лаборторијске вежбе, панел дискусије, учешће у истаживачким пројектима, семинарски рад   

Литература  
1.James D. Watson 1977: Молекуларна биологија гена, Научна Књига, Београд (превод са енг.) 

2.Sambrook J, Russel DW. Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 3rd Edition, CSHL, New York, 

2001. 

Допунска литература Чланци из чаcописа: Science, Nature, Cell, Plant Cell 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије са студентима, експерименталне вежбе, израда 

и јавна одбрана практичних примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

Практична настава 10 усмени испит 50 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

Укупно 50  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: АЛТЕРНАТИВНИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ 

Наставник: Проф. др Мирјана Голушин, ванредни професор 

Статус предмета: Изборни 3 , II семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

 

Основни циљ предмета је упоѕнавање студената са појмом, значајем уштеде 

енергије kao и могућностима које нуди експлоатација алтернативних извора 

енергије. 
. 

Исход предмета  

 
Стицање основних теоријских и практичних знања која омогућавају активно укључивање у 

програме планирања, имплемензације и контроле експлоатације алтернативних извора енергије. 

Са нагласком на коришћење у оквиру егроеколошких система пољопривреде и еколошке фарме. 

 

Садржај предмета 
Теоријска настава  

 

Светски енергетски биланс. Енергетска криѕа. ПрогнозеДопринос органске производње уштеди 

енергије. Неробновљиви иѕвори енергије у свету. Кјото протокол. Енергетски биланс Србије. 

Природни потенцијали за алтернативне изворе енергије у Србији. Соларна енергија. 

Хидрогеотермална енергија. Енергија ветра. Енергија биомасе. Технологија добијања и 

експлоатације. Законска регулатива у ЕУ. Законска регулатива у Србији. Управљање енергијом. 

Практична настава   

Практична настава обухвата израду биланса енергије за еколошку фарму и за отворен тип 

органске производње и посету постројењима која производе енергију из алтернативних извора. 

Литература  
        1. Закон о енергетици Републике Србије 

2.  Кјото протокол 

3.  Голушин, М. Екоменаџмент, ФПМ, Нови Сад, 2006. 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије са студентима, експерименталне вежбе, израда 

и јавна одбрана практичних примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит - 

Практична настава 20 усмени испит 60 

колоквијум-и -   

семинар-и -   

Укупно 40  60 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије  

Назив предмета: СПЕЦИФИЧНОСТИ АГРОЕКОЛОШКИХ СИСТЕМА БИЉНЕ ПРОИЗВОДЊЕ  

Наставник:  др Оливера П. Николић, доцент  

Статус предмета: Изборни 3, II семестар  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета је да код студената развије и надогради сазнања стечена кроз основне академске 

студије, у области екологије, екосистема и агроекосистема и агроеколошких основа биљне 

производње. Упутити студентне ка детаљном и комплетном сагледавање процеса који се одвијају 

у агроекосистемима биљне производње и механизама интеракције вегетативних чинилаца, у циљу 

суштинског разумевања ове области,  такође је циљ овог модула. 

Исход предмета  
Студент који савлада предмет Специфичности агроеколошких система биљне производње 

оспособљен је да схвати механизме и процесе, који се одвијају између агробиотопа и 

агробиоценозе и настале трансформације у земљишту и другим целинама. Очекује се, такође, да 

студенти, кроз овај програм, са сазнањима из других сродних модула, развију свест о значају 

заштите и очувања екосистема и, посебно, потреби да се о овом проблему мора водити рачуна у 

свим доменима практичног и научног рада у пољопривреди, што води мултидисциплинарном 

сагледавању агроеколошке пољопривреде и могућности квалитетне примене сазнања, било у 

домену праксе било кроз научноистраживачки рад. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

Предавања: 

Појам, узроци, врсте и степен загађења средине; Биосфера;  Екосистем; Кружење материје и ток 

енергије у природи; Еколошки значај, особине и заштита ваздуха, воде и земљишта; Предмет 

проучавања агроекологије; Системи пољопривреде и заштита агроекосистема; Нивои 

организације система; Особености и подела агроекосистема; Структура агроекосистема; 

Дефиниција агробиотопа и агробиоценозе; Функције агроекосистема – односи исхране, кружење 

материје, трансформација енергије, еколошка равнотежа, распростирање, развој и еволуција. 

Практична настава   
Теренска вежба: Посета научним институцијама. 

 

Литература  
         Основна литература 

1. Јанковић, М., Ђорђевић, В. (1981): Примењена екологија. Научна књига, Београд. 

2. Кастори Р.  (1995): Заштита апроекосистема. Штампарија ФЕЉТОН  Нови Сад. 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  

0 

Студијски 

истраживачки рад: 0 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије са студентима, експерименталне вежбе, израда 

и јавна одбрана практичних примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

Практична настава 10 усмени испит 50 

колоквијум-и 2 x 10 = 20   

семинар-и 10   

Укупно 50  50 

 

 

 

 

 

 



Студијски програм/студијски програми:Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: ТОКСИЧНИ МЕТАЛИ И ПЕСТИЦИДИ  У ЛАНЦУ ИСХРАНЕ 

ЖИВОТИЊА 
Наставник: др Зоран Машић, редовни професор 

Статус предмета: Изборни 3, II семстар  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 
Циљ предмета 

Циљ предмета је да се науче штетни утицаји токсичних метала и пестицид присутних у води, ваздуху и храни 

животиња, као и методи и поступци лабораторијске дијагностике,  и превентиве. 

Исход предмета 

Студенти ће добити потребна  научна сазнања о присуству токсичних метала и пестицида у храни за животиње и 

штетним утицајима на здравље, производна својства и производе животиња изазваних токсичним металима и 

пестицидима, такође, упознаће се са методама клиничке и лабораторијске  дијагностике и превентиве, као и 

методама аналитичког утврђивања токсични метала и пестицида у храни животиња, екскретима и секретима и 

органима и ткивима животиња. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Токсични метали и пестициди у ваздуху, води и земљишту. Усвајање, расподела и накупљање у 

биљкама.Ресорпција токсичних метала и пестицида код животиња, накупљање (кумулација) и излучивање из 

организма. Отровност и метаболичко дејство токсични метала и пестицида. Остатци у ткивима и екотоксикологија 

код тровања токсичним металима. Како превенирати штетне утицаје токсичних метала и пестицида на животиње. 

Практична настава 

Садржај вежби прати предавања. Одлазак на фарме ради сагледавања могућности контаминирања хране и 

животиња токсичним металима и пестицидима. Утврђивање метаболичких поремећаја животиња изазваних 

тровањем тешким металима и пестицидима, као и утврђивања присуства токсичних метала и пестицида у ваздуху, 

води и храни животиња.  

Литература  

1. Рудолф Кастори : Тешки метали у животној средини, Нови Сад, 1997. 

2. Сребочан В., Сребочан Е. : Ветеринарска токсикологија, Медицинска наклада, Загреб, 2009. 

3. Славољуб Виторовић., Миленко Милошевић: Основи токсикологије са елемензима екотоксикологије, 

Пољопривредни факултет, Београд-Земун, 2002. 

4. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени тровању и поремећајима 

здравља животиња изазваних присуством токсичних метала и пестицид у ланцу исхране. 

Број часова  активне наставе   
Остали часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици 

наставе 

Студијски истраживачки 

рад 

Методе извођења наставе:  
Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова (семинарски рад и колоквијум). Метода практичног 

рада на фармама животиња у клиничкој и хемијској аналитичкој лабораторији. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања  10 Писмени испит   

Практична настава  10 Усмени испит  30 

Колоквијуми  20 ..........   

Лабораторијски радови 10   

Семинарски радови 20   

... 70  30 



 

Студијски програм/студијски програми:  Ратартсво и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: ПРОГНОЗЕ У ЗАШТИТИ БИЉА  

Наставник: др Татјана Ч. Поповић, доцент 

Статус предмета: Изборни 3 , II семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Едукација студената о краткорочној и дугорочној прогнози појаве болести, штеточина и корова за 

процену извођења правовремених мера заштите биља. 

Исход предмета  

Студенти који поседују теоријско и практично знање из прогноза у заштити биља стичу основу за 

професионалну примену и оспособњени су да адекватно и благовремено примене све 

расположиве мере заштите од болести, штеточина и корова. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Биологија и еколошки услови за појаву најзначајнијих фитопатогених микроорганизама (гљива, 

бактерија, вируса, микоплазми), инсеката и коровских врста. Краткорочна и дугорочна прогноза 

појаве. Сигнализација. Превентивне и директне мере заштите гајених биљака. Софтверски 

програми прогнозе у заштити биља. 

Практична настава:  

Методе утврђивања и праћења болести, штеточина и корова. Оцена степена појаве и интензитета 

напада.  Коришћење софтверских програма у прогнози. 

Литература  

1. Колектив аутора (1983): Приручник прогнозно-извештајне службе у заштити пољопривредних 

култура. Дрштво за заштиту биља Југославије, Београд.  

2. Константиновић, Б., Стојановић, С., Меселџија, М. (2005): Биологија, екологија и сузбијање 

корова. Пољопривредни факултет, Нови Сад.  

3. Штрбац, П. (2005): Опште методе прогнозе штеточина у биљној производњи. Пољопривредни 

факултет, Нови Сад.  

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања:  

2 

Вежбе:  

2 
Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе  
Усмено излагање уз презентације, разговор, практични рад на рачунарима, семинарски радови  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 писмени испит 30 

Практична настава 10 усмени испит 30 

Колоквијум -   

Семинарски рад 20   

 40  60 

 

 

 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: ЕКОНОМСКО-МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛИ У ОДРЖИВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДИ 

Наставник: др Татјана Грбић, доцент 

Статус предмета: Изборни 4 , II семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Оспособљавање студента за решавање проблема из економске математике и  проблема оптималне 

комбинације више променљивих ради остварења максималног или минималног резултата уз 

задовољење постављених ограничења и захтева. 

Исход предмета  
Студент је оспособљен да у даљем образовању у стручним предметима прави и решава моделе из 

економске математике и линеарног програмирања. 

Садржај предмета 
Теоријска настава Предавања се изводе комбиновано. На предавањима се излаже теоријски део 

градива и раде се  карактеристични примери који служе за лакше разумевање изложене теорије. 

Области које се обрађују: 

 Процентни и промилни рачун. 

 Интересни рачун. 

 Оптимизација економских функција. 

 Решавање проблема линеарног програмирања графичком методом. 

 Решавање проблема линеарног програмирања симплекс методом. 

 Транспортни проблем. 

Практична настава   

Литература  
1. Небојша М. Ралевић, Методе вредновања ризика, Symbol, Нови Сад,2009. 

2. Небојша Новковић, Весна Родић, Наташа Вукелић, Линеарно програмирање:примери и 

задаци, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2008. 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије са студентима, експерименталне вежбе, израда 

и јавна одбрана практичних примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 50 

Практична настава - усмени испит 10 

колоквијум-и 35   

семинар-и    

Укупно 40  60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Студијски програм/студијски програми: Ратартсво и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: СТАНДАРДИ И СЕРТИФИКАЦИЈА ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Наставник: Проф. др Лариса Јовановић, редовни професор 

Статус предмета: Изборни 4 , II семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета:  Упознавање студената са стандардизацијом и сертификацијом у органској 

пољопривреди путем имплементације интегрисаних стандарда квалитета и безбедности органских 

производа 

Исход предмета:  Студенти ће упознати  методе  тестирања и стандардизације у органској 

пољопривреди и методе процене ризика у примарној органској производњи  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Основни циљеви органске пољопривреде. Минимизација негативног утицаја фармерства путем 

елиминисања употребе хемикалија и успостављање одговорног приступа здрављу становништва. 

Побољшање безбедности пољопривредних и прехрамбених производа. Значај рада Комисије Codex 

Alimentarius у циљу успостављања стандарда квалитета и безбедности пољопривредних производа. 

Контрола примарне производње. Увођење HACCP методологије и ISO 22000. Стандартизација у 

органској производњи.  Global GAP – организација за увођење стандарда и сертификацију 

производних процеса у пољопривреди и аквакултури. Међународни стандарди. Global GAP сет 

стандарда: интегрисани менаџмент житарица (ICM), интегрисана контрола штеточина (IPC), 

интегрисани менаџмент квалитета (QMS), HACCP, BRC, SQF, IFS и GMP. Примена стандарда Добре 

пољопривредне праксе (Good Agricultural Practices - GAP): у сточарству, аквакултури, млекарству, 

живинарству, воћарству, повртарству, производњи чаја, кафе, цвећа, житарица, семенског материјала.  

Провера квалитета и безбедности органских пољопривредних производа, тестирање и сертификација 

компанија. Регулатива EU 834/2oo7.  Сертификација и обележавање органских производа.  

Практична настава   

Анализа примера увођења интегрисаних стандарда органске пољопривреде  у свету. Презентација 

студија случајева. Одбрана семинарских радова.  

Литература  
1. Jovanović L., Pešić-Mikulec D., Pavlović I. (2007), Primena HACCP u proizvodnji i distribuciji hrane. 

Ecologica, Beograd.  

2. D.E. Bell, M. Shelman, GLOBALGAP: Food Safety and Private Standards, Harvard Bussiness Review, 

Cambridge MS, 2009.  

3. GlobalGAP Annual Report 2009, GlobalGAP NEWS, September 2009.  

Број часова  активне наставе   Остали часови 

Предавања: 2  Вежбе: 2 Други облици 

наставе:  

Студијски истраживачки 

рад: 

Методе извођења наставе  

Предавања, дискусије са студентима, анализа студија случајева, израда и јавна одбрана практичних 

примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 2 х 20    

семинар-и 20   

Укупно 70  30 



 

Студијски програм: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: МЕХАНИЗАЦИЈА У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

Наставник: др Лазар Н. Ружичић, редовни професор 

Статус предмета: Изборни 4 , II семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
 ефикасно самостално учење и надоградња нових и савремених сазнања 

 презентацију стеченог знања, у току семинара, стручних радова, испита 

 полагање тестова у провери знања 

 евалуацију исхода учења 

 критичко стручно мишљење 

 доношење одлука о начину коришћења и примене појединих машина 

 тимски рад са другим профилима агрономских струка 

 евалуација  и допуна наставног процеса на основу критичног мишљења студената 

Исход предмета  
 правилан избор техничкo-експлоатационих параметара машина за рад са земљиштем или 

другим сличним материјалима 

 примену и  искоришћење основних експлоатационих параметара рада машина 

 техничке мере сигурности рада машина и појединих радних органа, 

 правилну реализацију мера чувања или препоруке одржавања машина.   

Садржај предмета 
Теоријска настава: Основе експлоатационо-квлитативних  принципа механизације у органској 

пољопривреди: 

Трактори и њихове експлоатационе карактеристике;  

Машине и уређаји за обраду земљиша: Основна обрада, допунска обрада,  

Машине за сетву и садњу , 
Машине за заштиту усева у органској пољопривреди, 

Машине за ђубрење, 

Машине за  наводњавање, 

Машине за убирање у органском ратарству, 

Машине у повртарству, 

Механизација воћарства и виноградарства, 

Транспортна средства у пољопривреди. 

Практична настава:  
На вежбама ће се студенти упознати са оптималним  подешавањем, оценом квалитета рада и агрегатирањеми. 

Рачунски део на вежбама се односи на  израчунавање експлоатационих параметара радних машина.  

Литература  
1.Ружичић Л., Ђокић М., Радојевић Р., Пољопривредне машине-збирка задатака, Универзитет у 

Београду, Београд, 2000. 

2. Ружичић Л., Пољопривредне машине-атлас, II издање, Универзитет у Београду, Београд, 2005. 

3.Техничко експолатациона фабричка упутства произвођача машина. 

 

Број часова  активне наставе   Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије са студентима, експерименталне вежбе, израда и 

јавна одбрана практичних примењених радова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

Практична настава 10 усмени испит 50 

колоквијум-и 15   

семинар-и 15   

Укупно 50  50 



Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: ИНТЕГРАЛНА ЗАШТИТА БИЉА 

Наставник: др Татјана Ч. Поповић, доцент 

Статус предмета: Изборни 4 , II семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Интегрални приступ у заштити гајених биљака од проузроковача болести, штеточина и корова 

коришћењем различитих мера са циљем очувања животне средине. 

Исход предмета  

Обученост и познавање интегралних мера заштите омогућиће стручно вођење заштите биља од 

фитопатогених микроорганизама, штеточина и коровских врста комбинацијом расположивих мера 

са циљем очувања екосистема.   

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Појам и дефиниција интегралне заштите биља. Значај интегралне заштите биља у очувању 

животне средине. Интегрални приступ сузбијања фитопатогених микроорганизама (гљива, 

бактерија, вируса и микоплазми), штеточина и коровских врста. Праг штетности. Еколошки 

прихватљиве методе, поступци и средства за сузбијање болести и штеточина које се могу 

користити без опасности од нежељених остатака у плодовима и животној средини. Агротехничке 

мере. Биолошке мере. Редукована примена пестицида. Прогнозно-извештајна служба. Генетички 

инжињеринг. Интегрална заштита водећих гајених култура.  

Практична настава   

Упознавање са литературом и електронском базом података. Природни непријатељи. 

Антагонистичко деловање. Биолошки агенси. Феромони. Регулатори раста. Корисни инсекти. 

Предатори. Биопестициди. Отпорни сортимент. Израда интегралног програма заштите биља по 

културама.   

Литература  

1. Арсенијевић, М. (1997): Бактериозе биљака. Пољопривредни факултет, Нови Сад.  

2. Циглар, И. (1998): Интегрирана заштита воћњака и винограда. Зрињски д.д., Чаковец. 

3. Друштво за заштиту биља Србије (2008): Пестициди у пољопривреди и шумарству у Србији. 

Београд. 

4. Ивановић, М., Ивановић, Д. (2001): Микозе и псеудомикозе биљака. Универзитет у Београду.  

5. Константиновић, Б., Стојановић, С., Меселџија, М. (2005): Биологија, екологија и сузбијање 

корова. Пољопривредни факултет, Нови Сад.  

6. Штрбац, П.; Ћупина, А. (2000): Ентомологија, познавање, праћење, сакупљање и сузбијање 

штетних инсеката, Пољопривредни факултет у Новом Саду, 2000., Штампарија “Пет-Пак” Нови Сад.  

7. Шутић, Д. (1995): Вирозе биљака. Институт за заштиту биља и животну средину, Београд. 

Број часова  активне наставе   Остали часови 

Предавања:  

2 

Вежбе:  

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе  
Усмено излагање уз презентације, практичне вежбе, разговор. Семинарски радови. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 писмени испит 30 

Практична настава 10 усмени испит 30 

Колоквијум -   

Семинарски рад 20   

 40  60 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: МИКОТОКСИНИ И ФИТОТОКСИНИ У ЛАНЦУ ИСХРАНЕ ЖИВОТИЊА 

Наставник: др Зоран Машић, редеовни професор 

Статус предмета: Изборни 4 , II семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се науче штетни утицаји микотоксина и неких фитотоксина присутних у храни 

животиња, као и методи и поступци лабораторијске дијагностике и превентиве микотоксикоза. 

Исход предмета 

Студенти ће добити потребна  научна сазнања о присуству микотоксина и фитотоксина у храни за 

животиње и штетним утицајима на здравље, производна својства и птоизводе животиња изазваних 

овим токсинима, такође, упознаће се са методама лабораторијске  дијагностике, и превентиве, као и 

методама аналитичког утврђивања микотоксина у храни животиња, екскретима и секретима и 

органима и ткивима животиња. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Токсин продукујуће гљивице, подела и начини деловања микотоксина и неких фитотоксина. 

Узимање и слање материјала на хемијско-токсиколошка испитивања. Синтеза, механизам дејства и 

токсичност микотоксина. Присуство микотоксина у храни животиња. Микотоксикозе животиња. 

Отровне биљке и њихови токсини. Основна клиничка слика, патоанатомске промене, дијагностика,  

остатци у ткивима код тровања микотоксинима и неким фитотоксинима. Превентива код 

микотоксикоза животиња. Законска регулатива микотоксина у храни животиња и производима 

животињског порекла.  

Практична настава 

Садржај вежби прати предавања. Одлазак на фарме ради директног учешћа у контроли здравља 

животиња, овладавање лабораторијским методама код поремећаја здравља животиња изазваних 

тровањем микотоксинима и неким фитотоксинима, као и утврђивања присуства микотоксина у  

храни органима и ткивима животиња.  

Литература  

1. Синовец З., Ресановић Р., Синовец С. : Микотоксини, појава, ефекти и превенција, Београд, 2006. 

2. Logrieco Antonio and Visconti Angelo : An Overview on Toxigenic Fungi and Mycotoxins in Europe, 

Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/ Boston /London, 2004. 

3. Ожеговић Л., Пепељњак С. : Микотоксикозе, Школска књига, Загреб, 1995. 

4. Сребочан В., Сребочан Е. : Ветеринарска токсикологија, Медицинска наклада, Загреб, 2009. 

5. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени тровању и 

поремећајима здравља животиња изазваних присуством микотоксина и фитотоксина у ланцу 

исхране. 

Број часова  активне наставе   Остали часови 

Предавања:  

2 

Вежбе:  

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе:  
Метода усменог излагања и разговора, метода писмених радова (семинарски рад и колоквијум). 

Метода практичног рада на фармама животиња  у клиничкој и хемијској аналитичкој лабораторији. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања   10 Писмени испит   

Практична настава   10 Усмени испит   30 

Колоквијуми   20 ..........   

Лабораторијски радови  10   

Семинарски радови  20   

... 70  30 



 

Студијски програм:РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО 
Врста и ниво студија: дипломске  академске студије 

Назив предмета:  ЗАВРШНИ – МАСТЕР РАД 

Број ЕСПБ: 11 

Услов: Остварено 25 ЕСПБ 

Циљеви завршног рада:  
Израдом и одбраном завршног рада студент доказује да је стекао компетенције потребне за 

самосталан научно/истраживачки и практичан рад у у области производње квалитетне и 

здравствено безбедне хране – из агроеклошке производње, а пре свега из органске пољопривреде, 

уз анализу литературе релевантне за поставку и циљ рада, избор одговарајуће методологије, 

анализу резултата добијених у раду и закључна разматрања. 

Очекивани исходи:  
Завршним радом студент интегрише и примењује стечена знања у решавању конкретних 

проблема унутар образовно-научног поља студијског програма кога студент похађа. 

Истовремено, студент овим радом показује да је у стању да изложи материју и кључне закључке 

научној и стручној и широј јавности. 

Општи садржаји: 
Завршни рад представља научно-истраживачки рад писмени рад у коме се обједињују, 

по+роширују и заокружују тематски саджаји који су били предмет истраживања одабраних 

области органске поњопривреде током дипломских академских студије. Студент може да пријави 

зему завршног- мастер рада након што положи све наставним планом предвиђене испите са 

остварених 25 ЕСПБ. Студент пријављује тему на прописаном формулару. Консултације у вези 

теме и структуре  рада студент обавља са изабраним ментором. Након усвајања теме рада студент 

пише рад и стиче право одбране након оцене рада и писане сагласности ментора. 

Када одбрани  завршни мастер рад студент стиче звање „Дипломирани инжењер пољопривреде-

мастер“. 

Методе извођења:  
Прикупљање и проучавање домаће и стране најновије литературе повезане са предметом 

истраживања кандидата. Експериментални лабораторијски и тренски рад и обрада 

добијених експерименталних података, сортирање и статистичка обрада 

експерименталних података. Анализа и дискусија добијених резултата у писаној форми 

и на крају усмена одбрана мастер рада. Рад садржи: увод и поставку проблема, теоријску 

разраду проблема са приказом литературе из одговарајуће области, методологију рада, 

дискусију, закључак и литературу (према фроми који дефинишу правилници 

Универзитета Едуконс). По испуњењу услова, студент предаје 5 примерака рада, 

укориченог, са стандардним проредом, маргинама и другим техничким 

карактеристикама у складу са општим актима 

 
Број часова  активне наставе   Остали 

часови: 

10 
Предавања: 

 

Вежбе: 

 

Други облици наставе:  Студијски истраживачки 

рад: 10 

Оцена  (максимални број поена 100) садржи 
- Оцену рада – максимално 50 поена 

- Оцену излагања – максимално 30 поена 

- Оцену одбране – максимално 20 поена 

 


