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Књига предмета 
-основне академске студије- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAБЕЛА 5.2 КЊИГА ПРЕДМЕТА - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије  

Назив предмета: ОСНОВИ ХЕМИЈЕ 

Наставник: др Светлана Љ. Радосављевић, доцент 

Статус предмета: ОБАВЕЗАН,  I  семестар               

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Студенти стичу основе теоријских и практичних знања из опште, неорганске и органске хемије 

као подлогу за даље савладавање садржаја општих и стручних предмета у студијском програму. 

Исход предмета  

Садржај предмета усмерен је на стицање знања и на разумевање повезаности измедју структуре 

материје и хемијских особина атома, типа хемијске везе и особина молекула, на познавање 

хемијских закона и принципа хемијских реакција, класификације и номенклатуре органских и 

неорганских једињења. Предмет обезбеђује и практична знања из домена рачунања у хемији, 

као и основне вештине у извођењу експеримената у хемији и обради експериментално 

добијених резултата. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Материја, маса и енергија. Структура материје. Струкура атома. Основни хемијски закони. 

Електронска структура атома. Структура молекула. Хемијска веза. Комплексна једињења. 

Раствори. Киселине и базе. Хемијске реакције. Класификација, номенклатура и структурне 

особине органских једињења. Угљоводоници. Халогени деривати угљоводоника. Органска 

једињења кисеоника, азота и сумпора. Хетероциклична једињења. 

Практична настава 

Теоријско-рачунске вежбе: Стехиометријска израчунавања. Раствори. 

Лабораторијске вежбе: Одвајање и пречишћавање неорганских и органских супстанци; оксидо-

редукционе реакције; одређивање pH, електричне проводљивости, ацидитета и алкалитета; 

синтеза и хемијске трансформације органских једињења. 

Литература  

1) Филиповић И., Липановић С., Опћа и анорганска кемија I, Школска књига, Загреб, 1991. 

2) Vollhardt К.P.C, Schore N.E, Органска хемија, Ед. Haydigraf, Београд, 1996, 

             (превод на српски језик Б. Шолаја) 

3) Б. Љ. Милић, С. М. Ђилас, Ј.М. Чанадановић-Брунет, Експериментална органска хемија, 

Технолошки факултет, Нови Сад, 2006 

4) Перишић-Јањић Н., Радосављевић С., Чешљевић В. Практикум експерименталних 

вежби из опште и неорганске хемије, ПМФ, Универзитет у Новом Саду, 1985, 1987 

5) S.M. Lomić, S. Lj Radosavljević, Računanje u hemiji, Tehnološki fakultet u Novom Sadu, 

1986, 1988, 1990.  

Број часова  активне наставе  Остали часови 

 Предавања: 

2 

Вежбе: 

3 

Други облици наставе:  

 

Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања, интерактивна настава, експериментални рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 20 усмени испит 30 

колоквијум-и 2 х 20 ..........  

семинар-и    

Укупно 70  30 



 

 

 

 

 

 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: ОСНОВИ БИОЛОГИЈЕ 

Наставник: др Љиљана С. Будаков, доцент 

Статус предмета: обавезан, I семестар 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за савладавање основних појмова из различитих биолошких 

дисциплина релевантних за агроеколошку пољопривреду. 

Исход предмета 

Студенти ће бити оспособљени  да примењују биолошке појмове у агроеколошкој 

пољопривреди. 

Садржај предмета 

Теоријска настава-Морфоанатомска грађа биљних ћелија и органа, физиологија биљака, 

молекуларна биологија, значај генетичких истраживања, еколошки појмови-еколошки 

фактори,популациона екологија, развој и еволуција екосистема, еволуциони механизми-

мутације,генетички дрифт,природна и вештачка селекција, специјација. 

Практична настава-Практична настава ће преко експерименталних и делом показних вежби 

подржати теоријски стечена знања и омогућити да студент буде оспособљен за њихову примену 

у конкретним радним околностима. 

Литература 

1. Borojević,S.,Borojević,K.(1971):Genetika.Univerzitet u Novom Sadu.Kulturni centar. Novi Sad. 

2. Kovačević,Z.(1999):Biohemija I molekularna biologija.Univerzitet u Novom Sadu.Medicinski 

fakultet.Novi Sad. 

3. Stanković, Ž.,Krstić, B.,Petrović, M.,Erić,Ž.  (2006):Fiziologija biljaka. Univerzitet u Novom Sadu, 

Univerzitet u Banja Luci.  

4. Milankov, Vesna:Osnovi konzervacione biologije I.Univerzitet u Novom Sadu.Prirodno-

Matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju.2007. 

5. Stevanović Branka, Janković Milorad: Ekologija biljaka sa osnovima fiziološke ekologije 

biljaka.Beogerad,2001. 

6. Tucić, N.:Uvod u teoriju evolucije. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava, 

Beograd.1987. 

Број часова  активне наставе   Остали часови 

Предавања:             

3 

Вежбе: 

            3 

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      30 

колоквијум-и    2 x 20   

семинар-и      10   

Укупно      70        30 



Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије  

Назив предмета: МАТЕМАТИКА  

Наставник: др Татјана П. Грбић, доцент 

Статус предмета: Обавезни, I семестар  

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Садржај предмета усмерен је стицање неопходних знања из области математике и статистике  

која су неопходна за савладавање даљих општих и стручних предмета и за примену у пракси у 

припреми и решавању математичких  и статистичких модела у појединим областима струке. 

 

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

математичке и статистичке моделе. 

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: 

1) Реалне функције једне реалне променљиве.  

2) Диференцијални рачун. 

3) Интегрални рачун.  

4) Основни појмови теорије вероватноће. 

5) Нумеричке карактеристике узорка и популације.  

6) Интервалне оцене параметара. 

7) Тестирање хипотеза. 

8) Регресија и корелација.  

Практична настава   

Литература  
1. Пап, Е., Шешеља, Б., Такачи, А., Математика за биолошке смерове, треће издање, 

Природно-математички факултет, Нови Сад 

2. Грбић, Т., Ликавец, С., Лукић, Т., Пантовић, Ј., Сладоје, Н., Теофанов, Љ., Збирка 

решених задатака из Математике I,  

3. С. Хаџивуковић, Статистика, Привредни преглед, Београд, 1989 Темпус пројекат DEUKS 

JEP-2006-41099, Нови Сад, 2009. 

4. М. Стојаковић, Вероватноћа, статистика и случајни процеси, ФТН, Нови Сад, 2007 

5. С. Гилезан, З. Лужанин, Т. Грбић, Б.Михаиловић, Љ. Недовић,З. Овцин, Ј. Иветић, К. 

Дорословачки, Збирка решених задатака из вероветноће и статистике, Темпус пројекат 

DEUKS JEP-2006-41099, Нови Сад, 2009. 

 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

3 

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 0 усмени испит 10 

колоквијум-и 35   

семинар-и    

Укупно 40  60 

 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије  
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   I                                    

Наставник:   Марјановић Вида, предавач 

Статус предмета: ОБАВЕЗАН, I семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Уравнотежити употребу граматике, изговора, говорног и писаног језика, ради 

оспособљавања студената за комуникацију на енглеском језику, са акцентом на 

основним појмовима пословне комуникације, као  и на овладавање терминологије у 

животној средини.. 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени за активно служење енглеским језиком (reading, writing, 

listening, speaking), посебно у коришћењу литературе у области животне средине као и за 

основну пословну комуникацију. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Фонетика- Током учења енглеског језика коригује се изговор студената на нивоу 

акцента и интонације, у циљу приближавања изговора једном од стандардних варијетета, 

британском или америчком. Морфолгија- Именице: једнина, множина, род, генитив; 

заменице; придеви: поређење; прилози: место прилога и поређење; глаголи: глаголски 

облици, помоћни глаголи, модални глаголи; глаголска времена: Present Simple, Present 

Progressive, Past Simple, Past Progressive, Present Perfect, Present Perfect Progressive, Future 

Simple; going to  

Практична настава  

Говорни језик кроз обраду ситуације. Развијање способности превођења. Обнављање 

граматике кроз вежбе. 

Литература  
1) Cambridge- Professional English- For work and life 365 (B. Dignen, S. Flinders, S Sweeney),  
2) The Personal Study Book 1 

3) English Vocabulary in Use (B. Mascull);  

4) Business Vocabulary in Use (B. Mascull);  

5) Business words you need (M. Cvejic);  

6) English Grammar in Use (R. Murphy); 

Број часова  активне наставе  Остали 

часови 

 
Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, консултације, рад у малим групама, рад у паровима, самостални рад, 

уз употребу аудио-визуелних средстава. 

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

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испит 40 

колоквијум-и 20+20 ..........  

семинар-и    

Укупно 60  40 

 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија:  Основне академске студије 

Назив предмета: ОСНОВЕ ОДРЖИВЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Наставник: др, Мирјана Т. Голушин, ванредни професор 

Статус предмета: обавезан, II семестар 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета 

 

Упознавање студената са основни концептом одрживог развоја, начинима и 

могућностима конверзије  конвенционалне производње у одрживу. 
. 

Исход предмета  
 

Оспособљавање студената за обављање делатности из области одрживе пољопривреде, њено 

планирање, спровођење и сертификацију. 

 

Садржај предмета 
Теоријска настава  

Начини пољопривредне производње, конвенционална и више система одрживе пољопривреде 

Дефиниција одрживог развоја. Основни концепт одрживог развоја. Подсистеми одрживог развоја. 

Прилагођавање пословања концепту одрживог развоја. Стратегија одрживог развоја Србије и 

Војводине. Основи одрживе пољопривреде. Различити системи одрживе пољопривреде 

Специфичности појединих најраширенијих система.  Конверзија. Анализа животног циклуса у 

одрживој пољопривреди. Основе  Сертификацијe  неких од система одрживе пољопривредe. 

 

Практична настава   
У потпуности прати садржај предавања 

Литература  

 

1. Лазић, Б., Бабовић, Ј.: Органска пољопривреда, Интитут за ратарство и 

повртарство, Нови Сад, 2009. 

2. Sciabba, N., Hattam, C.: Organic agriculture, environment and food security, 

Food and Agriculture Departement, United Nations, 2002. 
 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

3 

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 : Ратарство и повртартсво 

Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИШТВО У АГРОБИЗНИСУ 

Врста и ниво студија:  Основне академске студије 

Наставник: Др Ненад Пенезић, ред. проф. 

Статус предмета: ОБАВЕЗАН, семестар: II 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Нема 
Циљ предмета Предмет Предузетништво у агробизнису намењен је разумевању значаја и улоге 

предузетника у савременом економском развоју и савладавању основних знања у покретању и вођењу 

сопственог бизниса, пре свега у домену пољопривреде, а посебно са аспекта специфичности ове 

привредне области (ресурси, организација, инфраструктура, менаџмент). 

Исход предмета Студент ће бити оспособљен за самосталну процену пословних шанси, њихову 

тржишну валоризацију, процену сопствених предузетничких способности, предузетничких стратегија, 

као и моделирање пословног плана, чиме се стварају предуслови за успешно покретање сопственог 

предузетничког подухвата и његово вођење у области пољопривреде, али и за активности 

предузетничког менаџмента у агробизнису. 

Садржај предмета Теоријска настава: Савремени свет предузетништва (предузетничка револуција, 

предузетништво-развојни концепт, феномен предузетничке економије, економија заснована на знању, 

предузетништво и small business, специфичности конкретне економске стварности организација у 

агробизнису); Шта је то предузетништво и ко су то предузетници (предузетништво у економској 

теорији, разумевање појединачних предузетничких перспектива, развој креативности и разумевање 

иновативности, савремене дефиниције предузетништва и предузетника); Предузетништво у пракси 

(предузетнички алгоритам, процена и оцена пословних шанси, дефинисање предузетничке идеје, 

тржишна провера предузетничке идеје, провера сопствених предузетничких способности; ресурси у 

агробизнису, специфичности савремене организације у пољопривреди, специфичности породичног 

бизниса); Моделирање пословног плана (анализа окружења-припреме за предузетнички подухват, анализа 

тржишта, елементи и структура интегралног пословног плана); Раст и развој предузетничког подухвата 

(стратегијско планирање предузетничког подухвата, управљање растом и развојем предузетничког 

подухвата, улога државе у подстицању предузетништва, институционалне могућности за развој 

предузетништва у домену пољопривреде);  

Практична настава:Вежбе на практичним примерима из домена иницијализације и управљања 

предузетничким подухватом - презентације пројеката, семинарских и приступних радова, решавање 

студија случаја. 

Литература  

1. Пенезић, Ненад: Предузетништво- савремени приступ, друго издање, Факултет 

пословне економије, Универзитет Едуконс, Сремска.Каменица, 2009. 

2. Вујачић, Милица; Пајић, Лела: Економика пољопривреде, Економски факултет 

Крагујевац, Крагујевац, 2006. 

3. Богданов, Наталија: Small Rural Households and Rural Non Farm Economy, UNDP, 

Belgrade, 2007. 

4. Радни материјал са предавања; релевантни Интернет домени 
Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања:  

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад 

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, освежавање градива (краћи репетиторијум), 

консултације, разматрање конкретних проблема из области предузетништва у агробизнису, као 

и презентације пројеката и 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 30 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 10   

Укупно 70  30 
 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: ОСНОВИ БИОХЕМИЈЕ 

Наставник: др Дејана Панковић,  редовни професор 

Статус предмета: ОБАВЕЗАН, II семестар 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања о основним биохемијским процесима у живим организмима и њиховим 

променама под дејством абиотичких и биотичких стресова из животне средине.. 

Исход предмета  

Стечена знања треба да обезбеде разумевање интеракције између загађујућих материја у 

животној средини и живих организама. У практичном делу наставе студенти ће се 

упознати са биохемијским процесима које се примењују у идентификацији и испитивању 

токсичног и мутагеног дејства синтетичких и природних једињења из животне средине. 

Садржај предмета 
Теоријска настава  

Значај биохемије у пољопривреди; Угљени хидрати:  дефиниција, класификација, 

структура и особине глукозе, биолошки значај угљених  хидрата; Протеини:  yвод, 

дефиниција, ласификација, особине и структура протеина; Амино киселине:  

дефиниција, структура, класификација и особине аминокиселина; Липиди:  увод, 

дефиниција,  класификација липида, особине масти и уља, биолошки значај липида; 

Пурини, пиримидини и нуклеинске киселине; Минерали и њихове биохемијске 

функције; Ензими:  дефинициија, класификација, хемијска природа ензима, фактори који 

утичу на ензимску активност, улога ензима као биолошких катализатора; Витамини:  

увод, класификација, особине, функције и симптоми недостатка витамина А,Д, Е, К, Вит. 

Б комплекс (Б1 и Б12) и витамин Ц  (аскорбинска киселина); Исхрана:  дефиниција, 

нутриционе компоненте хране, важност енергетских потреба, нутрициони значај 

угљених хидрата, протеина, масти и масних киселина, минерала, воде и влакана; 

Биохемијске промене у току клијања семена; Биохемијске промене у току сазревања 

плодова; Ферментације; Прерада храњивих материја код животиња, регулација раста и 

развоја код животиња 
Практична настава   
Припрема за рад у лабораторији, упознавање са лабораторијском премом, прављење 

раствора, одређивање  pH вредности, колориметрија и спектрофотометрија (угљени 

хидрати и протеини)  

Литература  
1.  Величковић Д. (1998) Основи биохемије, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду. 

2.  Тописировић Љ. (2005) Динамичка биохемија, Биолошки факултет, Универзитет у Београду. 

3. Chesworth J.M., Stuchbury T., Scaife J.R. (1998) An Introduction to Agricultural Biochemistry, , 

Chapman & Hall   

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања:  

3 

Вежбе: 

3 

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 40 

Практична настава 10 усмени испит  

колоквијум-и 20   

семинар-и 20   

Укупно 60  40 



Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије  
Назив предмета:        ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК II                             

Наставник:   Марјановић Вида, предавач 

Статус предмета: ОБАВЕЗАН, II семестар 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Уравнотежити употребу граматике, изговора, стручног и општег, говорног и писаног 

језика, ради оспособљавања студената за комуникацију на енглеском језику, са акцентом 

на стручној терминологији као основе за коришћење уџбеничке литературе и праћење 

стручних и научних публикација. 

Исход предмета  

 Студенти ће бити оспособљени за активно служење енглеским језиком (reading, writing, 

listening, speaking), као и за коришћење енгелске литературе из области заштите животне 

средине. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Граматика- Present Perfect vs Past Simple; Present Perfect Progressive; FutureForms: will, 

going to, Future Progressive, Present Progressive, Present Simple, Present Perfect, Future 

Perfect, be+to infinitive. Pasiv- Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Future Simple. 

Quantifiers; условне реченице; индиректни говор.  Писање- Formal and informal writing; 

sending and replying to emails. 

Практична настава 

Вештине: читање; текстови: стручни текстови прилагођени нивоу знања. Писање: 

emails.На часовима конверзације студенти се у међусобној комуникацији приближавају 

реалним животним и пословним ситуацијама, или износе ставове у вези задате теме; 

правилно телефонирање.  

Литература  

1) Cambridge- Professional English- For work and life 365 (B. Dignen, S. Flinders, S 

Sweeney),  

2) Student’s Book 2, the classroom’s CD;  

3) Business Vocabulary in Use (B. Mascull);  

4) Business words you need (M. Cvejic);  

5) English Grammar in Use (R. Murphy); 

 
Број часова  активне наставе  Остали 

часови 

 
Предавања: 

3 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

 

Предавања, вежбе, консултације, рад у малим групама, рад у паровима,самостални рад, 

уз употребу аудио-визуелних средстава. 

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

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испит 40 

колоквијум-и 20+20   

семинар-и    

Укупно 60  40 

 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Oсновне академске студије 

Назив предмета: OСНОВИ ГЕНЕТИКЕ 

Наставник: Др Перовић Г. Драган, ванредни професор 

Статус предмета: Oбавезни, III семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета Oснови генетике је да се студенти упознају са основама науке о наслеђу, о основама  догме преноса 

генетичке информације у процесима  транскрипције и транслације који детерминишу испољавање генетске основе у 

наслеђивању квантитативних и квалитативних својстава. Предмет треба да студенту омогући стицање знања: о 
принципима наслеђивања особина, о регулацији генске активности, о изворима генетичке варијабилности, o утврђивању 

начина наслеђивања особина у потомству, као и о новим научним дисциплинама kao што су геномика и компаративна 

геномика. 

Исход предмета  
Студенти  се упознају са основама генетике пошто иста заузима  централни положај у доктрини органске 
пољопривреде. Након успешно реализованих предиспитних и испитних обавеза студент може да критички 
упорећује класичну и органску пољопривредну производњу, јер исти има фундаментална знања из следећих 
области:  
Основне карактеристике генетичког материјала (вертикални и хоризонтални трансфер),  

Разлике у наслеђивању квантитативних и квалитативних својстава, разлике у контроли генске експресије 
Генетске варијабилност и начини њиховог искоришћавања 

Биотичке и абиотичке интеракције 

Величини генома и врсти секвенци у геному уз компаративни однос генома код сродних врста 

Садржај предмета 
Теоријска настава  
Обухвата следеће методске јединице: Транскрипција и транслација, Молекуларна генетика, Цитоплазматично 

наслеђивање и Цитогенетика, Генетика отпорности на болести и штеточине, Квантитативнa генетика, Геномика и 

компаративна геномика и Методе у оплемењивању и селекцији.  

Практична настава   
Интерактивна настава уз лаборторијске и теренске вежбе, дискусије са експертима за поједине теме, семинарски рад.  

Литература  

Основна литература 

1.  Д. Маринковић, Н. Туцић, В. Кекић: Генетика, Научна књига, Београд, 1989 

2. А. Ђокић, Биљна генетика, Научна књига, Београд, 1988 

3. Бошковић Ј., Исајев В,  Генетика. Мегатренд Универзитет. Београд, 2007 
Допунска литература 

                  Lewin B. Genes VII, Oxford University Press, UK, 1997.  
Као и чланци из чацописа: Science, Genetics, Plant Cell, Theorethical and applied genetics 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

2 

Вежбе: 

3 

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: Основне академске студије 

Назив предмета: ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА И БИОДИВЕРЗИТЕТ 

Наставник: др Љиљана С. Будаков, доцент 

Статус предмета: обавезни, III семестар 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета  

Упознавање студената са узроцима и последицама нарушавања и губитка биолошке 

разноврсности. 

Исход предмета 

Стицање знања о потреби заштите, очувања и унапређења биолошке разноврсности и 

стављање у функцију одрживог развоја и мудрог коришћења.   

Садржај предмета 
Теоријска настава 

Појам и значај биодиверзитета, аспекти очувања биодиверзитета, антропогени фактори који 

угрожавају биолошку разноврсност, негативни ефекти појединих делатности, међународни и 

национални закони и прописи, угрожавајући фактори загађења ваздуха,воде и земљишта, 

генетски, специјски и екосистемски диверзитет, биодиверзитет фрагилних екосистема, 

конзервација и рестаурација, стратегија заштите биолошке разноврсности. 

Практична настава 

На познатим примерима разматрање узрока и последица деловања угрожавајућих фактора на 

биодиверзитет и мера за њихово отклањање, посета центрима-заштићеним природним добрима, 

сарадња са организацијама за заштиту природних вредности, учешће у обележавању дана 

релевантних међународних конвенција.  

Литература  

1. Стевановић,В.,Васић,В.ед.(1995):Биодиверзитет Југославије.Биолошки факултет 

Универзитета у Београду,Београд 

2.  Вујић,А.(2008):Заштита природе.Универзитет у Новом Саду.Природно-математички 

факултет, Департман за биологију.Нови Сад. 

3. Вујић,А.(2007): Основи конзервационе биологије II.Природно-математички 

факултет,Нови Сад.  
Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

                     3 

Вежбе: 

            3 

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          2 x 10   

семинар-и             10   

Укупно             50  50 

 

 

 
 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије  

Назив предмета: ПОЉОПРИВРЕДА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Наставник: др Љубинко Б Јовановић, редовни професор 

Статус предмета: Обавезни III семестар 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Разумевање о функционисању агроекосистема и примена еколошког концепта у 

креирању и управљању агроеосистема, утицај пољопривредне производње на животну 

седину, Вештина мултидисциплинарног сагледавања улоге агроекосистема у животној 

средини 
. 

Исход предмета  

Оспособљен да препознаје и решава проблеме у агроекосистемима   

Оспособљен за критичку анализу у области примењене екологије у пољопривреди  
 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Агроеко системи - структура и функција 

Поремећаји у агроекосистемима 

Енергија у агроекосистемима 

Биодиверзитет у агроекосистемима  

Одрживо коришћење ресурса у пољопривреди 

Поремећаји у агроекоситему као последица прекомерног коришћења минералних 

ђубрива и пестицида 

Одрживо управљање агроекосистемима 
 

Практична настава  

Из сваког поглавља везаног за теоретску наставу бићем организоване практичне 

радионице и семинарски   

Литература  
Ољача С:Агроекологија  2009  

Број часова активне наставе  30 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 30 

Практична настава 10 усмени испит 20 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

Укупно 100 

 



 
Студијски програм/студијски програми: Ратарсво и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије  

Назив предмета: ОСНОВИ ФИЗИОЛОГИЈЕ БИЉАКА  

Наставник: др Љубинко Јовановић, редован професор 

Статус предмета: Обавезни, III семестар 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета  

Упознавање са основним процесима у биљкама, транспорт хранива и воде, грађа корена и листа, 

фотосинтеза, утицај различитих абиотичких и биотичких фактора на биљке,  

Исход предмета  
На основу стечених знања процена деловања различитих абиотичких их биотичких и фактора на 

биљку, препознавање здравственог стања биљака на терену, мере за превазилажење суше, да 

разликују промене на биљкама утврде њихов узрок и предложе решења.  

Садржај предмета 
Теоријска настава  
Основе физиогије биљака. Ћелија. Фотосинтеза и фактори који утичу на фотосинтезу. C3, C4 и 

CAM тип фотосинтезе, Ефекти повећања CO2 на биљке. Дисање код биљака и интеракције са 

спољном средином. Транспорт асимилата код биљака. Спроводна ткива:флоем и ксилем. Кретања 

апоапластом и симпластом. Водни режим и коришћење воде, суша, баланс воде у биљкама. 

Енергетски баланс у биљкама. Минерална исхрана и фактори који утичуу на минералну исхрану. 

Основе растења и развића. Основе физиологије семена. Физиологија стреса Ризосфера: абиотички 

и биотички ефекти на ризосферне организме. Микроорганизми и корен. Улога ризосфере у 

агроекосистемима. ,  

Практична настава: Припрема за рад у лабораторији, упознавање са лабораторијском oпремом, 

прављење раствора, одређивање pH вредности, осмометрија, рад на микроскопу,  

спектрофотометрија (површина корена), клијанје и др 

Литература  
Стевановић Б., Јанковић М.: Екологија биљака са основима физиолошке екологије биљака, 

Београд ,2001. 

Станковић Ж., Крстић Б., Петровић М., Ерић Ж. 2006: Физиологија биљака, Универзитет у Новом 

Саду 

Lambers H., Chapin FS., Pons TL. (2008) Plant Physiological Ecology Eds Springer  
Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

3 

Вежбе: 

3 

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 30 

Практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

Укупно 100 

 



 
Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије  

Назив предмета: ОСНОВИ АГРОЕКОЛОШКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Наставник:  Оливера П. Николић  

Статус предмета: Обавезни, IV семестар 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета је да теоријски и практично упозна студенте са основним начелима агроекологије, 

као примењене научне дисциплине, појмом екосистема и алтернативне пољопривреде, 

агроеколошким основама биљне производње и вегетационим чиниоцима биљне производње, као 

што су клима (ваздух, светлост, топлота, вода) и земљиште. Посебно детаљно ће се обрађивати 

еколошки аспекти појединих агротехничихк мера у биљној проиѕводњи и њихов утицај на 

загађеност ваздуха, воде и земљишта и толерантност биљака на загађеност екосистема. 

Упознавање са процесима који се одвијају у екосистему, а посебно у земљишту, и интеракцијама 

свих чинилаца биљне производње од важности је за суштинско разумевање ове кмплексне 

области. 

Исход предмета  
Студент који савлада предмет Основе агреоколошке пољопривреде оспособљен је да схвати 

механизме и процесе, који се одвијају у земљишту и интеракције земљишта и биљке, као и 

интеракције биљака и осталих чниилаца биљне проиѕводње. Очекује се, такође, поспешивање 

развоја свести 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 даљег развијања 

сазнања на вишим нивоима студирања и кроз експериментални, научноистраживачки рад. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

Предавања: 

 Екосистем; Агробиоценоза; Предмет проучавања агроекологије; Системи пољопривреде и 

заштита агроекосистема; Агроеколошке основе биљне производње; Клима као вегетациони 

чинилац; Загађивање и заштита ваздуха; Загађивање и заштита вода; Загађивање и заштита 

земљишта; Еколошки аспекти примене агротехничких мера; Физиографски чиниоци биљне 

производње; Културна биљка као производни чинилац; Човек као производни фактор; 

Пољопривредна рејонизација; Закони приноса.  

Практична настава   
Теренска вежба: Посета научним институцијама. 

 

Литература  
         Основна литература 

1. Молнар И., Милошев Д., Секулић П. (2003): Агроекологија Пољопривредни факултет Нови 

Сад, Верзал ДОО, Нови Сад.  

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 40 

колоквијум-и 3 x 10 = 30   

семинар-и 10   

Укупно 60  40 

 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија:  Основне академске студије 

Назив предмета: ОСНОВЕ ДОБРЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРАКСЕ И ИНТЕГРАЛНЕ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Наставник:  др Миланko М. Павловић, доцент 

Статус предмета: обавезни, IV семестар 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета студенти ће се едуковати за примену принципа добре пољопривредне 

праксе и интегралне производње.  

Исход предмета студенти су овладали основама и примењеним операцијама добре 

пољопривредне праксе и принципима интегралне пољопривреде.  

Садржај предмета 
Теоријска настава: дефиниција и историјски развој интегралне пољопривреде, обрада земљишта 

– (машине, опрема, уређаји, резултати), ђубрива и ђубрење  - прихрана, плодоред (повртарски, 

повртарско-ратарски), управљање фармом (конекција са сточарством- значај стајњака, осоке, 

анимални рад), плодност земљишта, семенарство, мере неге усева са ацентом на наводњавање и 

ефекат (принос, земљиште, ерозија, отпадне воде), убирање усева, чување плодова и другим 

релевантним чињеницама неопходним за успех у производњи. 

Практична настава: практичан рад по областима  
Литература: 

Лазић Б., Ђуровка М., Марковић В., Илин Ж. Повртарство, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 

2001. 

Ђуровка М., Марковић В., Повртарство – практикум, пољопривредни факултет, Нови Сад, 1989. 

Молнар И., Опште ратарство, Пољопривредни факултет Нови Сад, 2004. 

Ковачевић Д.: Опште ратарство, Пољопривредни факултет Београд-Земун, 2003 

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

        3 

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 25 

Практична настава 15 усмени испит 25 

колоквијум-и 15   

семинар-и 15   

Укупно 50  50 

 



 
Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета ЗАШТИТА И КОРИШЋЕЊЕ ВОДА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

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

Статус предмета: обавезни, IV семестар 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Стицање знања о основним елемената коршћења и заштите вода у пољопривреди те развој  способности за поређење и 

одабир одговарајућих система за наводњавање у функцији пољопривредних култура, типа земљишта и климатских 

карактеристика поднебља као и стварање теоретске основе које ће омогућити одабир и имплементацију мера заштите 
квалитета вода од пољопривредних активности и дефинисање режима коришећња заштитних седстава у пољопривреди у 

функцији заштите вода и животне средине.  Познавање елемената и процедура пројектовања система за наводњавање и 

заштиту вода у пољопривреди, те способности планирања коришћења вода у пољопривреди у смислу одредјивања потреба 
за водом, водних биланса и рационалног коришћење вода у пољопривреди. 

Исход предмета  
Познавање основних елемената коршћења и заштите вода у пољопривреди: способност поредјења и одабира одговарајућих 
система за наводњавање у функцији пољопривредних култура, типа земљишта и климатских карактеристика поднебља, 

способност одабира и имплементације мера заштите квалитета вода од пољопривредних активности, способност 

дефинисања режима коришећња заштитних седстава у пољопривреди у функцији заштите вода и животне средине, 
познавање елемената и процедура пројектовања система за наводњавање и заштиту вода у пољопривреди, способност 

планирања коришћења вода у пољопривреди, способност одредјивања потреба за водом, водних биланса и рационалног 

коришћење вода у пољопривредни. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: Основе коришћења вода у пољопривреди и хидролошки циклус. Коришћење вода и пољопривредне 

културе: Улога воде у фотосинтези, Евапотранспирација воде и пољопривредне културе, Губици услед испаравања, Отицај 
и инфилтрација. Потрошња воде у пољопривреди: Наводњавање, Прекомерно коришћење водних ресурса, Квалитет вода и 

њихово коришћење, Укупна потрошња воде у пољопривреди. Загађивање и заштита вода и пољопривреда: Пестициди, 

Хербициди, вештачка ђубрива и отпад из сточарства, Седимент и ерозија, заслањивање. Падавине и ограничења 
пољопривредне производње: Специфичне потребе за водом по културама, Утицаји климатских фактора на потребе  култура 

за водом, Утицај просторне и временске дистрибуције падавина и продуктивност у пољопривреди. Рационално коришћење 
вода у пољопривреди: Биљни покривачи за смањење потреба за водом и као заштита од прекомерних губитака, покривке 

(биомаса, зиви покривачи, пластични покривачи) сетва без орања, сетва по контурма, мере за задржавање и успоравање 

отицаја, заштитни појаеви, ротација култура итд. Рационално наводњавање:  Методе наводњавања, надземно наводњавање, 
подземно наводњавање, упоредна анализа метода наводњавања и њихове ефикасности, избор култура за наводњавање, 

наводњавање и енергетска ефикасност итд. 

Практична настава 
Обилазак сите ма за наводњавање и система за третман отпадних вода 

Литература  

1. Water for Food, Water for Life ed. David Molden, Earthscan, London and International Water Management Colombo: 

Institute, 2007D.  
2. Pimentel et al., “Water Resources in Food and Energy Production,” BioScience 32, no. 11 (1982) 861–867,  

3. Pimentel, David et al. "Water Resources: Agriculture, the  Environment and Society." Bioscience 47(2):97–106.  

4. Postel, Sandra. Pillar of Sand: Can the Irrigation Miracle Last? New York: W.W. Norton & Company, 1999.  

5. Pathways for increasing agricultural water productivity by David Molden and Theib Y. Oweis , Pasquale Steduto, Jacob. 

W. Kijne, Munir A. Hanjra, Prem S. Bindraban 
6. Vučić N., Higijena zemljišta, Novi Sad, 1992. 

 

Број часова  активне наставе   Остали часови 

Предавања: 

3 

Вежбе: 

3 

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 10 усмени испит 15 

колоквијум-и    

семинар-и 20   

Укупно 50  50 

 

http://www.iwmi.cgiar.org/assessment/Water%20for%20Food%20Water%20for%20Life/Chapters/Chapter%207%20Water%20Productivity.pdf


 
Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије  

Назив предмета: ЂУБРЕЊЕ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

Наставник:  др Оливера П. Николић, доцент 

Статус предмета: Обавезни, IV семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета ђубрање у органској производњи јесте да се студенти, у оквиру ширег појма биолошког 

ратарста и одрживе биљне производње, упознају са основним законским нормативима, који се односе на 

примену минералних и других ђубрива, продуктивним потенцијалима такве врсте ратарења и њеним 

ефектима на екосистем. Део програма предмета односи  се на минералну исхрану, која представља основу за 

разумевање ђубрива, као комплексне агротехничке мере у конвенционалној и органској производwи.    

Исход предмета  
Код постојећих конвенционалних система биљне производње јавља се читав низ проблема, који 

представљају последицу интензивног искоришћавања земљишта, примене минералних ђубрива и 

различитих хемијских материја. Стога се сматра да се, упознавањем са основним претпоставкама примене 

стандардних агротехничких мера и могућностима њиховог прилагођавања захтевима, који стоје пред 

савременом биљном производњом, а без драстичних последица на висину приноса производа, значајно може 

допринети изналажњу нових технолошких решења у тој области. Оспособљеност студената у овој области је 

потребан предуслов за озбиљно бављење практичним питањима и проблемима органске биљне производње, 

која се намеће као неминовност  савременог човечанства. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

Увод:  Основни појмови из области органске производње; Агротехничке мере у органској 

производњи. 

Минерална исхрана: Неопходни и корисни елементи: Органи помоћу којих биљка усваја јоне; 

Механизам усвајања и транспорта јона; Хранљиви раствори; Физиолошки киселе и алкалине 

соли; Показатељи минералне исхране; Фактори који утичу на усвајање и садржај јона у биљци; 

Минерална исхрана и животна средина; Улога минералних елемената у животном циклусу биљке; 

Кретање материја у биљци. 

Ђубрење: Историјат  науке о ђубрењу; ђубрива и ђубрење; Подела ђубрива; Облици ђубрења – 

основно и допунско ђубрење; Чиниоци који утичу на одређивање количине минералних ђубрива. 

ђубрење у органској производњи: Законска регулативе која се односи на органску производњу; 

Хумизација; Органска ђубрива. 

Практична настава  Обилазак имања на којима се примењују начела органске производње – 

теренска вежба. 

Литература  
         Основна литература 

Dr Dragoljub Dokiћ, Dr Jovanka Stojanoviћ, Dr MilenaĐuriћ (2001): Fiziologija biqaka. Agronomski fakultet, 

Čačak    

Dr Dušan Kovačević (2003): Opšte ratarstvo. Poljoprivredni fakultet, Zemun.                               

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 3 x 10 = 30   

семинар-и 10   

Укупно 60  40 

 



 
Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије  

Назив предмета: АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА 

Наставник:  проф. др Слободан В. Видаковић,  редовни професор 

Статус предмета: Обавезни, V семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета Циљ предмета је да суочи студенте са чињеницом о потреби редефинисања концепта 

предузећа, и то као добитно орјентисане течевинске организације, потпуног тржишног субјекта, али и 

тржишног објекта који има вредност и цену и мора бити отворен сyстем, што, поред осталог, нужно 

подразумева отвореност предузећа за промене организационе струцтуре  и статуса, што је, сасвим извесно, 

битна претпоставка успеха, често значајан основ раста, а, не ретко и услов опстанка. Да би се на адекватан 

начин управљало оваквим предузећем, неопходно је познавати, уз респектовања ригорозне економске 

логике, стратегије, тактику и психологију, што, по логици ствари, подразумева веома солидну 

информациону основу за доношење менаџерских одлука. 

Исход предмета  Јесте да омогући управљачком врху предузећа да спозна могућности које предложени 

начин пословања пружа, као и да зна да на адекватан начин, користи информације које добија путем односне 

анализе пословања, јер само на тај начин може повести предузеће према једном стабилном и здравом развоју 

и расту, препознатљивом по повећању обима пословања и изнад просечном повећању профитабилности. 

Садржај предмета 
1. Карактеристике пословне анализе 

2. Карактеристике предузећа и дијагноза стања и перформанси оперативног пословања 

3. Анализа финансијске ситуације 

4. Анализа кредитне способности 

5. Анализа свесног обликавања елемената биланса 

6. Калкулације у пољопривредној производњи 

7. Анализа производње 

8. Анализа сталних средстава 

9. Анализа кадровских потенцијала 

10. Анализа текућих средстава 

11. Анализа неискоришћених интерних ресурса 

12. Анализа неспособности у функцији откривања узрока настајања интерних ресурса 

Тематска обрада и презентирање нових наставних јединица, те активно суделовање студената у 

расправи по обрађеним тематским целинама. 

Практична настава  Презентирање и извођење семинарских радова, те активности студената на 

решавању конкретних случајева из праксе 

Литература  
1. Prof. dr Slobodan V. Vidaković, Analiza poslovanja preduzeća u tržišnoj privredi (u pripremi II 

izdanje) 

2. Dr Franjo Krajčević, Analiza poslovanja preduzeća, Informator Zagreb, 1981. 

3. Dr Žarko Popović, Ekonomska analiza poslovanja, Informator Zagreb, 1979. 

Prof. dr Danica Jovanović, Analiza poslovanja preduzeća, Savremena administracija, VI izdanje, 1981.    

Број часова  активне наставе   Остали 

часови Предавања: 

2  

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  

 

Студијски 

истраживачки рад:  
Методе извођења наставе 

Примарно ће бити заступљен интерактивни приступ настави, који подразумева, поред стандардног обрађивања методских 
наставних јединица, израду домаћих радова, израду и одбрану индивидуалних семинарских радова, израду и одбрану 

групних семинарских радова, индивидуалне и групне консултације, стручне посете и екскурзије привредним субјектима 

из праксе. 

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 

колоквијум-и 40   

семинар-и 10   

Укупно 70  30 

 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: МЕХАНИЗАЦИЈА У ОРГАНСКОЈ РАТАРСКОЈ И ПОВРТАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

Наставник: Др Лазар Н. Ружичић, редован професор 

Статус предмета: Обавезни, V семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: Eфикасно 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 техничких 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 техничко-технолошких принципа механизације у пољопривреди, Трактори, Класификација, 

Експлоатационе карактеристике трактора; Биланс снаге трактора; Коефицијент корисног дејства трактора.и клизање; Вучна сила 

и брзина кратања трактора у раду; Радни елементи трактора:  потезница, уређаји за ношење, вратило за одвод снаге, 

агрегатирање; Машине и уређаји за обраду земљиша: Основна обрада - класификација оруђа за обраду земљишта,Техничке 

карактеристике плугова, разривача, комбинованих агрегата, Принцип рада, делови, регулација оруђа, Допунска обрада - 

Техничке карактеристике и подела (дрљаче, тањираче, култиватори, ваљци, ротационе ситнилице, комбиновани агрегати), 

принцип рада, делови, регулација Машине за сетву и садњу Сејалице:ускоредне, широкоредне агротехнички захтеви,Садилице : 

типови изведених конструкција; Машине за заштиту усева у органској пољопривреди; Машине за ђубрење: растураћи чврстог 

ђубрива,  течног и гасовитог, утовариваћи ђубрива; Машине за  наводњавање; Машине за убирање; Машине за крмна биља, 

Машине за убирање зрнастих усева, Берачи кукуруза, Изведена техничка решења берача и комбајна; Машине за вађење корена 

шећерне репе; Машине у повртарству: за вађење плодова из земље и прикупљање плодова изнад земље, Транспортна средства у 

пољопривреди, Управљање пољопривредним машинама (Учинак, ефикасност, потребна снага и капацитет.  

Замена и куповина пољопривредних машина). 

Практична настава:  Вежбе, други облици наставе, основе истраживачког рада 

На вежбама ће се студенти упознати са склоповима пољопривредних машина, њиховом функцијом, оптималним  подешавањем, 

оценом квалитета рада и агрегатирањеми то: Трактора, Машина и оруђа за обраду земљишта, Машина за сетву и садњу, Машина 

за ђубрење, Машина за заштиту усева, Машина за наводњавање, Машина за убирање, Машина за вађење корена шећерне репе, 

Машина у повртарству, Механизација радних процеса за припремање сточне хране, Рачунски део на вежбама се односи на  

израчунавање неопходних параметара и то : укупна и специфична потрошња горива, снага на потезници трактора, сила вуче, 

проклизавање погонских точкова, трење клизања и котрљања, учинак радних машина. 

Литература  
1. Мићић Ј., Милинковић И., Пољопривредне машине, Универзитет у Београду, Београд, 1991. 

2. Ружичић Л., Пољопривредне машине-атлас, Универзитет у Београду, Београд, 2001. 

3. Божић С., Вукић Ђ., Ђокић М., Ерцеговић Ђ., Новаковић Д., Радивојевић Д., Тописировић Г., Основе погонских 

машина у пољопривреди, Универзитет у Београду, Београд, 1995. 

4. Ружичић Л., Ђокић М., Радојевић Р., Пољопривредне машине-збирка задатака, Универзитет у Београду, 

Београд, 2000. 

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

 

Број часова  активне наставе   Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе Предавања, Практичне вежбе, 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: основне академске студије 

Назив предмета: ОСНОВИ ОРГАНСКЕ И БИОДИНАМИЧКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Наставник: др Оливера П. Николић, доцент  

Статус предмета: обавезни, V семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Обавезна едукација студената о доприносу органске и биодинамичке производње у очувању 

биодиверзитета и смањењу ерозије земљишта, смањењу ефекта стаклене баште и позитиван 

утицај на смањење климатских промена. 

Исход предмета  
Студента треба едуковати да зна агроеколошке принципе органске и биодинамичке 

пољопривреде као део технологије производње биљне и сточарске. Да познаје плодоред као 

систем свих биоагротехичких метода 

 

Садржај предмета 
Теоријска настава  

Увод и значајај органске и биодинамичке полљопривреде, услови производње биљака за људску 

и животињску исхрану. Уравнотеженост биљне и сточарске производње или отворени систем 

бољне без сточарске птоизводње из обезбеђење органског ђубрива. Технологија производње 

биља: системи обраде земљишта, врсте обраде прилагођене за органску пољопривреду, ђубрење, 

сетва, садња, заштита и нега усклађене са системима органске и биодинамичке пољопривреде, 

берба складиштење и транспорт органских производа. Плодоред, специфичности здружених 

усева, покровних усева и зеленишног ђубрења, очување генетичких ресурса и агрогенетичког 

ресурса. Значај старих сорти и популација и њихово чување и рационално коришћење на 

екофарми. Коришчење компоста и компостирање, интегрална заштита, биолошка заштита од 

болести, штеточина и корова. 

Специфичности биодинамичке производње, основе и развој, затворен а разноврстан производни  

систем . Специфичност биодинамичких препарата и њихова примена. Лунарни календар и 

сертификација. 

 

Практична настава   
Обрада земљишта за органску и биодинамичку производњу, врсте органских ђубрива, њихова 

припрема и коришћење за практичну употребу, дефинисање плодореда и избор сорти према 

задатим условима органске и биодинамичке  производње, нега и заштита усева према захтевима 

органске и биодинамичке пољопривреде, берба, складиштење и транспорт органских производа. 

Литература  
1. Lazić B., Babović J. (2008) Organska poljopriverda tom I i II  

2. Regulative EU 834/2007, 889/2008, 1254/2008 

3. Codex allimentarius za organsku proizvodnju 
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 40 

Практична настава 10 усмени испит  

колоквијум-и 30   

семинар 10   

Укупно 60  40 

 



 

Студијски програм/студијски програми:  Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: основне академске студије 
Назив предмета: ОСНОВИ ИСХРАНЕ ЖИВОТИЊА 

Наставник: др Зоран Машић, ред. проф. 

Статус предмета: Обавезни, V семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета: је упознавање студената са основним хранљивим материјама, хранивима за исхрану животиња, 

потребама у хранљивим материјама, основама и специфичностима исхране најважнијих домаћих и дивљих животиња 

и риба и методама испитивања сточне. 

 

Исход предмета: да су студенти буду обучени  основним знањима и специфичностима исхране појединих 

животињских врста као и да стекну информације о начинима анализа хране за животиње и састављању оброка за 

квалитетну органску сточарску производњу. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Наука о исхрани; Хранљиве материје и њихов метаболизам - углени хидрати, масти, протеини, витамини, 

минералне материје, вода; Оцена хранљиве вредности хране; Сточна храна - паша и пашњаци, зелена храна, зелени 

конвејер, сена, сува груба храна; Сточна храна - силажа, хемија силирања, сило простори, сенажа, коренасто кртоласта 

хранива; Сточна храна - зрнаста хранива - зрна жита, легуминоза, уљарица, споредни производи млинске 

индустрије и индустрије уља; Сточна храна - споредни производи шећерана, индустрије алкохола, пива, скроба; 

Сточна храна - анимална хранива, квасци и алге, минерална хранива, припремање сточне хране и крмних смеша, 

конзервисање сточне хране; Потребе животиња за одржавање живота, репродукцију, лактацију, раст, тов, рад; Исхрана 

преживара - исхрана говеда, исхрана оваца, исхрана коза; Исхрана коња; Исхрана свиња; Исхрана живине; 

Исхрана кунића,  дивљачи, риба. 

Практична настава 

Узимање паковање и слање узорака сточне хране на испитивање; Методе испитивања сточне хране. Одређивање хранљиве 

вредности сточне хране - Weende поступак; Преглед и хигијенска оцена, зелених, хранива,сувих кабастих хранива, 

силаже, коренасто кртоластих хранива, зрнастих хранива, брашнастих хранива и уљаних сачми и погача; Преглед и 

оцењивање 

анималних хранива, минералних хранива, воденастих хранива и крмних смеша; Састављање оброка и рачунска анализа и 

корекција оброка за исхрану преживара,коња, свиња, живине, дивљачи и риба. 

Литература  

1.Немања Шевковић, Прибићевић Симеон, Рајић, Исидор: Исхрана домаћих животиња, Научна књига, Београд 1983. 

2. Ненад Ђорђевић, Миливој Макевић, Горан Грубић, Живан Јокић: Исхрана Домаћих и гајених животиња, Београд- Земун, 

2009. 

3. Радомир Јовановић, Драгутин Дујић, Драган Гламочић :Исхрана домаћих животиња, Стилос, 

Нови Сад, 2000. 

4. Ковчин Станимир: Исхрана свиња, Пољопривредни факкултет, Нови Сад, 1993. 

5. Никола Пејић: Исхрана коња, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 1991. 

6. Ратимир Цмиљанић : Исхрана живине,Институт за сточарство, Београд-Земун, 1998. 

7.Синовец Златан, Немања Шевковић: Практикум из исхране, Факултет ветеринарске медицине, Београд, 1995. 

8. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени исхрани животиња. 

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   40 ..........   

Лабораторија 10   

... 70  30 



 
Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије  

Назив предмета: ПРИМЕНА МИКРООРГАНИЗАМА У ОРГАНСКОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ 

Наставник:  др Оливера П. Николић, доцент 

Статус предмета: Изборни, V семестар 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета је да теоријски и практично упозна студента са улогом микроорганизама у непрекидном кружењу 

материје, од њеног неорганског до органског облика, у синтези органске материје, настајању и очувању 

производних својстава земљишта, процесима хумификације и дехумификације, као и са улогом и значајем 

микроорганизама у исхрани биљака и њиховим, потпуно зависним, односом. Имајући у виду суштинску намеру 

овог студијског програма,  посебан циљ овог предмета јесте да укаже на важност примене препарата односно 

ђубрива на бази микроорганизама у новим концептима биљне производње, без негативних ефеката на висину 

приноса гајених биљака и на земљиште, као на основни пољопривредни ресурс. 

Исход предмета  
Очекује се да ће, по завршетку овог програма, студент стећи знања о појединим и конкретним микробиолошким 

процесима који се одигравају у земљишту и могућностима њиховог усмеравања у циљу очувања и заштите 

земљишта и производње здравствено безбедне хране. По завршетку овог курса студент ће бити оспособљен како за 

наставак теоријског и експерименталног рада у овој и сродним областима истраживања на вишим нивоима 

студирања тако и за практичну примену сазнања у области припреме органских ђубрива и технологији припреме и 

примене микробиолошких ђурива. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Развој земљишне микробиологије и подела; Улога микроорганизама као првих станосника на Земљи  у настајању 

земљишта, односно супстарата за живот свих сувоземних биљака; Процеси хумификације; Стварање хумуса; 

Дехумификација хумуса; Микробиологија ђубрива (микроорганизми у припремању стајњака, микроорганизми у 

припремању компоста, микробиолошка ђубрива-биопрепарати, биофертилизација, примена микробиолошких 

ђурива, преглед регистрованих микробиолошких препарата у земљи); Микробиологија земљишне плодности 

(микроорганизми у припреми биљних асимилатива, стварању структуре земљишта, микроорганизми као 

индикатори плодности земљишта); Микроорганизми и  агротехничке мере; Микробиолошки процеси и редовне 

агротехничке мере (микробиолошки процеси и обрада земљишта, микробиолошки процеси и ђубрење, 

микробиолошки процеси и плодоред); Микробиолошки процеси и агромелиорационе мере. Активности 

микроорганизама као предуслов њиховог коришћења у процесима производње здраве, органске хране – 

биопестициди и биофертилизатори. Законска регулатива ђубрива и оплемењивача земљишта у Србији. 

Практична настава   
Технички поступци испитивања елемената биогености земљишта; Истарживачки рад у пољу и лабораторији, 

Примена биопрепарата у ратарској производњи; Постављање пољских огледа на тему примене класичних 

минералних и микробиолошких ђубрива у биљној производњи и утицаја на принос.. 

Литература  

1. Говедарица Митар, Јарак Мирјана (1995): Микробиологија земљишта; Пољопривредни факултет, 

Универзитет у Новом Саду  

2.Новица Митић, Ивана Кецман (2001): Ђубрива и оплемењивачи земљишта.  

3.Ђукић, Д., Јемцев, В.Т., Мандић, Л. (2007): Микроорганизми и алтернативна пољопривреда. 

Будућност - Нови Сад 

4.Ђукић, Д., Мандић, Л.(2003): Практикум из микробиологије. Издавач "Стилос" Н. Сад  

Број часова  активне наставе   Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  

0 

Студијски 

истраживачки рад: 0 

Методе извођења наставе Теоријска настава: интерактивна (Power point presentation) уз употребу савремене 

технике. Практична настава: интерактивне лаборторијске и теренске вежбе, 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: Основне академске студије 

Назив предмета ЕКОДИЗАЈНИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПОЉА И ФАРМЕ 

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

Статус предмета: изборни, V семестар 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета  
Стицање знања из основа еко дизајна у пољопривреди: методе, алати, процедуре и пракса. 

Додатни циљ предмета је повезивање концепта пољопривредног инжињерства са основама 

заштите животне средине, иновација и технолошког напредка. 
 

Исход предмета  
Техничка и инжињерска знања везана за коришћење земљишта за хортикултуру, сточарство и 

воћарство са способностима за планирање, израду студија и пројеката коришћења земљишта у 

пољопривреди са фокусом на заштиту и одрживо коришћење природних ресурса. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Увод у законодавство о просторном планирању,  коришћењу земљиста и 

заштиту животне средине. Основни елементи и принципи просторног планирања и коришћења и 

заштите земљишта и животне средине. Интеракција Човек-Пољопривреда-Животна Средина. 

Коришћење земљишта: Теорија, процеси и разматрања у планирању коришћења земљишта.  

Заштита земљишта у циљу еколошких функција, продуктивности и заштите пејзажа-терена. 

Пројектовање и Планирање са природом а за људе: одрживо коришћење, квалитет живота и 

развој. Заштита од природних непогода као елеменат у планирању коришћења пољопривредног 

земљишта и продуктивних пољопривредних екосистема. Просторне и временске  информације и 

алати неопходни за ефективно планирање и пројектовање коришћења земљишта. Елементи 

планирања и пројектовања коришћења земљишта: топграфија, ерозија, специфични отицај, 

загадјење, биодиверзитет, мочварни терени, класа земљишта, шумско земљиште, дивљач и 

слични ресурси, пољопривредни туризам, становниство, економски ресурси и сл. Интегрално 

планирање и пројектовање: Поступци, процедуре и алати 

Практична настава 

На овом предмету нема практичнe наставе 

Литература  

1. Randolph, John. 2003. Environmental Land Use Planning and Management. Island Press. 

Washington D.C. 

2. Prostorni Plan Srbije 

3. Vodoprivredna Osnova Srbije, 

4. Zakon o Prostornom planiranju I izgradnji 

5. Politika održivog razvija Srbije 

6. Strategija Razvoja Poljoprivrede u Srbiji 
 

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: Основне академске студије 

Назив предмета: ОСНОВЕ ФИТОМЕДИЦИНЕ 

Наставник: др Татјана Ч. Поповић, доцент 

Статус предмета: обавезан, VI семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Образовање и разумевање фитомедицине за стручни и научни рад. Упознавање са биологијом штетних 

микроорганизама, инсеката и коровских врста и могућим мерама за њихово сузбијање или смањење популације.  

Исход предмета  

Стицање знања и обученост за препознавање и детерминацију штетних микроорганизама, инсеката и коровских 

врста и оспособњеност за професионалну примену одговарајућих мера заштите биља.  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Основе фитопатологије – дефиниција и значај, симптоми болести, особине патогена (гљиве, бактерије, вируси, 

микоплазме), циклус развоја, систематика, економски најзначајнија обољења ратарских и повртарских култура, 

воћних врста и винове лозе. Основе ентомологије – основи морфолошке и анатомске грађе инсеката, 

размножавање и развиће, систематика, оштећења од инсеката, најзначајније штеточине ратарских и повртарских 

култура, воћних врста и винове лозе. Основе хербологије – значај корова, дефиниција, таксономија, најзначајније 

коровске врсте гајених биљака. Фитомедицина – пестициди, механизам деловања, примена и ефекти пестицида, 

подела, облици формулације пестицида, токсичност и екотоксичност. Општи принципи заштите биља, комплекс 

мера на основу биологије штетних врста и фенофазе развоја гајених биљака, стратегија у примени пестицида.  

Практична настава   

Сукцесивно прати програм предавања. Симптоми болести, микроскопирање. Основи систематике инсеката, 

морфолошке карактеристике најзначајнијих редова, ентомолошка лупа. штете од инсеката. Детерминација 

најзначајнијих коровских врста. Прикупљање и хербаризовање биљног материјала. Ефикасност пестицида, 

последице примене, израда програма за заштиту гајених биљака.   

Литература  

Алмаши, Р., Ињац, М., Алмаши, Ш. (2004): Штетни и корисни организми јабучастих воћака. Пољопривредни 

факултет, Нови Сад.  

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

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

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

Константиновић, Б. (1999): Познавање и сузбијање корова. Пољопривредни факултет, Нови Сад.  

Мацељски, М. (1999): Пољопривредна ентомологија. Зрински, Чаковец. 

Марић, А. (1991): Општа фитопатологија, Нови Сад. 

Шовљански, Р., Лазић, С. (2007): Основи фитофармације, Пољопривредни факултет Нови Сад.  

Штрбац, П. (2005): Штеточине у ратарско-повртарској производњи, Пољопривредни факултет Нови Сад. 

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

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

 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 и практичне вежбе. Праћење појаве биљних болести, штетних инсеката и 

коровских врста на терену. Семинарски радови.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 30 

Практична настава  усмени испит 30 

Колоквијум 20   

Семинарски рад 20   

 40  60 

 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: ОРГАНСКО СЕМЕНАРСТВО 

Наставник:  др Миланко М. Павловић, доцент 

Статус предмета:  Обавезни, VI семестар 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета ,,Органско семенарство,, је да се  студенти упознају и усвоје знања о принципима и методама  семенарства 

у органској пољопривреди, како би стечена знања успешно применили у пракси. 
 

Исход предмета  
Стицањем неопходних знања и вештина студенти постају самостални  и способни  за организацију семенске производње, 
дораду и пласман производа, а све по принципима и  законској регулативи у области органског семенарства. 

 По Закону о органској пољопривреди, органско семенарство се одликује низом специфичности где производња семена 

мора испунити захтеве сортног семена, а истовремено и захтеве према органским проиписима и Закону. 
Овим предметом се обезбеђује мултидисциплинарност у једном континуираном процесу стварања сорти, производњи и 

доради семена за органску производњу. Примена нових биотехнологија у области органског семенарства представљаће 

основу за усавршавање и осмишљавање нових садржаја у овој недовољно истраженој области биљне производње. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Специфицности оплемењивања у органској производњи, законска регулатива, извори варијабилности, генетички ресурси 

методе органског оплемењивања биљака ( дозвољене, условно дозвољене, забрањене) регистрација органских сорти, 

тестирање и заштита. 
Дефиниција појма семе, сетвени материјал, садни материјал семенарство.Опште семенарство, увод, регулативе о семену, 

конвенционална и органска.Маркетинг у семенарству и мећународна трговина семеном, биолошке основе семенарства, 

животна способност семена, биолошка и друга својства семена, семенски материјал (натурално и дорађено семе),  начела 
технологије производње семена, Специфичности за главне ратарске и повртарске врсте,технологија дораде семена, 

коришлење органски дозвољених сретстава иматеријала, амбалаже и паковање, складиштење и чување семена. Методи   

одржавања основног семена самооплодних и странооплодних биљних врста,  производња семена жита, индустријског 
биља, крмних биљака, поврћа и лековитог и ароматичног биља. 

Органско семенарство, специфичности органског семенарства, законска регулатива из области органског семенарства,  

Закон о органској пољопривреди србије са прописима, EU 834-2008, поштовање Codex Alimentariusa за органску 
пољопривреду као и принципа GAP-Good Aplication Practices,  HACCP- Hazard Analysis and Critical Control Point system, за 

дорадне капацитете, односно за производњу семена по принципу добре пољопривредне праксе и интегралне производње. 

Производња органског семена и садног материјала, принципи дораде органског семена, обележавање, паковање и 
дистрибуција органског семена и садног материјала. 

Практична настава :  Упознавање са семеном и садним материјалом, категоријама семена, обележавањем, контролом и 

сертификациом органског семена, обилазак произвођача и дорађивача органског семена. 

Литература :  
1. Боројевић, С. ( 1992) : Принципи и методе оплемењивања биља. Уџбеник, ,, Радивој Ћирпанов,, Нови Сад, 

2. Милошевић М., Малешевић М. ( 2004) : Семенарство. Монографија, Научни институт за ратарство и 
повртарство и  Национална лабораторија за испитивање семена. Нови  Сад. 

3. Мирић М., et.al.(2004) : Технологија производње семена. Монографија, Друштво селекционера и семенара 

Републике Србије. 

4. 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: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 2x10=20   

семинар-и 20   

Укупно 60  40 

 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије  

Назив предмета: БИОАГРОТЕХНИЧКЕ ОСНОВЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

Наставник: др Миланко М. Павловић, доцент 

Статус предмета: Обавезан VI семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 
.Циљ предмета ,,Биоагротехничке основе органске пољопривредне производње,,  је да се студенти упознају и усвоје знања 

о биолошко-агротехничким факторима успешне органске биљне производње.  

Исход предмета  
Стицање нових знања и поштовање еколошких принципа у унапређењу биолошких процеса чине основу за примену 

технологије производње засноване на стандардима  IFOAM. Органска производња је усмерена ка унапређењу биолошких 
циклуса и очувању производног капацитета агроекосистема посредством одрживе технологије гајења биљака. 

Технологија производње за сваки производни систем, заснована на концепту одрживе пољопривредне праксе, мора 

поштовати специфичности датог агроекосистема. 
У оквиру овог предмета сублимишу се основна знања из биотехнологије органске пољопривредне производње, која чине 

реалну основу за даљи истраживачки рад и примену стечених знања у органској пољопривредној пракси. 

Садржај предмета 
Теоријска настава Пољопривреда, развој и значај, агроекосистем, агробиотоп, агробиоценоза, кружење материје у 

агроекосистему. Биолошки процеси. Ефикасност биолошких система  ( биодиверзитет, биолошка продуктивност),  
допринос органске пољопривреде  очивању биодиверзитета, диверсификација гајених биљака, генетичке разноврсности, 

специфична адапртабилност, биолошки циклуси у биљкама, улога микроорганизама, флоре и фауне у земљишту, биљака 

и животиња, антропогени фактор. Биолошки циклуси у земљишту, агротехничке разноврсности, конзервацијски тип 
ратарења,   плодност земљишта. 

Специфичности гајења биљака у органској пољопривреди, плодоред појам и врсте, обрада земљишта, повећање плодности 

и животне активности земљишта као основе исхране биљака, типови и примена органских ђубрива и дозвољених 
минералних и микробиолошких ђубрива, зеленишна ђубрива, зелени и суви малч, међуусеви, усејане врсте, семе, сетва, 

садња, квалитет органског семена. Опште и специфичне мере неге, интегрална  заштита и биолошке мере заштите од 

болести, штеточина и корова. Еко коридори и  еколошки уређене фарме и пољопривредне површине, природни 
пољопривредни пејзаж као део заштите усева и очувања биодиверзитета. Период конверзије и мере у оквиру тог периода.  

Закон о органској пољопривреди Србије са прописима, Codex Alimentarius за органску пољопривреду  и принципи GAP-

Good Aplication Practices,  концепт добре пољопривредне праксе, као упоређење за органску пољопривреду и њену 
сертификацију. 

Практична настава Плодоред, еко коридори,избор механизације за органску пољопривреду, семе, садни материјал, 

корисне биљке, теренске вежбе.  

Литература 
1. Ковачевић Д. (2005): Опште ратарство, Пољопривредни факултет, Земун 

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

3. FAO/WHO Codex Allimentarius  commision: Codex Alimentarius. Organiculy Produced Foods, 1999, 2001. 

4. Ољача С. (2008) : Агроекологија Пољопривредни факултет Земун. 
5. Манојловић М. (2008). : Ђубрење у одрживој пољопривреди, Пољопривредни факултет Нови Сад. 

6. Закон о органској пољопривреди Србије и правилници. 

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: Основне академске студије 

Назив предмета: МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И 

РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

Наставник: др Мирјана Т. Голушин, доцент 

Статус предмета: Изборни, VI семестар 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената о значају мултифункционалне пољопривреде, пре свега о 

произвоњни хране органиским методама, о заштити животне средине, заштити здравља 

потрошача и убрзаном руралном развоју. 

Исход предмета  
Очекује се да студенти савладају неопходна теоријска и практична сазнања о улози 

мултифункционалне пољопривреде у пословном окружењу, са посебним освртом на рационално 

коришћење природних ресурса, диверзификовани рурални развој, а посебно на значај органске 

производње у тим процесима, као и на њену нутритивну вредност у исхрани становништва. 

Садржај предмета 
Теоријска настава  

Теорисјки аспекти мултифункционалност, са посебним освртом на однос планета-људи-профит. 

Конфликти између сталног раста броја становника на планети и ограничени природни ресурси са 

друге стране. Значај друштвено-одговорног предузетништва у решавању овог конфликта. 

Посебан значај у томе имају мултифункционална пољопривреда, производња хране органским 

методама, и развој руралних подручја, која заузимају 85% Србије, а такође и Европе. Рурална 

подручја су значајно тржишно, али и ресурсно подручје. Производња хране органиским 

методама. Има вишеструк значај у очувању животне средине, односно коришћењу природних 

ресурса са једне стране, и заштити здравља потрошача са друге стране. 

Практична настава   
Посета фармама. Посета институтима, као и рад на истима, који се баве овом проблематиком 

Литература  
1. Томић, Д., 2004, Идеје и иницијативе о пољопривреди и селу, Прометеј Нови Сад. 

2. Томић, Д., 2008, Пољопривреда и село – идеје и иницијативе, ИЕП Београд, ДАЕС. 

3. Бранка Лазић и сарадници, 2005 и 2009, Органска производња и агробизнис, Институт за 

ратарство Нови Сад (Прва, друга и трећа свеска). 

4. Драго Цвијановић и сарадници, Мултифункционална пољопривреда и рурални развој, 

Тематски зборници, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, ИЕП Београд 

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  

Практична настава 10 усмени испит 45 

колоквијум-и 15+15   

семинар-и    

Укупно 55  45 

 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: БИОРЕМЕДИЈАЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ 

Наставник: др Љубинkо Б. Јовановић, редовни професор 

Статус предмета: Изборни 2 VI семестар 

Број ЕСПБ: 7 

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  

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

средина и загађивачи (полутанти). Антропогени и остали извори загађења пореклом из индустрије и 

пољопривреде. Полутанти: Тешки метали; Радионуклиди; Пестициди; Органски и Неоргански загађивачи. 

Штете изазване полутантима. Поправка земљишта – ремедијација. ФИТОРЕМЕДИЈАЦИЈА: Појам; Историјат 

- металофите; зељасте, водене и дрвенасте биљке суперакумулатори. Основни механизми усвајања и 

транслокације полутаната у биолошким системима. Механизми деконтаминације полутаната: Фитоекстракција; 

Фитофилтрација; Фитоволатилизација; Фитостабилизација; Фитодеградација; Индукована и континуална 

фитоекстракција тешких метала. Практична примена фиторемедијације. Фиторемедијација у пољопривреди. 

Заштитни биолошки појасеви -биобаријере. МИКРООРГАНИЗМИ, биоремедијациони потенцијал: Улога 

бактерија, алги, гљива у ремедијацији, механизми мобилизације и имобилизације метала и радионуклида, 

биосорпција, преципитација. Биодеградација органских једињења, (ПХБ, ПАХ, идр). Практична примена у 

загађеним земљиштима и водама. КОНСТРУИСАНИ АКВАТИЧНИ СИСТЕМИ са барским биљкама за 

пречишћавање отпадних вода, метала и органских једињења, улога микроорганизама, избор биљака. 

Симбиотски пут деградације полутаната биљка-микрорганизам, улога ризосфере. Практична примена у 

пољопривреди. БИОФИЛТЕРИ. Коришћење биомасе биљака и микроорганизама за пречишћавање 

отпадних вода загађених металима органским једињењима и радионуклидима. Практична примена остатака из 

пољопривреде. Коришћење биоремедијације за припрему земљишта за органску производњу 

Рачунарски програми за фиторемедијацију. Могућности и ограничења Биоремедијације, 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  
Раичевић Вера. и сар. (2010): Еколошка микробиологија, Издавач Пољопривредни факултет, Земун, Праћење 

писане и у електронском облику литературе 

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: Основне академске студије 

Назив предмета: КОНТРОЛА ШТЕТНИХ ОСТАТАКА У ЗЕМЉИШТУ ВОДИ И 

ХРАНИ 

Наставник:  др Мира М. Пуцаревић, редовни професор  

Статус предмета:  Изборни, VI семестар 

Број ЕСПБ: 7  

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са главним врстама загађујућих материја у землјишти храни и води, 

као и методама њиховог одређивања. 

Исход предмета  

Овладавање теоријским знањима везанима за врсте, порекло, одређивање и тумачење 

резултата испитивања присуства загађујућих материја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Узорковање, земљишта, воде и хране. Основне групе загађујућих материја, порекло. 

Неорганске загађујуће материје, органске загађујуће материје, микотоксини, пестициди, 

полихлорисани бифенили, диоксини, антибиотици. Максимално дозвољене 

концентрације у земљишту води и храни.  Валидација хемијских метода одређивања. 

СРПС ИСО 17025.  Имуно тестови. Инструменталне технике које се користе за 

одређивање загађујућих материја: атомска апсорпциона и емисиона спектроскопија, 

хроматографија на танком слоју, гасна хроматографија, течна хроматографија, 

електромиграционе технике. Методе калибрације.  

Практична настава   

Тахнике узорковања, припреме узорака, екстракције, пречишћавања, анализа, 

израчунавање и тумачење резултата за земљиште воду и храну. Примена валидације 

метода и обезбеђење поверења у резултат.  

 

Литература  

 
1. Uzorkovanje zemljišta i biljaka nezagađenih i zagađenih staništa. Kastori R. Kadar I., Sekulić 

P., Bogdanović Darinka, Milošević Nada, Pucarević M. (2006), Naučni institut za ratarstvo i 

povrtarstvo, Novi Sad,  pp.224, ISBN 86-80417-13-0. 

2. SRPS ISO 17025:2006 
3.  Анализе животних намирница; Ј. Трајковић, Ј. Барас, М. Мирић, С. Шилер, ТМФ 

Београд, 1983 

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: Основне академске студије 

Назив предмета: ЕКОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ОДРЖИВИ ПОЉОПРИВРЕДНИ 

РАЗВОЈ 

Наставник: др Мирјана Т. Голушин, ванредни професор  

Статус предмета:  Изборни, VI семестар 

Број ЕСПБ: 7  

Услов: нема 

Циљ предмета 

 

Упознавање са основама еколошког инжењерства, као начина за прилагођавање 

пољопривредне производње захтевима концепта одрживог развоја. 
. 

Исход предмета  
 

Овладавање теоријским знањима и практичним вештинама из области еколошког инжењерства 

које су потребне у фази планирањеа, имплементације и контроле реализације одрживе 

пољопривредне производње. 

 

Садржај предмета 

 
Теоријска настава  

 

Основи еколошког инжењерства. Пројектовање одрживе пољопривредне производње. 

Пројектовање програма превенције загађења. Фазе процеса пројектовања.  

 

Практична настава   
 

Методе и технике за еколошко пројектовање одрживе пољопривредне производње. 

Системски приступ. Екоменаџмент приступ. Приступ имплементације модела квалитета.  

 

 

Литература  

 

1. Nazaroff, W.: Environmental Engineering Science, Wiley, 2003. 

2. Reible, D. : Fundamentals of Environmental Engineering, Lewis Publishers, 1999. 

3. Babović J Lazić B. I saradn agrobiznis u ekološkoj proizvodnji hrane,Inst.za ratarstvo I 

povrtarstvo,Novi Sad 2oo5, 
 

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 20 усмени испит 50 

колоквијум-и -   

семинар-и 20   

Укупно 50  50 

 



 

 

Студијски програм/студијски програми: Ратаратво и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: ОРГАНСКО РАТАРСТВО 

Наставник: др Миланко М. Павловић, доцент 

Статус предмета: Обавезан, VII семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета: Циљ предмета ,,Органско ратарство,,  је да студенти стекну знања  о гајeњу ратарских биљака по принципима и 

захтевима органске пољопривредне производње. Поред приноса и квалитета производа, готово истоветни значај има и систем 

еколошког управљања биљном производњом у смислу унапређења биодиверзитета, природном кружењу материје и унапређењу 
заштите животне средине.  При томе ће избор биљне врсте и сорте у доброј мери  зависити од прилагођености захтевима органске 

технологије производње и захтевима тржишта. 

Исход предмета: Оспособљавање студената за самостално и стручно организовање органске ратарске производње.  Правилан 

избор адаптабилних сорти и хибрида, без GMO, пољопривредног биља према специфичним агроеколошким условима мора бити у 

сагласности са потрошачким захтевима одређеног тржишта и очекиваним финансијским ефектима. При томе треба имати у виду и 

мање инпуте у производњи, али и повећане захтеве у ангажовању током периода вегитације, а све у складу са начелима органске 
производње. Овај предмет омогућава примену принципа и правила органске производње у технологији гајења главних и 

алтернативних ратарских биљака. 

Садржај предмета 
Теоријска настава  

Појам и карактеристике ратарске производње, традиционална, конвенционална и органска  пољопривреда (специфичност и разлике). 
Технологија органске ратарске производње, зависност од биолошких особина врсте и сорте ( толерантност, здраво и сертификовано 

семе), услови гајења, примена агротехничких мера неповољних за развој патогена и штеточина, плодоред, примена физичких и 

механичких мера и оруђа за обраду земљишта ( очување структуре, флоре, фауне и процеса у земљишту). Употреба органских и 
микробиолошких ђубрива, природних хемијских материја, биолошка заштита , интегрална и употреба дозвољених хемијских 

средстава, убирање и чување производа, могућности коришћења органских производа. Основни принципи органског  ратарења, значај 

земљишта, биолошких особина биљака ( дужина вегетације, динамика раста и развића, морфогенеза, особине кореновог система, 

усвајање и метаболизам хранљивих материја, адаптабилност и толерантност према условима стреса) и захтеви биљака према 

условима спољне средине ( температура, вода, аерисаност, минерална исхрана). Контрола и сертификација у органској ратарској 

производњи, принципи Закона о органској пољопривреди Србије и наших прописа, регулатива EU 834/2008, Codex Alimentariusa за 
органску производњу из 2007 год. Органска производња правих жита ( пшеница, јечам, овас, тритикале), посебно малогајених врста 

високе биолошке вредности ( раж, дурум и спелта пшеница ). Органска производња просоликих жита и(кукуруз, сирак, просо)  

псеудоцереалија (хељда, штир), зрнених махунарки, (соја, грашак, пасуљ, сочиво, вигна, наут, кикирики),  уљаних култура 
(сунцокрет, уљани мак, бела слачица, шафраника, невен )  ( енергетске врсте, уљана репица ), шећерне репе, предивних ( текстилних) 

биљака (конопља, лан)  и коренасто- кртоластих биљака (кромпир, чичока, цикорија). 

Практична настава: Морфологија ратарских врста, карактеристике сорти за различиту намену коришћења, малогајене врсте код нас, 

теренска вежба; обилазак произвођача. 

Литература:  
1. Молнар и. (2004): Опште ратарство, Пољопривредни факултет Нови Сад  

2. Ковачевић Д. (2005) Опште ратарство, Пољопривредни факултет Земун 

3. Ковачевић Д., Ољача С. и сар. (2005) Органска пољопривредна производња, Пољопривредни факултет Земун. 
4. Лазић Б., Бабовић Ј. (2008) : Органска пољопривреда том I и II, Монографија, Институт за ратарство и повртарство Нови 

Сад. 

5. FAO/WHO Codex Allimentarius  commision: Codex Alimentarius. Organiculy Produced Foods, 2007. 

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 3x10=30   

семинар-и 10   

Укупно 60  40 



 

Основне академске студије: Студијски програм – Ратарство и повртарство 

Назив предмета: ЕТОЛОГИЈА И ДОБРОБИТ И ЖИВОТИЊА 

Наставник: др Зоран Машић,  ред. проф. 

Статус предмета: Обавезни, VII  семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета: Циљ етологије је да укаже на неопходност познавања физиолошког и 

психолошког статуса животиње који је везан за врсту, расу, пол, старост и микроклимат 

у затвореним објектима и ширем окружењу. 

Исход предмета: У интезивним и екстензивним условима узгоја упознати се са 

психофизичким особина животиња ради обезбеђења услова за њихову добробит. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у етологију. Основи понашања животиња (у групи). Понашање у вези са узимањем 

хране . Основи понашања у репродукцији. Утицај фактораживотне средине на 

понашање животиња.Стрес адаптација, благостање и понашање животиња. Етологија 

и продуктивност животиња . Социјални и смештајни простор и понашање животиња 

.Поремећено понашање животиња и патња и бол животиња .Понашање болесних 

животиња. Основиспецијалне примењене етологије домаћих животиња и еколошки, 

законски и биолошки нормативи 

Практична настава 

Анализа понашања животиња у различитим околностима интезивног и екстензивног узгоја. 

Литература  
1. Вучинић Маријана: Понашање, добробит и заштита животиње. 2004. 
2. Закон о добробити животиња, Сл. Гласник РС 41/2009. 

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  30 ..........   

Лабораторијски радови 10   

Семинарски радови 10   

... 70  30 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Oсновне академске студије 

Назив предмета: ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА У ПОВРТАРСТВУ 

Наставник: Проф Др Зоран Илић, редовни професор 

Статус предмета: обавезни, VII семестар 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:  нема 

Циљ предмета 
Едукација студената за квалитетну производњу поврћа на агроеколошким прринципима, посебноорганским, са 

циљем укључивања у производњу и у рад саветодавних служби за органску пољопривреду односноо 

повртарство. 

Исход предмета  
Оспособљени стручњаци за производњу квалитетног и здравствено безбедног поврћа на њиви, у заштићеном 

простору и башти, уз примену технологија гајења које истовремено штите екосистем и животну средину.  

Садржај предмета 
Теоријска настава  
Поврће и његов значај за исхрану људи, економски значај врста и појединих начина производње. Начини 

производње, башта, заштићени простор и њива, гајење из семена, садног материјала и расада. Производња 

расада, калемљени расад. Различити системи производње, конвенционални и органски. Основни принципи и 

разлике у примени агроеколошких и органске производње појединих врста и група: коренасто, лиснато, 

луковичасто, плодовито и мало гајене врсте, са разликама при гајењу у башти, њиви и заштићеном простору. 

Квалитет и здравствена безбедност поврћа. Повезаност органске производње и квалитета поврћа као хране и 

лека. Улога органског повртарства у очувању биодиверзитета и агробиодиверзитета са диверзификацијом врста 

и очувањем старих сорти и популација у оквиру специфичне мултифункационалне органске производње поврћа.  
 

Практична настава   
Лабораторијске вежбе везане за морфологију поврћа, производњу расада, калемљење расада. Теренске вежбе за 

упознавање производних процеса.  

Литература  
1. Ђуровка М. „Гајење поврћа на отвореном пољу“. Пољопривредни факултет Нови Сад, 2008. 

2. Лазић Б., Марковић В., Ђуровка М., Илин Ж. „Повртарство“ Универзитетски уџбеник, Универзитет у Новом 

Саду, 1998 и 2001.  

3. Тодоровић, Лазић Б, Комљеновић И.  „Ратарско-повртарски приручник“, поглавља: Опште и посебно 

повртарство, стр. 507–843. Бања Лука, 2003. 

4. Лазић Б., Бабовић Ј., и сар. „Органска пољопривреда“ , Том I и II, Институт за ратарство и повртарство Нови 

Сад, 2008.  

5. Лазић Б. „Башта зелена целе године“ Г биро КЛМ, Нови Сад, 2008.  

6. Ђуровка М. „Повртарство практикум“. Пољопривредни факултет Нови Сад, 2009.  

Број часова  активне наставе   Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе:  Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе  

Предавања, лабораторијске и теренске вежбе, колоквијум и семинарски рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања 10 Усмени испит 50 

Активност у току vežbi 10   

Колоквијум 20   

Семинарски рад 10   

Укупно 50  50 

 



 

Академске студије: Студијски програм – Ратарство и повртарство 

Назив предмета: ШТЕТНЕ МАТЕРИЈЕ У ЛАНЦУ ИСХРАНЕ ЖИВОТИЊА 

Наставник: др Зоран Машић, редовни  професор 

Статус предмета: Обавезни, VIII семестар 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: 
Циљ предмета: Упознавања студената са начинима и могућностима контаминирања организма животиња разним 

штетним материјама присутним у храни, води  животиња, и утицају тих материја на здравље животиња, здравствену 

исправност и квалитет анималних производа. 

Исход предмета: Острученост у препознавању поремећаја код животиња насталих као последица уношења у 

организам храном и водом, штетних материја, као и упознавање са савременим аналитичким методама у утврђивању 

присуства у храни, води, органима и ткивима, токсичних метала, пестицида и микотоксина. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Поремећаји здравља животиња настали као последица неправилне исхране и уношења храном токсичних 

материја у организам животиња; Нутритивни дефицити и суфицити хранљивих материја као узроци поремећаја 

здравља животиња; Кварење и шкодљивост сточне хране, физички, хемијски, биолошки фактори, бактерије, 

паразити, плесни; Токсини микроорганизама - бактерија, биљни токсини - фитотоксини, токсини животиња; 

Токсини гљивица; Аспергило-токсини, Пеницилио- токсини; Фузарио токсини; Тровање животиња 

органофосфорним и органохлорним једињењима, карбаматима, хербицидима родентицидинма; Тровање 

животиња неорганским једињењима и металима; Тешки метали у ваздуху, води земљи и биљкама .Тровање 

животиња оловом , живом, кадмијумом и арсеном. 

Практична настава 

Физичке, хемијске, биолошке и аналитичке методе утврђивања токсичних материја;  органофосфорних и 

органохлорних једињења и родентицида, натријум хлорида, уреје, нитрита и нитрата и токсичних метала; 

Аналитичке методе утврђивања афлатоксина Б1, Б2, Г1, Г2, охратоксина, зеараленона, фумонизина и 

трихотецених токсина. Колоквијум и тест практичне наставе.  

Литература  
1.Ладислав Ожеговић, Стјепан Пепелњак : Микотоксикозе, Школска књига, Загреб, 1995. 
2.Златан Синовец, Радмила Ресановић, Снежана Синовец : Микотоксини појава, ефекти и 
превенција,Факултет ветеринарске медицине, 2006. 
3.Рудолф Кастори : Тешки метали у животној средини, Научни институт за ратарство и 
повртарство,НовиСад, 1997. 
4. Сребочан В., Сребочан Е. : Ветеринарска токсикологија, Медицинска наклада, Загреб, 2009. 

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

Пољопривредни факултет, Београд-Земун, 2002. 

8. Инострани и домаћи часописи и зборници радова са симпозијума и конгреса, посвећени штетним 

материјама у храни и води животиња. 

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  40 ..........   

Лабораторијски радови -   

Семинарски радови 10   

... 70  30 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Oсновне академске студије 

Назив предмета: ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

Наставник: др Зоран Машић, редовни професор 

Статус предмета: Изборни 4 ,VII семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавања студената са законским прописима и правилницима којима је 

регулисана органска производња  Републици Србији.   

Исход предмета: Да буду обучени основним знањима о законској регулативи и 

директивана у нашој земљи  и земљама ЕУ у области органске пољопривредне производње.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Циљеви и начела органске производње, методе органске производње,  

контрола и сертификација у органској производњи, прерада, обелеђавање, складиштење, 

превоз, промет, увоз-извоз органских призвода, као и друга питања за органску 

производњу.  

 

Практична настава се не подразумева у оквиру овог предмета. 

Литература  
1. Закон  о органској производњи и органским производима (СЛ. Гласник РС, 62/06) 
2. Нови Закон о органској производњи (у Скупштинској процедури од 29,12,2009, год) 
3. Закон о безбедности хране   (Сл. Гласник РС   41/09) 
4. Закон о заштити животне средине (Сл. Гласник РС 135/04, 36/09) 

 

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).  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Поена Завршни испит  Поен

а 

Активност у току предавања  20 Писмени испит   

Практична настава   Усмени испит  40 

Колоквијуми  40 ..........   

Лабораторијски радови    

Семинарски радови    

... 60  40 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: ИНЖЕЊЕРИНГ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ У ОРГАНСКОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДИ 

Наставник: др Лазар Н. Ружичић, редован професор 

Статус предмета: Изборни, VII семестар 

Број ЕСПБ: 7 

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 техничких 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  

-Пољопривредне технике у органској пољопривредној производњи-упоредна анализа и избор, 

-Учинак пољопривредних машина, 

-Ефикасност рада агрегата и машина у пољу, 

-Упоредна анализа ефикасности рада машина, 

-Потребна снага погонских агрегата, 

-Трошкови рада пољопривредне технике, 

-Набавка и занављање пољопривредне технике, 

-Утицај инвестиција на технички прогрес у органској пољопривреди, 

-Економско-математичке методе и модели у органској пољопривредној производњи. 

Практична настава  
Вежбе, израчунавање техничко-експлоатационих параметара система пољопривредне технике.   
Литература  

1. Т. Крмпотић, Р. Николић, Т. Киш, С. Иванчевич, М. Чилег, Е. Јеринкић, Р. Глигорић. 

Менаџмент пољопривредних машина. Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у 

Суботици, 1997, Суботица. 

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

Београду, Београд, 2000. 

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: Ратартсво и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије  

Назив предмета: ОСНОВЕ ЧУВАЊА ПОВРЋА 

Наставник:  др, Зоран С. Илић, редовни професор 

Статус предмета: Обавезни, VIII, семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета ,,Основе чувања поврћа,, је да се студенти упознају и усвоје знања о значају квалитета свежег поврћа које се ставља на 

чување, смањи губитке, и успори његово пропадање. За развој квалитетне производње, чувања и продаје поврћа неопходна је стална 

едукација свих учесника у овом интегралном процесу, развој научно-истраживачког рада и примена тих резултата у пракси. 

Исход предмета  
Оспособљавање студената у основама очувања квалитета поврћа у што дужем временском периоду омогућава продужетак времена 

коришћења свежег поврћа као основ рационалне исхране. Истовремено то значи већу конкурентност на тржишту свежих продуката 
током целе године, чиме се смањује сезонски карактер производње и продаје. Економски, мањи губици значе, не само дуже чување, 

већ и могућност да се поврће, код врста код којих је то могуће пласира на тржиште  онда када је цена висока (зима, крај пролећа) . За 

прераду, добро чување значи потпуније искоришћавање капацитета у дужем периоду. Кроз овај предмет ће се повезати утицај многих 
чиниоца пре бербе (избор сорте, климатски услови и агротехнички чиниоци) и током бербе (зрелост , време и начин бербе) на квалитет 

и могућност смањења губитака и очување квалитета током чувања свежег поврћа. Примена нових биотехнологија током процеса 

чувања даће једну научну  надоградњу кроз мастер и докторске студије и за бављење научним радом у програмима  очувања квалитета 
током чувања и свим професијама где је потребно разумевање одређивања и поштовања квалитетаа свежих продуката, надгледање 

процеса извоза односно увоза свежег поврћа, за рад у хладњачама , у планирању и набавци технолошке опреме, и сл. . 

Садржај предмета 
Теоријска настава Увод : Специфичност хемијског састава поврћа. Дефиниција, параметри и одлике квалитета. Биологија зрења 

и промене током зрења. Утицај чинилаца производње на квалитет продуката и процес чувања. Codex здравствене безбедности 

пољопривредних продуката. I codeks Alimentarius за органску пољопривреду. .Поштовање принципа GAP - Good Aplication Practices i 
GMP Good Manufacturing practices и примена HACCP- Hazard Analysis and Critical Control Point system, принципа интегралне и 

органске производње па и чувања. Берба, време бербе и начин бербе. Припрема поврћа за чување. Хлађење, сортирање, паковање. 

Физиологија чувања. Испаравање, дисање, продукција етилена, фотосинтеза, транспирација, раст и развој, физиолошка разградња, 
физичке и патолошке озледе. Унутрашњи – биолошки чиниоци-природа и грађа обраних продуката., температура продуката. 

Спољашњи – Еколошки чиниоци чувања. Температура, Релативна влажност, Светлост, Састав ваздуха. Продукти настали током 

чувања. Патологија чувања, Начин продирања патогена, инфекција, колонизација, Редукција болести и контрола обољења. Начини  
чувања ; Једноставни објекти за чување, Полуконтролисани , Контролисани начини чувања-хладњаче. Основни принципи 

контролисног хлађења. Форсирано-ваздушно хлађење, Хидро-водено хлађење, Течно ледено хлађење'уситњеним ледом. Вакум 

хлађење. Хлађење исушивањем.  Методе за продужење дужине живота свежих продуката. Модофикована атмосфера паковања и 
сродне технологије, Контролисана атмосфера чувања(CA),  еквилибријум модификоване атмосфере (EMA), вакум паковање (ВА), 

чување изменом гасова, Gas-exchange preservation (GEP).  Допунски третмани . Третмани инхибиторима клијања, фунгицидима, 

инсектицидима, калцијумом, регулаторима раста, и анти етилен компонентама.  
Будући трендови у процесу чувања. Побољшани методи у контроли и мониторингу температуре и релативне влажности. 

Смањење губитака озледама ниским температурама. Ширење филмова-фолија за облагање и примена других третмана у замени 

восковања. Примена 1-MCP metilciklopropena у редукцији етилена. Примена озона и зрачења у редукцији микробиолошке 
контаминације. Развој CA i MA чувања.  

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

Литература  
1.  Лазић Б. и сар. (2001)  Повртарство. Универзитетски уџбеник.  Издавач : Универзитет у Новом  Саду 

2. Илић З., Fallik E., Дардић М. (2009) :  Берба, сортирање, паковање и чување поврћа. Пољопривредни. Факултет- З.Поток 

3. Илић З., Fallik E. (2002): Чување поврћа. Уџбеник.. Пољопривредни факултет Приштина, стр. 228 Барекс - Београд                                                                                                   
4. Илић З., Fallik E., Ђуровка М., Мартиновски Ђ., Трајковић Р.(2007) :  Физиологија и  технологија чувања поврћа и воћа      

Уџбеник. стр. 328, Тампограф - 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 3 x 10 = 30   

семинар-и 10   

Укупно 60  40 

 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртартсво 

Врста и ниво студија:  Основне академске студије 

Назив предмета: МАРКЕТИНГ ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗДРАВСТВЕНО 

БЕЗБЕДНЕ ХРАНЕ 

Наставник:  др. Мирјана Т. Голушин, редован профеор 

Статус предмета:  обавезан, VII семестар 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

 

Стицање основних теоријских и истраживачких сазнања из области тржишне 

перспективе произовдње органске  hrane. Упознавање са светским трендовима и 

извозним претпоставкама. 
. 

Исход предмета  
 

Оспособљавање за процену економске оправданости обављања делатности производње 

здравствено безбедне хране. 

 

Садржај предмета 
Теоријска настава  

Основи теорије тржишта. I marketinga,specifičnosti tržišta organske hrane,Kvalitet i bezbednost 

organske hrane.Codeks Alimentarius za organsku poljoprivredu /2oo7/ Понуда и тражња здравствено 

безбедне хране i posebno organske hrane. Методе и технике за процену понуде и тражње. 

Кластерска анализа. Сектор примарне пољопривредне производње. Сектор прехрамбене 

индустрије, Сектор трговине. Потрошачи. Основне законитости понашања понуде тражње. 

Домаћа и светска искуства и трендови. Закон о храни Србије  

Практична настава   

Упознавање са методама, техникама и инструментима за процену понуде и тражње, 

специфичности везане за органску храну. Начини кластерске анализе, обрада и употреба 

резултата анализе. Израда инвестиционих пројеката из области производње здравствено безбедне 

хране. 

Литература  

1. Закон о органској пољоприверди Републике Србије 

2. Директиве ЕУ 834 /2oo7 

3. Голушин, М. Тржишне перспективе производње здравствено безбедне хране, 

докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду, 2004. 

4. Влаховић, Б., Пушкаревић, А.: Истраживање тржишта пољопривредних 

производа, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2007. 
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 40 усмени испит 40 

колоквијум-и -   

семинар-и -   

Укупно 60  40 

 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртартсво 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ У АГРОЕКОЛОШКОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ  

Наставник: др Лариса Н. Јовановић, редовни професор 

Статус предмета: обавезни, VII семестар 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета  

Упознавање студената са основним циљевима и стратегијама менаџмента у 

агроеколошкој пољопривреди (менаџмент земљишних и водних ресурса, менаџмент 

штеточина, менаџмент хемијског загађивања). 

Исход предмета  

Студенти ће упознати главне стратегије менаџмента у агроеколошкој пољопривреди и  

научити главне фазе у процесу управљања агроеколошком пољопривредом  

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Основни циљеви менаџмента у агроеколошкој пољопривреди.  

Главне фазе менаџмента у агроеколошкој пољопривреди (анализа природних ресурса и 

животне средине, формулисање стратегије органске производње у складу са 

концепцијом одрживог развоја). 

Имплементација одрживе стратегије у агроеколошкој пољопривреди и раст еколошке 

органске  производње у свету. 

Дефинисање одрживих метода управљања земљишним и водним ресурсима. 

Имплементација метода ремедијације земљишта, пречишћавања отпадних вода, увођење 

еколошких метода у менаџменту  штеточина. Контрола хемијског загађивања.  

Увођење еколошких агротехничких мера у еколошки балансираном фармерству. 

Контрола примарне производње. Увођење ХАЦЦП методологије и  ИСО 22000.  

Стандартизација у органској производњи.  Међународни стандарди.  

Сертификација и обележавање органских производа..  

Практична настава   

Анализа примера вођења агроеколошких газдинства у свету. Презентација студија 

случајева. Одбрана семинарских радова.  

Литература  
1. OECD (2003), Organic Agriculture: Sustainability, Markets and Policies, CABI 

International 

2. Gussow Joan (2002), This Organic Life, Chelsea Green Publishing 

3. Jovanović L., Pešić-Mikulec D., Pavlović I. (2007), Primena HACCP u proizvodnji i 

distribuciji hrane. Ecologica, Beograd.  

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 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испит 30 

колоквијум-и 2 х 20    

семинар-и 10   

Укупно 70  30 



Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 

Назив предмета: ПЛОДНОСТ И МИКРОБИОЛОГИЈА ЗЕМЉИШТА 

Наставник: др Оливера Николић, доцент 

Статус предмета: изборни 5, VIII семестар 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Упознавање студената са карактеристикама плодности земљишта и улоге коју микроорганизми 

имају у пољопривредном земљишту. Интеракције микроорганизама, земљишта и биљака 

разумевање њихових сложених интеракција.  

Исход предмета  
Познавање основних процеса у интеракцијама биљака, земљишта и микроорганизама са циљем 

добијања оптималних услова за гајење биљака. 

Усмеравање производног процеса у циљу добијања здравствено безбедне хране   

Садржај предмета 
Теоријска настава  

Основни појмови о земљишту. Земљиште као основни супстрат за живи свет Корисне и штетне 

интеракције биљака и микроорганизама (МО) у земљишту. Основне групе МО у земљишту. 

Земљишни раствор и МО. Земљишна атмосфера и МО. Органска материја и МО. Хумификација и 

дехумификација земљишта и улога МО. Улога МО у усвајању биљних асимилатива из земљишта. 

Улога биљних продуката у исхрани МО. Параметри плодности земљишта и микроорганизми као 

показатељи плодности. Микроорганизми пестициди и вештачка ђубрива. Примена агротехничких 

мера и микроорганизама у производњи здравствено безбедне хране.. Микробиолошка ђубрива. 

Биолошка разградња органских остатка из пољопривреде и производња компоста. Законска 

регулатива у производњи здравствено безбедне хране која се односи на МО, пестициде и 

ђубрива..  

 

Практична настава  
Вежбе прате теоретску наставу, радионице, тестирање биопрепарата, презентације, семинарски 

радови 

Литература  
Раићевић В. и сар. (2010) Еколошка микробиологија, Издавач Пољопривредни факултет, Земун 

Праћење писане и у електронском облику литературе  

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 30 

Практична настава 10 усмени испит 20 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

Укупно 50  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратартсво и повртарство 

Врста и ниво студија: Оновне  академске студије 

Назив предмета: ТРАДИЦИОНАЛНА ПОЉОПРИВРЕДА 

Наставник: др Миланко М. Павловић, доцент 

Статус предмета: изборни, VIII семестар 

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема 

Циљ предмета: Циљ предмета  Традиционална пољопривреда, је да се студенти упознају и усвоје знања о развоју и 

значају пољопривреде, посебно о карактеристикама и специфичностима традиционалне пољопривреде. 
. 

Исход предмета : Овим предметом студенти се оспособљавају за самостално организовање пољопривредне 

производње на принципима традиционалне пољопривреде.  Локалне породичне фарме дефинисане географским, 
етнолошким, еколошким и економским принципима представљају организациону јединицу, где се обавља производња и 

пружање услуга на традиционалним основама. Рурални туризам, кроз своје појавне облике даје основе за одрживост 

таквих газдинстава и представља  један од будућих праваца развоја пољопривредне производње.  

 

Садржај предмета 
Теоријска настава  Пољопривреда, дефиниција, значај. Историјски развој, географско, друштвено-економско и еколошко 
обележје развоја пољопривреде. Глобална пољопривредна производња, специфичности традиционалне, zatim 

конвенционалне пољопривреде и система одрживе пољопривреде. 

Традиционална пољопривредна производња, карактеристике и прилагоћеност локалним условима. Специфични 
производи са географским пореклом намењени тржишту. Породичне фарме ( улога и значај), традиционална биљна и 

сточарска производња.  

Мултифункионална пољопривреда, пољопривредни и непољопривредни поризводи и услуге. Производња у функцији 
очувања агроекосистема, екосистема и заштите животне средине. 

Оцена, контрола, евидентирање и сертификација производа традиционалне пољопривреде. 

Сеоски туризам, агротуризам, екотуризам, етнотуризам, рурални и салашарски туризам, здравствени, рекреативни, 
транзитни, едукативни и агробиотуризам. Екотуризам, принципи, захтеви, одрживост, сертификација, сеоски пејзаж. 

Агротуризам, одмор или рад у сеоском амбијенту, ловни одрживи туризам, аграрне туристичке манифестације, 

рекреативни туризам ( зелене стазе). 
Практична настава Упознавање са традиционалним а различитим начинима производње хране на традиционалан начин и 

етнолошким вредностима као основе мултифункционалне традиционалне пољопривреде Србије.  Посета породичним 

фармама које негују традиционалну пољопривреду. 

Литература 
Lazić B i sarad..Moj salaš.Zelena mreža Vojvodine.novi Sad,2oo5 

Бабовић Ј., Лазић Б. (2005) Агробизнис у економској пољопривреди, Институт за ратарство и повртарство Нови Сад. 
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: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 2x10=20   

семинар-и 20   

Укупно 60  40 

 



 

Студијски програм/студијски програми: Ратарство и повртарство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета  НОВЕ МЕТОДЕ У СЕЛЕКЦИЈИ БИЉАКА ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ  

Наставник: др Перовић Г. Драган, ванредан професор 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета Нове методе у селекцији биљака за органску производњу  је да студентима пружи основна знања o процесу 

стварања сората за органску производњу и да критички укаже на фундаменталне разлике у стварању ген манипулираних 

сората. У оквиру овог програма студенти ће се упознати са аспектима примјене конвенционалних и молекуларних метода 
током стварања нових сората 

Исход предмета  
Након успешно реализованих предиспитних и испитних обавеза студент ће поседовати основно знање о методама, 
техникама и концептима који се примењују у области конвенционалног оплемењивања биљака и модерне биотехнологије 

уз посебан нагласак на поступке који су у складу са филозофијом органске производње. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод и историјат развоја оплемењивања биљака, Генетички ресурси и значај варијабилности. Квалитативне особине и 

генске интеракције, Квантитативне особине, Методе селекције самооплодних биљака, Методе селекције странооплодних 
биљака, Хетерозис и искоришћавање хетерозиса, Оплемењивање вегетативним путем, Коришћење полиплоидије у 

оплемењивању, Биотехнологија у оплемењивању биљака, Примена молекуларних маркера у оплемењивању, In vitro 

технике, Интегрисана селекција и молекуларне технике,  Будући трендови у оплемењивању, ГМО (Генетички 
модификовани организми) – добијање и ограничења у коришћењу. 

 

Практична настава 
Интерактивна настава уз лаборторијске и теренске вежбе, дискусије са експертима за поједине теме, семинарски рад.  

Литература 
Основна  

1) Borojević, S., 1981: Principi i metodi oplemenjivanja bilja. Izd. Radivoj Ćirpanov, Novi Sad, 387 strana 
 

Допунска литература 

                 Чланци из чацописа: Theorethical and applied genetics и Plant breeding 

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: Основне академске студије 

Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ОРГАНСКОГ ОТПАДА ИЗ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Наставник: др Љубинко B Јовановић, редедован професор 

Статус предмета: Изборни 6 , VIII семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Препознавање проблема отпада у пољопривреди, регулатива повезана са тим, мере 

спречавања неконтролисане дистрибуције отпада у животну средину 

Препознавање најоптималнијих метода за коришћење пољопривредног отпада  
 

Исход предмета  

Практична примена добијених знања за оптимално коришћење различитих врста отпада 

из пољопривреде 

Примена одговарајућих метoда у решавање еколошких проблема изазваних отпадом из 

пољопривреде 
 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Подела и врсте органског отпада у пољопривреди  

Спречавање еколошких штета од продуката пољопривреде 

Деградација екосистема насталог услед интензивне пољопривредне производње 

Утицај отпада из пољопривреде на глобално загревање  

Отпад као вредан ресурс у пољопривреди, отпад из пољопривреде као биофилтери 

Добијање енергије, компостирање, стајњак, производња биогаса 

Пречишћавање отпадних вода u биолошким системима 

Законска регулатива у управљању органским отпадом у пољопривреди 

 

Практична настава  

Припрема компоста, радионице, презентације метода и др. 

Литература  
Скрипта са предавања, радови из научних и стручних часописа 

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 20   

семинар-и 10   

Укупно 100 

 



 

 

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

Назив предмета:  ЗАВРШНИ РАД 

Број ЕСПБ:     9           

Услов: Остварено 200 ЕСПБ 

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

самосталан стручни/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 

стручној и широј јавности. 

Општи садржаји: 
Завршни рад представља самосталну, стручну, писмену обраду одређене теме. Студент може да 

пријави тему завршног рада након што положи све испите са прве друге и треће године и упише 

четврту годину. 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 писане сагласности ментора. 

Када одбрани  завршни рад студент стиче звање „Инжењер пољопривреде“. 

Методе извођења:  

Студент и наставник (ментор) се договарају око теме завршног рада, поставке проблема 

и избора методологије. Током израде рада ментор даје сугестије студенту у избору 

стручне и научне литературе, помаже му у разради методологије и анализи добијених 

резултата и указује на недостатке уколико их има. Рад садржи: увод и поставку 

проблема, теоријску разраду проблема са приказом литературе из одговарајуће области, 

методологију рада, дискусију, закључак и литературу. По испуњењу услова, студент 

предаје 5 примерака рада, укориченог, са стандардним проредом, маргинама и другим 

техничким карактеристикама у складу са општим актима Факултета. 

 

Оцена  (максимални број поена 100) садржи 
- Оцену рада – максимално 30 поена 

- Оцену излагања – максимално 30 поена 

- Оцену одбране – максимално 40 поена 

 

 


