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ПРЕДГОВОР 

Пољопривредни факултет је једна од најстаријих научно- образовних институција Универзитета у Новом 
Саду, на коме се организују основне академске, мастер академске, интегрисане студије ветеринарске медицине, 
специјалистичке и докторске студије. 

На Пољопривредном факултету у Новом Саду основне академске студије се одвијају на следећим 
студијским програмима: ратарство и повртарство; анимална производња; воћарство, виноградарство и 
хортикултура; фитомедицина; пољопривредна техника и информациони системи; уређење, коришћење и 
заштита вода; агроекономија; ветеринарска медицина, пејзажна архитектура; органска пољопривреда. По 
завршетку основних студија студенти стичу диплому дипломираног инжењера пољопривреде, односно диплому 
првог степена академских студија пољопривреде са назнаком образовног профила. На студијском програму 
пејзажна архитектура, студенти стичу стручни назив дипломираног инжењера пејзажне архитектуре. На 
студијском програму ветеринарске медицине, студенти стичу звање доктор ветеринарске медицине. 

На свим студијским програмима основних академских студија настава се организује кроз четири године 
односно осам семестара (240 ЕСПБ), а на студијском програму ветеринарске медицине шест година односно 
дванаест семестара (360 ЕСПБ). 

Факултет располаже са великим бројем акредитованих лабораторија и модерном библиотеком. Поред 
теоретских, студенти у току свог школовања на Пољопривредном факултету стичу практична сазнања кроз 
радну, производну и технолошко-организациону праксу. 

Пољопривредни факултет заузима централно место универзитетског кампуса у Новом Саду. Близина 
Дунава, спортског и рекреативног центра, пружа могућност разних видова рекреације и забаве. За свој 
досадашњи рад Пољопривредни факултет у Новом Саду је награђен бројним наградама и признањима. 

Пољопривредни факултет у Новом Саду је посебно поносан на својих 20 академика и велики број својих 
стручњака који су данас познати и цењени и то не само у нашој земљи него и у многим земљама света, обављајући 
различите послове у струци, науци, образовању и другим областима живота. 

Овај Информатор има за циљ да помогне будућим студентима Пољопривредног факултета у Новом Саду 
да упознају Факултет и да их усмери да се определе да студирају на нашем факултету који је по многим 
показатељима један од најмодернијих и најсавременијих у земљи и региону. 

Декан  
Проф. др Недељко Тица 
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ШТА ТРЕБА ДА ЗНАТЕ 

Намена овог информатора је: 

▪ Да пружи основне информације о Пољопривредном факултету, 

▪ Да Вас подсети шта треба и шта можете да урадите, 

▪ Да Вам помогне да нађете службу и људе који Вам требају, 

▪ Да Вам помогне при упису, 

▪ Да Вас упути у наставне планове студирања. 

 
За више информација, довољно је да кликнете на линк (иконицу) 
испод. 

 

  INSTAGRAM FACEBOOK polj.uns.ac.r
s 

https://www.instagram.com/polj.ns/
https://www.facebook.com/PoljoprivredniFakultetNoviSad
https://www.instagram.com/polj.ns/
https://www.facebook.com/PoljoprivredniFakultetNoviSad
http://polj.uns.ac.rs/
http://polj.uns.ac.rs/
http://polj.uns.ac.rs/
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Контакт адресе:  
Пољопривредни факултет 

Трг Доситеја Обрадовића 8  
21000 Нови Сад 

Телефон: (021) 4853 -500 (централа)  
Факс: (021) 459-761 

e-mai1: dean@роlj.uns.ac.rs  
nastava@роlj.uns.ac.rs 

О Факултету се можете информисати и преко интернета на адреси:  
http://роlј.uns.ac.rs/ 

  

about:blank
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ИСТОРИЈАТ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА 

Пољопривредни факултет је, поред Филозофског факултета, најстарији факултет Универзитета у Новом 
Саду. Оба факултета су основана Законом о оснивању објављеном у Службеном гласнику Народне Републике 
Србије, број 36 од 24. јула 1954. године. 

Предавања и вежбе на првој години студија прве генерације студената Пољопривредног факултета започела 
су 22. новембра 1954. године. 

Пољопривредни факултет као и студентски дом, налазили су се тада на Петроварадинској тврђави, у 
зградама старих аустроугарских војних објеката - некадашњих касарни. 

У својој шездесетогодишњој историји, Пољопривредни факултет је имао за декане познате и признате 
научне раднике, не само у нашој земљи него и у свету. 

Пољопривредни факултет у Новом Саду дао је велики број признатих научних радника од којих су неки 
изабрани у Српску и Војвођанску академију наука и уметности. Организован као модерна образовна и научна 
институција, Пољопривредни факултет од свог оснивања до данас школовао је велики број студената. У 
протеклих 67 година на основним студијама 1017 студената је стекло звање инжењера пољопривреде, 10239 
дипломирана инжењера пољопривреде, и 110 специјалиста. Титулу магистра пољопривредних наука стекло је 
935 кандидата, мастер инжењера пољопривреде 757 а највиши научни степен - Доктора пољопривредних наука 
883 кандидата. На нашем Факултету највиши научни степен стекли су и страни држављани (35 их је 
магистрирало, а 34 докторирало). На Пољопривредном факултету у Новом Саду 456 студента је стекло звање 
дипломирани ветеринар, а 226 студент звање доктор ветеринарске медицине. 

Професори Пољопривредног факултета у Новом Саду створили су велики број признатих сорти и 
хибрида биљака, а велики допринос су дали у оплемењивању домаћих животиња. Резултате научних 
истраживања у оквиру различитих области, професори Пољопривредног факултета објавили су у домаћим и 
страним часописима, посебним издањима, уџбеницима и монографијама и излагали на бројним домаћим и 
међународним саветовањима, симпозијумима и конгресима. 

  



10 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА 

Пољопривредни факултет у Новом Саду је модерна високошколска и научна установа која своју делатност 
обавља према постојећем Статуту. Статут, као највиши акт Факултета, донет је у складу са Законом о високом 
образовању и Законом о научноистраживачкој делатности. 

Активности Факултета обављају се у склопу следећих организационих јединица: 

1. Департмани 

2. Деканат 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕПАРТМАНИ 

Департман је основна образовна, научна и предузетничка организациона јединица Факултета. 
Катедра, као организациона јединица департмана, остварује део образовне делатности Факултета. Катедру 

чине наставници и сарадници наставних предмета, а према наставном Плану одговарајућег студијског програма. 
Катедром руководи шеф Kатедре. 

 
Департмани Факултета и Катедре у оквиру департмана су: 

1. Департман за ратарство и повртарство 

- Катедра за ратарство и повртарство 

- Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику 

2. Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру 

- Катедра за воћарство и виноградарство 

- Катедра за пејзажну архитектуру и хортикултуру 

3. Департман за фитомедицину и заштиту животне средине 

- Катедра за фитомедицину и заштиту животне средине 

4. Департман за сточарство 

- Катедра за сточарство 

5. Департман за пољопривредну технику 

- Катедра за пољопривредну технику 

  

ФАКУЛТЕТ

ДЕКАНАТ

ДЕКАН И 
ПРОДЕКАНИ

БИБЛИОТЕКА СЕКРEТАРИЈАТ

ДЕПАРТМАНИ

КАТЕДРЕ ИНСТИТУТИ ОГЛЕДНА ПОЉА ЛАБОРАТОРИЈЕ
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6. Департман за уређење вода 

- Катедра за уређење вода 

7. Департман за економику пољопривреде и социологију села 

- Катедра за економику пољопривреде 

8. Департман за ветеринарску медицину 

- Катедра за ветеринарску медицину 

ДЕКАНАТ 

Деканат чине декан са продеканима, библиотека и секретаријат. 
За обављање правних, аналитичких, финансијско-рачуноводствених, библиотечких, студентских и других 

административних и техничких послова Факултет организује секретаријат као посебну организациону јединицу, 
којом руководи секретар Факултета. 

 У оквиру Деканата постоје Библиотека са студентском читаоницом и Студентска служба. 
 

БИБЛИОТЕКА И СТУДЕНТСКА ЧИТАОНИЦА 

Библиотека Факултета смештена је на првом спрату Сточарског павиљона. Студентима је омогућено учење 
у читаоници која се налази у оквиру Библиотеке, а која поседује 66 места. 

Библиотеци се може пронаћи већина потребних уџбеника и литература за припремање испита. 
Библиотека поседује преко 46.000 књига и 2000 наслова серијских публикација. Учлањивање се врши уз 

индекс и личну карту и оно важи за све године студија. Радно време Библиотеке је сваким радним даном од 7-19 
часова, а читаонице радним даном и суботом од 8-22 часа. 

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА 

Студентска служба Факултета смештена је у главном холу Факултета. Рад службе организован је на пет 
шалтера који за потребе студената раде сваким радним даном од 11 до 13 часова. Сваки шалтер одређен је за рад 
са студентима одговарајућег студијског програма. 

У холу Факултета налазе се електронски инфо- пултови и огласне табле за студенте у којима односно на 
којима су истакнуте све важне информације везане за боравак и рад студената на Факултету. 

ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА И СТРУЧНИ ОРГАН 

Органи факултета су: декан (орган пословођења), Савет Факултета (орган управљања), Наставно-научно 
веће и Изборно веће (стручни орган). 

Студентски парламент је орган студената Факултета. У студентски парламент имају право да буду бирани 
сви студенти уписани у школској години. 

Мандат чланова Студентског парламента траје једну годину. У циљу остваривања права и заштите интереса 
студената, Студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима Факултета односно 
других установа где су студенти заступљени. 

Начин избора Студентског парламента утврђује се општим актом Факултета.  

INSTAGRAM – Студентски парламент 

https://www.instagram.com/studparl/
https://www.instagram.com/studparl/
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ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 

На Факултету се остварују основне академске, мастер академске, интегрисане студије ветеринарске 
медицине, специјалистичке студије ветеринарске медицине и докторске студије. 

Основне академске студије 

Настава на основним академским студијама организована је на следећим студијским програмима: 
 

1. Ратарство и повртарство 

2. Воћарство, виноградарство и хортикултура: 

▪ модул воћарство и виноградарство 

▪ модул орнаментална хортикултура 

▪ модул производња садног материјала 

3. Анимална производња 

4. Фитомедицина: 

▪ модул заштита пољопривредних производа, здравља људи и животиња 

▪ модул заштита биља 

5. Пољопривредна техника и информациони системи 

6. Уређење, коришћење и заштита вода 

7. Агроекономија 

8. Пејзажна архитектура 

9. Органска пољопривреда 

10. Ветеринарска медицина – интегрисане студије 

 
Основне академске студије трају четири године, односно осам семестара. 
Интегрисане студије ветеринарске медицине трају шест година односно дванаест семестара. 
 

Мастер академске студије 

На Пољопривредном факултету у Новом Саду могуће је уписати се на 10 студијских програма мастер академских 
студија и то: 

1. Уређење, коришћење и заштита вода 

2. Агроекономија 

3. Фитомедицина 

4. Анимална производња 

5. Орнаментална хортикултура 

6. Пејзажна архитектура 

7. Прецизна пољопривреда 
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8. Воћарство, виноградарство: 

▪ модул воћарство  

▪ модул виноградарство  

9. Земљиште, биљка и генетика:  

▪ модул земљиште и исхрана биљака 

▪ модул органска пољопривреда 

▪ модул гајење ратарских биљака 

▪ модул гајење повртарских биљака 

▪ модул системи гајења крмних биљака 

▪ модул наводњавање пољопривредних усева 

▪ модул генетика и оплемењивање 

▪ модул молекули и биљка 

▪ модул климатске промене - прилагођавање биљне производње 

10. Одржива пољопривреда, производња и технологија хране у дунавском региону 

 
Настава на мастер академским студијама траје два семестра односно једну годину, осим у случају 

међународног мастер програма Одржива пољопривреда, производња и технологија хране у дунавском региону 
који траје две године (4 семестра), са 120 ЕСПБ бодова. 

Специјалистичке академске студије Ветеринарске медицине трају годину дана. 

Докторске академске студије 

За стицање највиших научних звања на Пољопривредном факултету у Новом Саду могуће је уписати и 
студирати на академским студијама трећег степена - докторским студијама, на три студијска програма: 

1. Агрономија 

2. Агроекономија и 

3. Ветеринарска медицина. 

Докторске студије трају три године, односно шест семестара. 

Стручни, академски и научни називи 

Завршетком студија студент стиче одговарајући стручни, академски, односно научни назив, као и друга 
права у складу са законом и посебним прописима. 

Стручни, академски, односно научни назив утврђује се студијским програмом и садржан је у дипломи и 
додатку дипломи које издаје Факултет. 

Студент који заврши основне академске студије у области Биотехничких наука, у оквиру образовно-
научног поља Техничко- технолошких наука, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова, стиче стручни назив 
дипломирани инжењер пољопривреде, скраћеница дипл. инж. пољ. на енглеском језику: bachelor with Honours 
in Agriculture. 

Студент који заврши основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова односно у трајању 
од најмање четири године на студијском програму пејзажна архитектура, стиче стручни назив дипломирани 
инжењер пејзажне архитектуре, скраћеница дипл. инж. пејз. арх., на енглеском језику bachelor with Honours - 
Landscape Architecture. 
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Студент који заврши мастер академске студије, стиче академски назив мастер инжењер пољопривреде, 
скраћеница Маст. инж. пољ. нa енглеском језику: Master of Science in Agriculture. 

Студент који заврши мастер академске студије пејзажне архитектуре, стиче академски назив мастер 
инжењер пејзажне архитектуре, скраћеница Маст. инж. пејз. арх. нa енглеском језику: Master of Science in 
Landscape Architecture. 

Студент који заврши докторске студије трећег степена стиче научни назив доктор наука-биотехничке 
науке, скраћеница Др, нa енглеском језику: Ph.D. 

На студијском програму агроекономија у области Менаџмент и бизнис у оквиру образовно-научног поља 
Друштвено-хуманистичких наука, студент који заврши основне академске студије остваривши најмање 240 
ЕСПБ бодова, стиче стручни назив дипломирани агроекономиста, скраћеница дипл. аекон., на енглеском језику: 
Bachelor with Honours in Agricultural Economics. 

Студент који заврши мастер академске студије, стиче академски назив мастер агроекономиста, скраћеница 
Маст. аекон., на енглеском језику: Master of Agricultural Economics. 

Студент који заврши докторске академске студије трећег степена, стиче научни назив доктор наука – 
агроекономске науке, скраћеница Др, на енглеском језику: Ph.D. in Agricultural Economics. 

На студијском програму Ветеринарска медицина, у области Ветеринарске науке у оквиру образовно-
научног поља Медицинских наука, студент који заврши интегрисане академске студије, стиче академски назив 
доктор ветеринарске медицине, скраћеница Др. вет., енг. Doctor of medical sciences – veterinary medicine. 

Студент који заврши специјалистичке студије Ветеринарске медицине, стиче академски назив специјалиста 
доктор ветеринарске медицине. 

Студент који заврши докторске академске студије, стиче назив доктор медицинских наука-ветеринарска 
медицина, скраћеница Др сци. вет. мед. 

Услови за упис на Факултет 

У прву годину основних академских студија, које се организују по студијским програмима, може се уписати 
лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању свих профила образовања. Кандидати који 
конкуришу за упис на основне академске студије полажу пријемни испит на српском језику. Приликом пријаве 
на конкурс кандидати се могу изјаснити за језик народности на коме ћe полагати пријемни испит. 

Кандидати који конкуришу за упис на интегрисане академске студије студијског програма ветеринарске 
медицине полажу пријемни испит из предмета биологија и хемија, а на студијским програмима основних 
академских студија један испит по избору из предмета: биологија, хемија, математика или економика предузећа 
о чему се изјашњавају приликом пријаве на конкурс. Пријемни испит обухвата програмске садржаје из наведених 
предмета који се изучавају у средњој школи у четворогодишњем трајању. 

За упис на студијски програм ветеринарске медицине лица која у програму средњег образовања нису имала 
латински језик исти полажу на Факултету пре полагања пријемног испита. 

Коначна ранг листа пријављених кандидата за упис на прву годину основних академских и интегрисаних 
студија, утврђује се на основу општег успеха у средњој школи и резултата на пријемном испиту. 

Зависно од резултата постигнутих на пријемном и освојеног места на ранг листи, кандидат може бити 
уписан у прву годину основних академских, односно интегрисаних студија на терет буџета, или као 
самофинансирајући студент. 

Кандидат који конкурише за упис на прву годину основних академских студија може да се приликом 
пријаве на конкурс изјасни за два студијска програма (под А и под Б). Редослед жеља кандидата под А и под Б 
значи приоритет при сачињавању ранг листе. 

Након бодовања уколико кандидат по жељи А стекне право на упис из буџета не рангира се на листи у 
жељи под Б. 

Уколико је кандидат на жељи под А стекао право на упис самофинансирањем рангира се на листи у жељи 
под Б где може стећи право на упис на терет буџета. 
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Време полагања пријемног испита утврђује се конкурсом а распоред полагања пријемног испита објављује 
се на огласној табли Факултета. 

Након бодовања кандидата по основу успеха у средњој школи објављује се листа за полагање пријемног 
испита за одређени студијски програм. 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија утврђује се према 
резултату постигнутом према општем успеху у средњој школи и резултату постигнутом на пријемном испиту. 
Кандидат по оба основа може остварити највише 100 бодова. Код полагања пријемног испита за два предмета 
даје се по 10 питања, а код полагања пријемног испита из једног предмета даје се по 20 питања, с тим што се у оба 
случаја једно питање вреднује са по три бода. 

 
Сматра се да је кандидат положио пријемни испит и тиме стекао право на рангирање ради уписа, уколико 

на пријемном испиту оствари најмање 14 бодова. 
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, 

другом, трећем и четвртом разреду помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 
40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. 

Резултат који кандидат може постићи на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, заокруживањем 
на две децимале. 

Факултет организује пријемни испит независно од броја пријављених кандидата за упис у прву годину 
основних и интегрисаних академских студија. 

Факултет утврђује ранг листу коју објављује на огласној табли и интернет страници, у року који је утврђен 
конкурсом. 

Место на ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређује да ли кандидат може бити уписан у прву 
годину основних и интегрисаних академских студија, као и да ли ћe бити финансиран из буџета или ћe плаћати 
школарину као самофинансирајући студент. 

Факултети састављају ранг листе пријављених кандидата, које чине јединствену ранг листу Универзитета. 
Универзитет објављује коначну ранг листу на својој интернет страници. 
На основу ранг листе и на основу уредних докумената тражених конкурсом врши се упис кандидата. 
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за 

упис кандидата на терет буџета, који је утврђен конкурсом за одређен студијски програм, а остварио је више од 
50 бодова, односно најмање 50,01 бод. 

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг листи налази 
до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената, који је утврђен конкурсом за одређен студијски 
програм, а има најмање 30 бодова. 

Прва два дана уписног рока уписују се кандидати који су стекли право на упис из средстава буџета. 
Примљени кандидати који се не упишу у року одређеном за упис на терет буџета, сматраће се да су одустали и не 
могу се касније уписати на терет буџета. 

Tpeћeг дана уписног рока уписују се кандидати који су стекли право уписа из средстава буџета померањем 
ранг листе, у случају да кандидати из претходног става нису дошли на упис. 

Наредна два дана уписног рока уписују се кандидати који су стекли право уписа као самофинансирајући 
студенти. 

У случају да су остале непопуњене уписне квоте, шестог дана уписног рока извршиће се прозивка 
преосталих кандидата на коначној ранг листи ради попуњавања упражњених места. Право уписа имају они 
кандидати који су присутни на прозивци. 

Кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија, а нису 
приступили пријемном испиту, или су удаљени са полагања пријемног испита због недисциплине или 
коришћења недозвољених начина полагања (преписивање, употреба мобилног телефона, електронских помагала, 
унапред припремљених материјала и сл.) немају право на упис. 



16 
 

Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних и интегрисаних академских студија, по 
основама и критеријумима утврђеним општим актом Факултета, имају исти број бодова предност има онај 
кандидат који је постигао већи број бодова на пријемном испиту. У случају да кандидати имају исти број бодова 
и на пријемном испиту, предност има онај кандидат који има већу просечну оцену из средње школе из предмета 
биологија и хемија. 

Спровођење конкурса за упис на прву годину основних и интегрисаних академских студија обавља 
Централна комисија за спровођење пријемних испита коју именује декан Факултета. 

Страни држављанин може уписати Пољопривредни факултет под истим условима као и држављанин 
Србије уз услов да влада српским језиком, да је здравствено осигуран и да плаћа економску школарину, уколико 
међународним споразумом није другачије одређено. Страни држављани полажу пријемни испит. 

Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на Факултет под истим 
условима као и држављани Републике Србије. 

 

Права и обавезе студента 

Студент високошколске установе има права и обавезе утврђене Законом о високом образовању и општим 
актом Факултета. 

Студент има право: 

• На упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање; 

• На благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије 

• На активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом; 

• На самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења; 

• На повластице које произилазе из статуса студента; 

• На подједнако квалитетне услове студија за све студенте; 

• На образовање на језику националне мањине, у складу са законом; 

• На различитост и заштиту од дискриминације; 

• Да бира и да буде биран у Студентски парламент и друге органе Факултета. 

Студент је дужан да: 

а) испуњава наставне и предметне обавезе; 
б) поштује опште акте установе; 
в) поштује права запослених и других студената на Факултету;  
г) учествује у доношењу одлука у складу са законом. 

Студент има право на жалбу у складу са статутом Факултета уколико Факултет прекрши неку обавезу. 
 

Правила студија 

При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма. 
Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за одређену годину студирања. 
Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари 

најмање 60 ЕСПБ, а највише 90 ЕСПБ бодова. 
Студент који се сам финансира опредељује се, у складу са студијским програмом, за онолико предмета 

колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. 
Студент који се сам финансира плаћа део школарине обрачунат према предметима за које се определио. 
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Полагањем испита стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. 
Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује исти 

предмет. 
Студент који не положи изборни предмет може поново уписати исти или се определити за други изборни 

предмет. 
Студијским програмом може се условити опредељење студената за одређени предмет претходно 

положеним испитима из једног или више предмета утврђених студијским програмом. 
Правила студија ближе се уређују општим актом Факултета. 
 

Статус студента 

Студент који се финансира из буџета и који је у току школске године, у оквиру уписаног студијског 
програма, по положеним испитима стекао 60 ЕСПБ бодова, стиче право да се рангира и уколико број буџетски 
финансираних студената не прелази 20% у односу на број буџетски финансираних студената у претходној години, 
може у наредној школској години да се финансира из буџета. 

Међутим, уколико стекне услов за упис на буџет више од 20% студената него што је факултет имао буџетски 
финансираних студената у претходној години, Факултет је у обавези да формира ранг листу, након чега право на 
финансирање средствима из буџета има првих 20% најбољих студената. 

Студент који се финансира из буџета и који у току школске године оствари мање од 60 ЕСПБ бодова, може 
наставити студије у статусу студента који сам финансира студије. 

Студент који се сам финансира и који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће школске 
године студијског програма, може да се у наредној школској години финансира из буџета. Ово право студент 
остварује ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета, на начин и по 
поступку утврђеним општим актом Факултета. 

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један одобрен, односно 
акредитован студијски програм на истом нивоу студија. 

Статус студента престаје у случају: 

- Исписивања са студија; 

- Завршетка студија; 

- Неуписивања школске године у предвиђеном року; 

- Кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних -за реализацију 

студијског програма; 

- Изрицања дисциплинске мере искључења са студија на Факултету. 

Студенту се на лични захтев може продужити рок за завршетак студија, у складу са општим актом 
Факултета. 

Оцењивање и испити 

Успешност студента у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и изражава 
се поенима. 

Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. 
Студијским програмом утврђује се размера поена стечених у предиспитним обавезама и на испиту, при 

чему предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. 
Успех студената на испиту изражава се оценом 5 (није прелазна) до 10 (десет). 
Општим актом Факултета ближе се уређује начин полагања испита и оцењивање на испиту. 
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Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено односно практично. 
Испит се полаже у седишту Факултета, односно у објектима наведеним у дозволи за рад. 
Факултет може организовати полагање испита ван седишта, ако се ради о испиту из предмета чији карактер 

то захтева. 
Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета. 
Испитни рокови су: јануарски, фебруарски, априлски, јунски, јулски, августовски, септембарски и 

октобарски (најкасније до 10 октобра). 
Студент са хендикепом има право да полаже испит на начин прилагођен његовим могућностима, у складу 

са општим актом Факултета. 

Завршни рад 

Студијски програм основних академских студија садржи обавезу израде завршног рада. 
Студијски програм мастер академских студија (и интегрисаних студија ветеринарске медицине) садржи 

обавезу израде мастер односно дипломског рада. 
Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија. 
Тема за завршни рад узима се из области предмета одговарајућег студијског програма у складу са 

наставним програмом. 
Тему за завршни рад предлаже наставник из предмета за који се студент пријавио, а утврђује катедра у 

оквиру које се налази тај наставни предмет. 
Број бодова којима се исказује завршни рад улази у укупан број бодова потребних за завршетак студија. 
Начин и поступак припреме и одбране завршног/мастер, односно дипломског рада и докторске 

дисертације уређује се посебним општим актом Универзитета и Факултета. 
Промоција студената завршених основних и интегрисаних академских студија врши се на посебној 

свечаности, коју сазива декан, на Дан Факултета. 

Академска година 

Почетак академске године 01. октобар 

Завршетак академске године 30. септембар 

Свечани час за студенте I године 01. октобар 

Зимски семестар 01. октобар - 14. јануар 

Зимски распуст 15. јануар - 15. фебруар 

Летњи семестар 16. фебруар - 05. јун 

Летњи распуст 06. јун - 29. август 

Пријемни испит 30. јун - 10. јул 

Дан Факултета 21. новембар 

 

Наставни планови 

Наставни планови и програми су различити и специфични за сваки образовни студијски програм на 
Факултету. Током прве године студија постоје предмети који су заједнички, али се касније студенти усмеравају 
ка ужој струци и према томе су формирани наставни планови њиховог образовања. 
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О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО 
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Зашто уписати студијски програм Ратарство и повртарство? 

Сазнаћете у којој мери су модерни алати генетичког инжењеринга корисни и 
где се производња хране биљног порекла граничи са научном фантастиком. 

 Шта ће студенти учити током студија? 

Како да произведу нове сорте отпорне на различите климатске факторе, нападе 
патогена, исто тако да произведу сорте које дају веће приносе хране која је 
здравствено безбедне. 

Где студенти могу да се запосле након завршетка студија? 

Приватним компанијама из агробизниса (које се баве пољопривредном 
производњом, кооперацијом и откупом, агротрговином и дистрибуцијом и 
производњом хране), сертификационим кућама, пољопривредно стручним 
службама, модерним лабораторијама за испитивање семена и биљног материјала, 
факултетима и институтима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уколико желите да сазнате више о овом студијском програму, 
довољно је да кликнете на линк (иконицу) испод. 

 INSTAGRAM FACEBOOK 

https://www.instagram.com/departman_za_ratarstvo_i_pov/
https://www.facebook.com/Departman-za-ratarstvo-i-povrtarstvo-Poljoprivredni-fakultet-Novi-Sad-102962588512860
https://www.instagram.com/departman_za_ratarstvo_i_pov/
https://www.facebook.com/Departman-za-ratarstvo-i-povrtarstvo-Poljoprivredni-fakultet-Novi-Sad-102962588512860
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01. Студијски програм 

Студијски програм: Ратарство и повртарство 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

I. ГОДИНА I II 60 
1. Хемија 4+3  7 
2. Микробиологија 3+2  6 
3. Метеорологија 3+2  6 
4. Основе економије са аграрном политиком 3+2  6 
5. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 

▪ Математика 

▪ Примењена математика 

2+2  6 

Укупно 15+11  31 
6. Ботаника  4+3 6 
7. Педологија  4+2 6 
8. Биохемија биљака  3+3 6 
9. Социологија  2+1 5 
10. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 

▪ Информатика 

▪ Примењена информатика 

 2+2 6 

Укупно  15+11 29 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

II. ГОДИНА III IV 60 
11. Агроекологија 3+2  6 
12. Плодност земљишта и ђубрење 4+2  7 
13. Физиологија биљака 4+3  6 
14. Генетика 3+2  6 
15. Сточарство 3+1  5 
16. Радна пракса (30 часова)   1 

Укупно 17+10  31 
17. Основи биљне производње  3+2 6 
18. Машине у ратарству и повртарству  4+3 7 
19. Геодезија и мелиорације  4+2 6 
20. Калкулације  2+2 3 
21. Тржиште и маркетинг ратарско–повртарских производа  2+1 5 
22. Радна пракса (60 часова)   2 

Укупно  15+10 29 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

III. ГОДИНА V VI 60 
23. Лековито, ароматично и зачинско биље 2+2  6 
24. Статистика 2+2  4 
25. Болести и штеточине њивских биљака 4+3  6 
26. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 

▪ Контрола плодности земљишта 

▪ Воћарство и виноградарство 

2+2  6 

27. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 

▪ Пчеларство 

▪ Мелиоративна педологија 

2+2  6 

28. Производна пракса (75 часова)   2 

Укупно 12+11  30 
29. Повртарство  4+2 6 
30. Посебно ратарство I  4+3 6 
31. Оплемењивање биљака  4+2 6 
32. Фитофармација и сузбијање корова  4+2 5 
33. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) 

▪ Гајење алтернативних њивских биљака 

▪ Основи органске пољопривреде 

 2+2 6 

34. Производна пракса (15 часова)   1 

Укупно  18+11 30 
  



24 
 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

IV. ГОДИНА VII VIII 60 
35. Посебно ратарство II 4+3  6 
36. Производња поврћа у заштићеном простору 4+2  6 
37. Крмне биљке 4+3  5 
38. Наводњавање привредних усева 3+2  5 
39. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2) 

▪ Сушење и складиштење пољопривредних производа 

▪ Функционална храна 

2+2  6 

40. Технолошко организациона пракса (15 часова)   1 

Укупно 17+12  29 
41. Организација пољопривредне производње  4+2 3 
42. Стандарди квалитета ратарских производа  2+1 2 
43. Семенарство  4+2 4 
44. Екотоксикологија и заштита животне средине  3+1 2 
45. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 2) 

▪ Пословни енглески језик I 

▪ Пословни енглески језик II 

 2+2 6 

46. Технолошко организациона пракса (75 часова)   2 
47. Предмет завршног рада   6 
48. Завршни рад   6 

Укупно  15+8 31 
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О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА  
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Зашто уписати студијски програм Анимална производња? 

Производи анималног порекла имају немерљив цивилизацијски значај, као и 
њихова потреба у будућности. Изазови проучавања савремених технологија у 
анималној производњи имају за циљ да обезбеде стручњаке модерних и 
визионарских схватања, чијим ће даљим радом и усавршавањем бити осигуран 
ресурс здраве и безбедне хране. 

Ако волите животиње и рад у оквиру технологија  које имају за циљ њихову 
добробит, добијање безбедних и квалитетних анималних производа, чините праву 
ствар. Постајете незамењива карика у друштву, јер учећи како да водите бригу о 
здравим животињама, осигуравате здраву и безбедну будућност свих оних који желе 
здраву и безбедну храну. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шта ће студенти учити током студија? 

 
Поред морфологије, физиологије, исхране, репродукције, генетике и селекције 

животиња, студенти стичу и стручна  знања из специфичних технологијa гајења 
најзначајнијих гајених животињских врста. Такође изучава се понашање животиња, 
пчеларство, безбедност анималних производа, газдовање дивљачи као и мноштво 
других занимљивих стручних предмета. 
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Где студенти могу да се запосле након завршетка студија? 

 
За студенте који су завршили студијски програм  анимална производња постоји 

могућност запослења у широкој палети профила у оквиру различитих привредних 
грана. Поред  позиција у менаџменту на фармама, саветодавним службама, 
различитим лабораторијама, институтима, трговини анималних производа и 
храном за животиње, инжењер анималне производње неизоставан је на позицијама 
технолога у фабрикама хране за животиње, месној и млекарској индустрији. Такође 
за овим профилом постоји потреба у сектору банкарства, осигурања али и у 
органима државне управе. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уколико желите да сазнате више о овом студијском програму, 
довољно је да кликнете на линк (иконицу) испод. 

 

  INSTAGRAM FACEBOOK 

Придружите се Вибер групи. 
 
Директно питајте путем Вибер 
канала, како бисте добили што 
тачније информације из прве руке 
о упису и студијском програму 
Анимална производња. 

animalna.pro 

https://www.instagram.com/animalna.pro/
https://www.facebook.com/stocarstvo.edu.rs
https://www.instagram.com/animalna.pro/
https://www.facebook.com/stocarstvo.edu.rs
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3IIeHSJ&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3AIa1zXiKVUnZ7boYQ_T1V
https://www.animalna.pro/
https://www.animalna.pro/
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02. Студијски програм 

Студијски програм: Анимална производња 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

I. ГОДИНА I II 60 
1. Хемија 3+2  6 
2. Биологија 2+2  5 
3. Морфологија животиња 4+4  8 
4. Основе економије са аграрном политиком 3+2  6 
5. Примењена математика 2+2  5 

Укупно 14+12  30 
6. Опште сточарство  3+2 6 
7. Микробиологија  3+2 5 
8. Биохемија животињаа  3+3 6 
9. Социологија  2+1 3 
10. Информатика  2+2 4 
11. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 

▪ Енглески језик I 

▪ Енглески језик II 

 2+2 6 

Укупно  15+12 30 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

II. ГОДИНА III IV 60 
12. Статистика 2+2  4 
13. Производња крмних биљака 2+2  4 
14. Генетика животиња 2+2  5 
15. Механизација и аутоматизација у сточарству 3+2  5 
16. Хигијена и превентива болести 3+2  5 
17. Физиологија животиња 4+2  7 
18. Радна пракса (30 часова)   1 

Укупно 16+12  31 
19. Репродукција домаћих животиња  3+2 5 
20. Хранива и технологија хране за животиње  3+3 6 
21. Основи исхране животиња  3+3 6 
22. Етологија животиња  2+2 4 
23. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 

▪ Зооекологија 

▪ Биодиверзитет животиња 

 2+2 6 

24. Радна пракса   2 

Укупно  13+12 29 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

III. ГОДИНА V VI 60 
25. Исхрана непреживара 3+3  6 
26. Рибарство 3+2  6 
27. Оплемењивање животиња 4+3  7 
28. Коњарство 2+2  5 
29. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) 

▪ Основе агроеколошког менаџмента 

▪ Биотехнологија у репродукцији животиња 

▪ Ратарство 

2+2  6 

30. Производна пракса (60 часова)   2 

Укупно 14+12  32 
31. Технологија живинарске производње  3+2 4 
32. Технологија свињарске производње  3+2 4 
33. Исхрана преживара  3+3 5 
34. Ловство  2+2 4 
35. Пчеларство  2+2 4 
36. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) 

▪ Неконвенционална сточарска производња 

▪ Тржиште и маркетинг сточарских производа 

▪ Одгајивачки програми у сточарству 

 2+2 6 

37. Производна пракса (30 часова)   1 

Укупно  15+13 28 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

IV. ГОДИНА VII VIII 60 
38. Технологија говедарске производње 4+2  5 
39. Технологија овчарске и козарске производње 3+2  5 
40. Млекарство 3+3  5 
41. Квалитет и безбедност сточарских производа 3+2  4 
42. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 

▪ Рачунарски програми у исхрани животиња 

▪ Алтернативни системи у живинарству 

▪ Тренинг спортских коња 

2+2  6 

43. Технолошко организациона пракса (60 часова)   1 

Укупно 15+11  26 
44. Менаџмент сточарске производње  3+2 5 
45. Калкулације  2+2 3 
46. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 3) 

▪ Технологија прераде млека 

▪ Основи органске сточарске производње 

▪ Пројектовање и контрола производње 

на фармама свиња 

 3+2 6 

47. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 2) 

▪ Пословни енглески језик I 

▪ Пословни енглески језик II 

 2+2 6 

48. Технолошко организациона пракса (105 часова)   2 
49. Предмет завршног рада   6 
50. Завршни рад   6 

Укупно  10+8 34 
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О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ВОЋАРСТВО, ВИНОГРАДАРСТВО И 
ХОРТИКУЛТУРА 
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Зашто уписати студијски програм Воћарство, 
виноградарство и хортикултура? 

 

▪ Јер је производња воћа, грожђа и хортикултурног биља данас 
високопрофитабилни посао који зависи од знања и стручности 

▪ Јер су инжињери који су завршили овај студијски програм на 
Пољопривредном факултету у Новом Саду веома цењени од стране 
послодаваца у земљи али и иностранству 

▪ Јер стручна знања која се стичу на нашем студијском програму омогућавању 
покретање сопственог посла у области хортикултуре 

Захваљујући нивоу знања и практичној обуци која им је пружена у току студија наши 
инжењери често имају предност приликом запошљавања. 
 
 

Шта ће студенти учити током студија? 

Студенти ће стећи стручност и практична знања о гајењу воћака и винове лозе у 
савременим засадима на огледним пољима и модрерној, врхунски опремљеној 
винарији Пољопривредног факултета у Новом Саду. 

Пољопривредни факултет у Новом Саду нуди будућим студентима јединствене 
услове за студирање Производње садног материјала, смера који тренутно не нуди ни 
један други факултет у региону. 

Основу за рад са студентима чини вишедеценијско искуство наставног и научног 
кадра у производњи садница воћака, калемова винове лозе и садница украсног биља 
стечено у расаднику факултета, једном од најстаријих комерцијалних расадника на 
овим просторима. 

У оквиру лабораторије за културу ткива студенти уче о најсавременијим 
методама за умножавање воћних врста, подлога и хортикултурног биља.  



34 
 

Где студенти могу да се запосле након завршетка студија? 
 
Као организатори и руководиоци воћарске и виноградарске производње у 

компанијама које се баве производњом воћа и грожђа, хладњачама и 
дистрибутивним центрима, винаријама и дестилеријама, расадницима воћака, 
винове лозе и хортикултурног биља. Покретање сопственог посла и заснивање 
производње на сопственом газдинству. У сектору услуга као саветници и 
проценитељи у банкама и осигуравајућим друштвима. У трговини средствима која 
се користе у производњи. Просвета и наука (средње пољопривредне школе, научни 
институти и факултети). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Уколико желите да сазнате више о овом студијском програму, 
довољно је да кликнете на линк (иконицу) испод. 

 

  INSTAGRAM FACEBOOK 

https://www.instagram.com/vocarstvovinogradarstvons/
https://www.facebook.com/DepartmanVocarstvoNS
https://www.instagram.com/vocarstvovinogradarstvons/
https://www.facebook.com/DepartmanVocarstvoNS
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03. Студијски програм 

Студијски програм: Воћарство, виноградарство и хортикултура 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

I. ГОДИНА I II 60 
1. Хемија 4+3  7 
2. Микробиологија 3+2  6 
3. Метеорологија 3+2  6 
4. Основе економије са аграрном политиком 3+2  6 
5. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 

▪ Математика 

▪ Примењена математика 

2+2  6 

Укупно 15+11  31 
6. Ботаника  4+3 6 
7. Педологија  4+2 6 
8. Биохемија биљака  3+3 6 
9. Социологија  2+1 5 
10. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 

▪ Информатика 

▪ Примењена информатика 

 2+2 6 

Укупно  15+11 29 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

II. ГОДИНА III IV 60 
11. Агрохемија 3+2  6 
12. Физиологија биљака 4+3  6 
13. Генетика 3+2  6 
14. Цвећарство 2+3  5 
15. Дендрологија I 2+3  4 
16. Радна пракса (30 часова)   1 

Укупно 14+13  28 
17. Наводњавање  2+2 5 
18. Биологија воћака  4+2 7 
19. Биологија винове лозе  4+2 7 
20. Машине у воћарству, виноградарству и хортикултури  3+2 5 
21. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 5) 

▪ Екотоксилогија и заштита животне средине 

▪ Функционална храна 

▪ Примена ђубрива у вишегодишњим засадима 

▪ Енглески језик I 

▪ Резидуе и контаминенти пољопривредних производа 

 2+2 6 

22. Радна пракса (60 часова)   2 

Укупно  15+10 32 
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Изборно подручје: Модул 1 
Воћарство и виноградарство 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

III. ГОДИНА V VI 60 
23. Пестициди воћака и винове лозе 2+1  3 
24. Болести и штеточине воћака и винове лозе 4+2  5 
25. Расадничка производња 4+2  6 
26. Статистика 2+2  4 
27. Тржиште и маркетинг 2+2  6 
28. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 4) 

▪ Основе биљне производње 

▪ Агроекологија 

▪ Рачуноводство пољопривредних газдинстава 

▪ Географски информациони системи 

2+2  6 

29. Производна пракса (30 часова)   1 

Укупно 16+11  31 
30. Гајење воћака  4+2 6 
31. Гајење винове лозе  4+3 5 
32. Посебно воћарство I  3+2 5 
33. Пчеларство  2+1 5 
34. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) 

▪ Гајење алтернативних њивских култура 

▪ Међуусеви у воћарству и виноградарству 

 2+2 6 

35. Производна пракса   2 

Укупно  15+10 29 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

IV. ГОДИНА VII VIII 60 
36. Опште оплемењивање воћака 4+2  6 
37. Посебно воћарство II 4+2  6 
38. Ампелографија и селекција винове лозе 4+2  6 
39. Интегрална и органска производња воћа и грожђа 2+2  4 
40. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 4) 

▪ Вирозе воћака и винове лозе 

▪ Лековито, ароматично и зачинско биље 

▪ Управљање људским ресурсима I 

▪ Сушење и дорада воћа 

2+2  6 

41. Технолошко организациона пракса (60 часова)   2 

Укупно 16+10  30 
42. Посебно воћарство III  3+2 3 
43. Специјално оплемењивање воћака  3+2 2 
44. Берба и чување воћа и грожђа  4+2 2 
45. Сорте винове лозе  4+2 4 
46. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 2) 

▪ Пословни енглески језик I 

▪ Пословни енглески језик II 

 2+2 6 

47. Технолошко организациона пракса   1 
48. Предмет завршног рада   6 
49. Завршни рад   6 

Укупно  16+10 30 
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Изборно подручје: Модул 2 
Орнаментална хортикултура 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

III. ГОДИНА V VI 60 
23. Тржишни маркетинг 2+2  6 
24. Лековито, ароматично и зачинско биље 2+2  6 
25. Болести и штеточине у хортикултури 4+4  7 
26. Геодетска мерења и мреже 3+3  6 
27. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 4) 

▪ Основе агроеколошког менаџмента 

▪ Основе биљне производње 

▪ Географски информациони системи 

▪ Активни принципи украсног биља 

2+2  6 

28. Производна пракса (30 часова)   1 

Укупно 13+13  32 
29. Цвећарство ентеријера  3+2 3 
30. Дендрологија II  3+2 5 
31. Повртарство  4+2 6 
32. Производња поврћа у заштићеном простору  4+2 6 
33. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 

▪ Воћарство 

▪ Виноградарство 

▪ Пчеларство 

 2+2 6 

34. Производна пракса (60 часова)   2 

Укупно  16+10 28 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

IV. ГОДИНА VII VIII 60 
35. Статистика 2+2  4 
36. Воћне врсте у пејзажном пројектовању 2+2  4 
37. Производња садног материјала украсног дрвећа и жбуња 2+2  5 
38. Агрошумарски системи 2+2  5 
39. Увод у пејзажноархитектонско пројектовање 3+2  5 
40. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 3) 

▪ Рачуноводство пољопривредних газдинстава 

▪ Култура ткива у хортикултури 

▪ Сушење и дорада воћа 

2+2  6 

Укупно 13+12  29 
41. Травњаци  3+2 4 
42. Оплемењивање хортикултурног биља  3+2 3 
43. Подизање и одржавање зелених површина  3+3 3 
44. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 2) 

▪ Пословни енглески језик I 

▪ Пословни енглески језик II 

 2+2 6 

45. Технолошко организациона пракса   3 
46. Предмет завршног рада   6 
47. Завршни рад   6 

Укупно  11+9 31 
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Изборно подручје: Модул 3 
Производња садног материјала 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

III. ГОДИНА V VI 60 
23. Болести и штеточине у хортикултури 4+4  7 
24. Расадничка производња 4+2  6 
25. Тржиште и маркетинг 2+2  6 
26. Лековито, ароматично и зачинско биље 2+2  6 
27. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) 

▪ Основе биљне производње 

▪ Агроекологија 

▪ Географски информациони системи 

2+2  6 

28. Производна пракса (30 часова)   1 

Укупно 14+12  32 
29. Дендрологија II  3+2 5 
30. Повртарство  4+2 6 
31. Семенарство  4+2 4 
32. Посебно воћарство I  3+2 5 
33. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 2) 

▪ Гајење алтернативних њивских култура 

▪ Међуусеви у воћарству и виноградарству 

 2+2 6 

34. Производна пракса (60 часова)   2 

Укупно  16+10 28 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

IV. ГОДИНА VII VIII 60 
35. Опште оплемењивање воћака 4+2  6 
36. Ампелографија и селекција винове лозе 4+2  6 
37. Посебно воћарство II 4+2  6 
38. Производња садног материја украсног дрвећа и жбуња 2+2  5 
39. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 4) 

▪ Култура ткива у хортикултури 

▪ Вирозе воћака и винове лозе 

▪ Управљање људским ресурсима I 

▪ Рачуноводство пољопривредних газдинстава 

2+2  6 

Укупно 16+10  29 
40. Посебно воћарство III  3+2 3 
41. Сорте винове лозе  4+2 4 
42. Оплемењивање хортикултурног биља  3+2 3 
43. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 2) 

▪ Пословни енглески језик I 

▪ Пословни енглески језик II 

 2+2 6 

44. Технолошко организациона пракса   3 
45. Предмет завршног рада   6 
46. Завршни рад   6 

Укупно  12+8 31 
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О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ФИТОМЕДИЦИНА 
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Зашто уписати студијски програм Фитомедицина? 

Знање стечено на овом реномираном смеру са традицијом старом више од пола 
века, пружа актуелна знања и праксу у успешном препознавању и решавању 
проблема из области заштите биља, пољопривредних производа, као и заштите 
здравља људи, животиња и животне средине. 

 Шта ће студенти учити током студија? 

Студијски програм Фитомедицина се састоји од два модула. На модулу Заштита 
биља студенти уче како да на правилан начин препознају и примене  мере контроле 
проузроковача болести, штеточина и корова у циљу добијања што квалитетнијих и 
конкурентских пољопривредних производа при чему је економска добит 
загарантована.  

Модул Заштита пољопривредних производа, здравља људи и животиња пружа 
знање, вештине и способности из области одрживог управљања заштитом животне 
средине и природним ресурсима. 

Где студенти могу да се запосле након завршетка студија? 

Дипломирани инжењери смера Фитомедицина могу да се запосле и успешно 
изграде своје каријере као саветодавци у државним или приватним саветодавним и 
инспекцијским службама, на пољопривредним газдинствима, у хемијским 
компанијама, лабораторијама, семенским кућама, пољопривредним апотекама, 
факултетима, институтима као и у области дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације.  
 
 
 
 
  
 
 
Уколико желите да сазнате више о овом студијском програму, 
довољно је да кликнете на линк (иконицу) испод. 

 

INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/fitomedicina.ns/
https://www.instagram.com/fitomedicina.ns/
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04. Студијски програм 

Студијски програм: Фитомедицина 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

I. ГОДИНА I II 60 
1. Хемија 4+3  7 
2. Основе економије са аграрном политиком 3+2  6 
3. Микробиологија 3+2  6 
4. Метеорологија 3+2  6 
5. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 

▪ Енглески језик I 

▪ Енглески језик II 

2+2  6 

Укупно 15+11  31 
6. Социологија  2+1 5 
7. Ботаника  4+3 6 
8. Педологија  4+2 6 
9. Биохемија биљака  3+3 6 
10. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) 

▪ Информатика 

▪ Примењена информатика 

▪ Математичке методе у фитомедицини 

▪ Математика 

 2+2 6 

Укупно  15+11 29 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

II. ГОДИНА III IV 60 
11. Ратарство и повртарство 3+2  5 
12. Пољопривредна зоологија са екологијом 4+2  6 
13. Агрохемија 3+2  6 
14. Физиологија биљака 4+3  6 
15. Изборни предмет 3 (брира се 1 од 2) 

▪ Генетика 

▪ Генетика са основима оплемењивања 

2+2  6 

16. Радна пракса (30 часова)   1 

Укупно 16+11  30 
17. Основи фитопатологије  4+2 6 
18. Акарологија и нематологија  3+3 6 
19. Воћарство и виноградарство  3+2 6 
20. Абиотичке болести  1+2 4 
21. Основи ентомологије  4+2 6 
22. Радна пракса   2 

Укупно  15+11 30 
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Изборно подручје: Модул 1 
Заштита биља 
 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

III. ГОДИНА V VI 60 
23. Основи хербологије 4+2  4 
24. Бактериозе биљака 3+2  3 
25. Основи фитофармације 3+2  9 
26. Систематика инсеката и медицинска ентомологија 2+2  4 
27. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 

▪ Статистика I 

▪ Статистика II 

2+1  6 

28. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 

▪ Чување воћа након бербе 

▪ Лековите, ароматичне и зачинске биљке 

▪ Примена корисних микроорганизама 

у фитопатологији 

1+2  6 

29. Производна пракса (60 часова)   2 

Укупно 15+11  34 
30. Посебна ентомологија I  4+2 4 
31. Псеудомикозе и микозе биљака I  4+2 4 
32. Посебна ентомологија II  3+3 4 
33. Пољопривредна техника и апликација пестицида  3+2 5 
34. Економика предузећа  2+0 2 
35. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 4) 

▪ Биоиндикациона зоологија 

▪ Прогнозе појаве коровских врста 

▪ Корисни инсекти 

▪ Методе анализе пестицида 

 1+2 6 

36. Производна пракса (30 часова)   1 

Укупно  17+11 26 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

IV. ГОДИНА VII VIII 60 
37. Псеудомикозе и микозе биљака II 4+2  5 
38. Фунгициди 3+3  4 
39. Посебна ентомологија III 3+2  5 
40. Вирозе биљака 3+2  4 
41. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 6) 

▪ Дијагностика фитопатогених микроорганизама 

▪ Мониторинг контрола птица 

и сисара у шумским екосистемима 

▪ Паразитне цветнице 

▪ Рационална примена хербицида 

▪ Биолошки ефекти фунгицида и инесктицида 

▪ Сузбијање синатропних инсеката 

1+2  6 

42. Технолошко организациона пракса (75 часова)   2 

Укупно 14+11  26 
43. Посебна хербологија  4+2 4 
44. Хербициди  3+3 4 
45. Здравствене безбедности пољопривредних производа  3+2 5 
46. Екотоксикологија и заштита животне средине  3+1 4 
47. Зооциди  3+3 4 
48. Технолошко организациона пракса (15 часова)   1 
49. Предмет завршног рада   6 
50. Завршни рад   6 

Укупно  16+11 34 
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Изборно подручје: Модул 2 
Заштита пољопривредних производа, здравља људи и животиња 
 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

III. ГОДИНА V VI 60 
23. Основи хербологије 4+2  4 
24. Бактериозе биљака 3+2  3 
25. Основи фитофармације 3+2  9 
26. Систематика инсеката и медицинска ентомологија 2+2  4 
27. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 

▪ Статистика I 

▪ Статистика II 

2+1  6 

28. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 

▪ Чување воћа након бербе 

▪ Лековите, ароматичне и зачинске биљке 

▪ Примена корисних микроорганизама 

у фитопатологији 

1+2  6 

29. Производна пракса (60 часова)   2 

Укупно 16+11  26 
30. Посебна ентомологија I 4+2  4 
31. Псеудомикозе и микозе биљака I 4+2  4 
32. Посебна ентомологија II 3+3  4 
33. Биолошка контаминација пољопривредних производа 4+2  6 
34. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 4) 

▪ Урбана орнитологија 

▪ Детерминација полена економски значајних 

коровских врста 

▪ Корисни инсекти 

▪ Екотоксикологија и заштита животне средине 

1+2  6 

35. Производна пракса (45 часова)   2 

Укупно 16+11  26 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

IV. ГОДИНА VII VIII 60 
36. Псеудомикозе и микозе биљака II 4+2  5 
37. Вирозе биљака 3+2  4 
38. Корови убране средине 3+2  4 
39. Инвазивни организми 3+1  3 
40. Урбана екологија и принципи јединственог здравља 2+2  3 
41. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 5) 

a. Дијагностика фитопатогених микроорганизама 

b. Медицинска зоологија 

c. Еколошки односи алеопатских биљака 

d. Акватични екосистеми 

e. Дезинфицијенси, конзерванси 

и биоцидни производи за општу употребу 

1+2  6 

42. Технолошко организациона пракса (60 часова)   1 

Укупно 16+11  26 
43. Здравствене безбедности пољопривредних производа  3+2 5 
44. Пестициди  4+2 4 
45. Зооциди, биоциди и комунална хигијена  3+2 4 
46. Пољопривредна техника и апликација пестицида  3+2 5 
47. Надзор и превенција синантропних организама  2+2 3 
48. Технолошко организациона пракса (45 часова)   1 
49. Предмет завршног рада   6 
50. Завршни рад   6 

Укупно  15+10 34 
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О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА И 
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 
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Зашто уписати студијски програм Пољопривредна техника 
и информациони системи? 

Дигиталне технологије су постале саставни део модерне и профитабилне 
пољопривреде. Компанијама су потребни пољопривредни инжењери високог 
техничког знања из области машинства, електротехнике, аутоматике и базне 
пољопривреде. Научите да користите сложене инжењерске алате у системима 
паметне пољопривреде уписом на студијски програм Пољопривредна техника и 
информациони системи. 

Шта ће студенти учити током студија? 

Програм основних студија смера Пољопривредна техника и информациони 
системи нуди знања за разумевање и даљи развој различитих техничких и 
мехатроничких уређаја који се примењују у свим доменима пољопривредне 
производње и процесне технике на отвореном пољу или строго контролисаним 
условима. Студенти ће стећи актуелна знања из области машинства, електротехнике, 
информатике, аутоматике и пољопривредне производње.  
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Где студенти могу да се запосле након завршетка студија? 

Студијски програм ће вас квалификовати за разнолико и занимљиво подручје рада. 
Дипломоирани инжењери Пољоприврене технике и информационих система 
запошљавају се у пољопривредним компанијама у области ратарства, семенарства, 
воћарства, сточарства, машинским радионицама за конструисање и производњу 
пољопривредних машина и процесне опреме, дијагностичким и ремонтним 
центрима за погонске и прикључне машине, центрима за сушење и складиштење, 
фабрикама за производњу хране, дорадним центрима, компанијама за продају 
пољопривредних машина, банкама и осигуравајућим друштвима, пољопривредним 
станицама и саветодавним службама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уколико желите да сазнате више о овом студијском програму, 
довољно је да кликнете на линк (иконицу) испод. 

 

  INSTAGRAM FACEBOOK dpt.polj.uns.ac.rs 

https://www.instagram.com/poljoprivredna_tehnika_uns/
https://www.facebook.com/dpt.ns
https://www.instagram.com/poljoprivredna_tehnika_uns/
https://www.facebook.com/dpt.ns
https://dpt.polj.uns.ac.rs/
https://dpt.polj.uns.ac.rs/
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05. Студијски програм 

Студијски програм: Пољопривредна техника и информациони системи 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

I. ГОДИНА I II 60 
1. Математика I 3+3  6 
2. Механика 3+4  7 
3. Инжењерске графичке комуникације 3+3  6 
4. Општа хемија 3+2  6 
5. Основи економије са аграрном политиком 2+0  5 

Укупно 14+12  30 
6. Информатика  2+2 6 
7. Педологија  4+2 6 
8. Отпорност материјала и динамика  3+4 6 
9. Машински и пољопривредни материјали  3+3 7 
10. Социологија  2+1 5 

Укупно  14+12 30 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

II. ГОДИНА III IV 60 
11. Ратарство и повртарство 4+2  6 
12. Електротехника и електричне машине 3+3  6 
13. Машински елемтни 3+3  6 
14. Фитомедицина 2+2  5 
15. Инфомациони системи у пољопривреди 2+2  6 
16. Радна пракса (30 часова)   1 

Укупно 14+12  30 
17. Мотори  3+3 5 
18. Термотехника и обновљиви извори енергије  3+3 6 
19. Ремонтне машине и радионичка пракса  2+2 5 
20. Механизми пољопривредних машина  3+3 6 
21. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) 

▪ Математика II 

▪ Статистички методи 

▪ Заштита и безбедност на раду 

 2+2 6 

22. Радна пракса   2 

Укупно  13+13 30 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

III. ГОДИНА V VI 60 
23. Хидропнеуматска техника 3+3  6 
24. Трактори 4+3  6 
25. Машине у ратарству 3+3  6 
26. Механизација засада, фитомедицине и водопривреде 4+3  6 
27. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) 

▪ Економика предузећа 

▪ Географски информациони системи 

▪ Енглески језик I 

2+2  6 

Укупно 16+14  30 
28. Машине за убирање  3+3 6 
29. Воћарство и виноградарство  2+2 4 
30. Аутоматика и агроинформационе технологије  2+2 5 
31. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 

▪ Основи даљинске детекције 

▪ Компјутерско конструисање и пројектовање 

 2+2 6 

32. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 

▪ Прецизна пољопривреда 

▪ Отпадне материје и заштита животне средине 

 2+2 6 

33. Производна пракса   3 

Укупно  11+11 30 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

IV. ГОДИНА VII VIII 60 
34. Процесна техника 3+3  4 
35. Биотехнички системи у повртарству 3+3  4 
36. Сточарство 2+1  3 
37. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 

▪ Послеубирајући системи вишегодишњих засада 

▪ Техника наводњавања и одводњавања 

▪ Управљање људским ресурсима I 

2+2  6 

38. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 4) 

▪ Дијагностика техничких система 

▪ Ергономија и микроклимат тракторских кабина 

▪ Обновљиви извори енергије у пољопривреди 

▪ Пројектовање објеката у сточарству 

2+2  6 

39. Ремонт и одржавање техничких система 3+2  3 
40. Технолошко организациона пракса (30 часова)   1 

Укупно 15+13  27 
41. Пољопривредна техника у сточарству  3+3 3 
42. Сушење и складиштење  3+2 3 
43. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 1) 

▪ Пословни енглески језик I 

▪ Пословни енглески језик II 

 2+2 6 

44. Експлоатација производних система  3+2 4 
45. Транспорт и логистика  2+2 3 
46. Технолошко организациона пракса (60 часова)   2 
47. Предмет завршног рада   6 
48. Завршни рад   6 

Укупно  13+11 33 
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О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И 
ЗАШТИТА ВОДА 
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Зашто уписати студијски програм Уређење, коришћење и 
заштита вода? 

Знате ли да је потребно око 26.000 литара воде да се узгаји храна потребна за 
један дан четворочланој породици? Да велики део становништва Србије нема 
приступ пијаћој води? Да је у току дигитална трансформација водног сектора (смарт 
wатер)?  

Постати стручњак за област водних ресурса у данашње време је прави изазов јер 
укључује знања из пољопривреде, инжењерства, заштите животне средине, 
информационих технологија.  

Све средњошколце који би желели да науче све ово и припреме се за ново 
дигитално време у области вода, позивамо да упишу студијски програм Уређење, 
коришћење и заштита вода на Пољопривредном факултету у Новом Саду. Смер 
постоји већ 45 година, а богато искуство се допуњава најновијим 
интердисциплинарним знањима из области климатских промена, наводњавања и 
одводњавања, квалитета вода, одрживости и заштите водних ресурса, али и 
економским, техничким и организационим аспектима пољопривредне производње, 
водопривреде и комуналних делатности везаним за воде. При истраживањима се 
ослањамо на софтвере, беспилотне летилице, обраду сателитских снимака, примену 
сензора и на искуства стручњака из праксе. 

 

Шта ће студенти учити током студија? 

Департман за уређење вода даје велики значај студентским активностима изван 
оквира наставе и самог факултета, сматрајући да су такве активности кључне за 
лични и професионални развој. Неке активности које су популарне код наших 
студената су: интернационалне летње школе, екскурзије у земљи и иностранству, 
размена студената, конференције, такмичења, фестивали, радионице, студентски 
пројекти. 
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Где студенти могу да се запосле након завршетка студија? 

У пољопривредним предузећима (биљна производња у условима наводњавања, 
руковођења системима за наводњавање), водопривредним предузећима 
(пројектовање и извођење радова на системима за одводњавање, експлоатација и 
управљање водопривредним системима, одбрана од поплава – организација, 
руковођење итд.), пројектантским предузећима и бироима у области уређења, 
коришћења и заштите вода, инспекцијским, комуналним и саветодавним службама 
из области пољопривреде, водопривреде, екологије и заштите животне средине, 
органима државне управе, локалне самоуправе, јавним предузећима чија је делатност 
везана за уређење, коришћење и заштиту вода, научно-образовне институције. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уколико желите да сазнате више о овом студијском програму, 
довољно је да кликнете на линк (иконицу) испод. 

 

  INSTAGRAM FACEBOOK 

https://www.instagram.com/menadzment_voda/
https://www.facebook.com/DepartmanUredjenjeVODA
https://www.instagram.com/menadzment_voda/
https://www.facebook.com/DepartmanUredjenjeVODA
https://www.facebook.com/DepartmanUredjenjeVODA
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06. Студијски програм 

Студијски програм: Уређење, коришћење и заштита вода 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

I. ГОДИНА I II 60 
1. Математика I 3+3  6 
2. Механика 3+4  7 
3. Нацртна геометрија 3+3  6 
4. Општа хемија 3+2  6 
5. Основи економије са аграрном политиком 2+0  5 

Укупно 14+12  30 
6. Информатика  2+2 6 
7. Педологија  4+2 6 
8. Отпорност материјала и динамика  3+4 6 
9. Математика II  3+3 7 
10. Социологија  2+1 5 

Укупно  14+12 30 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

II. ГОДИНА III IV 60 
11. Геодетска мерења и мреже 3+3  6 
12. Ратарство и повртарство 4+2  6 
13. Метеорологија 3+2  6 
14. Материјали 2+2  6 
15. Хидроекологија 2+3  5 
16. Радна пракса (30 часова)   1 

Укупно 14+12  30 
17. Геодетски премер терена  3+3 6 
18. Теорија конструкција  3+4 6 
19. Снабдевање водом  3+2 6 
20. Општа хидрологија  2+2 6 
21. Статистички методи  2+2 4 
22. Радна пракса (60 часова)   2 

Укупно  13+13 30 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

III. ГОДИНА V VI 60 
23. Инжењерска хидрологија 3+4  6 
24. Основе хидраулике 3+3  6 
25. Заштита вода 3+2  6 
26. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 3) 

▪ Агроеклогија 

▪ Воћарство и виноградарство 

▪ Географски информациони системи 

2+2  6 

27. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 3) 

▪ Енглески језик I 

▪ Биосистеми у пречишћавању 

▪ Геологија са хидрогеологијом 

2+2  6 

28. Производна пракса (30 часова)   1 

Укупно 13+13  31 
29. Уређење водотока  4+2 5 
30. Хидраулика  3+3 5 
31. Водопривредна системска анализа  3+3 5 
32. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 3) 

▪ Одржива пољопривреда 

▪ Примена рачунара у хидраулици 

▪ Природи блиско уређење вода руралних 

и урбаних средина 

 2+2 6 

33. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) 

▪ Погонске и мелиорационе машине 

▪ Енглески језик II 

▪ Основе даљинске детекције 

 2+2 6 

34. Производна пракса (60 часова)   2 

Укупно  14+11 29 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

IV. ГОДИНА VII VIII 60 
35. Објекти у заштити од ерозије 3+3  6 
36. Наводњавање природних усева 3+2  5 
37. Одводњавање 3+4  5 
38. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 

▪ Методи операционих истраживања у пољопривреди 

▪ Уређење земљишне територије 

▪ Организација и механизација радова 

2+2  6 

39. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2) 

▪ Софтвери у управљању и планирању водних ресурса 

▪ Увод у бихејвиорално одлучивање 

2+2  6 

40. Технолошко организациона пракса (30 часова)   1 

Укупно 13+13  29 
41. Мелирациони објекти  3+3 4 
42. Системи за наводњавање  3+3 4 
43. Економика пољопривреде  4+2 3 
44. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 3) 

▪ Биорегулација 

▪ Пословни енглески језик I 

▪ Пословни енглески језик II 

 2+2 6 

45. Технолошко организациона пракса (60 часова)   2 
46. Предмет завршног рада   6 
47. Завршни рад   6 

Укупно  12+10 31 
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О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ АГРОЕКОНОМИЈА 
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Зашто уписати студијски програм Агроекономија? 

 
Агроекономија је дисциплина која успешно повезује економију и све 

потенцијале пољопривреде у сфери агробизниса. Пољопривредна и прехрамбена 
индустрија у Србији има значајне неискоришћене потенцијале у овом сектору који 
ће тек да се развијају и делатност агроекономиста управо пружа значајне могућности 
за развој каријере младих људи и запошљавање дипломираних студената. 

Шта ће студенти учити током студија? 

 
Студијски програм конципиран је тако да је током прве две године студија фокус 

на предметима из области пољопривреде и општим економским предметима, док је 
у трећој и четвртој години студија акценат на стручним агроекономским 
предметима (Калкулације, Финансије и финансијско пословање, Рачуноводство 
пољопривредних предузећа, Маркетинг, Планирање и пројектовање, Анализа 
пословања итд.). 
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Где студенти могу да се запосле након завршетка студија? 

 
Могућности запослења у агросектору су бројне и разноврсне. Пољопривредна 

производња (газдинства и пољопривредна предузећа), прехрамбена индустрија 
(индустрија за прераду меса, млека, воћа и поврћа итд.), трговина и логистика 
пољопривредно-прехрамбених производа, пољопривредне механизације и инпута 
(семена, ђубрива, средства за заштиту биља итд.), агромаркетинг, масовни медији и 
агроновинарство, рачуноводство, ревизија и консалтинг у пољопривреди, банке и 
осигуравајућа друштва, државни органи и институције (факултети, институти, 
саветодавне службе, државна управа итд.). 

Агроекономија има јаку АЛУМНИ организацију која окупља дипломиране 
агроекономисте и значајно посредује у запошљавању дипломираних студената АE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уколико желите да сазнате више о овом студијском програму, довољно је 
да кликнете на линк (иконицу) испод или скенирате QR код. 
 

  INSTAGRAM FACEBOOK ae.polj.uns.ac.rs
/ 

https://www.instagram.com/agroekonomija.ns/
https://www.facebook.com/Departman-za-ekonomiku-poljoprivrede-i-sociologiju-sela-221795684679934/
https://www.instagram.com/agroekonomija.ns/
https://www.facebook.com/Departman-za-ekonomiku-poljoprivrede-i-sociologiju-sela-221795684679934/
http://ae.polj.uns.ac.rs/
http://ae.polj.uns.ac.rs/
http://ae.polj.uns.ac.rs/
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07. Студијски програм 

Студијски програм: Агроекономија 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

I. ГОДИНА I II 60 
1. Плодност земљишта исхрана биљака и ђубрење 3+2  6 
2. Земљиште и мелиорације 3+2  6 
3. Ратарство и повртарство 4+2  6 
4. Микроекономија 3+2  6 
5. Пословна математика 3+3  7 

Укупно 16+11  31 
6. Макроекономија  3+2 6 
7. Статистика  3+3 7 
8. Сточарство са исхраном  4+2 5 
9. Воћарство и виноградаство  3+2 6 
10. Основи заштите биља  2+2 5 

Укупно  15+11 29 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

II. ГОДИНА III IV 60 
11. Социологија 4+2  6 
12. Пољопривредне машине 3+2  5 
13. Статистички методи 3+2  6 
14. Изборни предмет 1 (бира се 1од 2) 

▪ Енглески језик I 

▪ Енглески језик II 

2+2  6 

15. Привредни систем и економска политика 4+2  6 
16. Стручна пракса    

Укупно 16+10  29 
17. Привредно право  3+0 4 
18. Информатика  3+4 6 
19. Организација у пољопривреди  4+3 7 
20. Економика пољопривреде  3+2 6 
21. Маркетинг  3+1 5 
22. Стручна пракса   3 

Укупно  16+10 31 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

III. ГОДИНА V VI 60 
23. Калкулације 4+4  7 
24. Менаџмент ратарске производње 3+2  5 
25. Менаџмент воћарско-виноградарске производње 3+2  5 
26. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 4) 

▪ Предузетничка економија 

▪ Управљање људским ресурсима I 

▪ Аграрна политика 

▪ Рурални развој 

2+2  6 

27. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 4) 

▪ Предузетнички менаџмент 

▪ Осигурање 

▪ Социологија руралног развоја 

▪ Наука о раду 

2+2  6 

28. Стручна пракса    

Укупно 14+12  29 
29. Рачуноводство пољопривредних предузећа  4+4 7 
30. Економика пољопривредних газдинстава  3+3 6 
31. Таксација у пољопривреди  2+1 4 
32. Менаџмент сточарске производње  3+2 5 
33. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 4) 

▪ Инвестиције у туризму 

▪ Регулативе у пољопривреди европске уније 

▪ Економетрија 

▪ Економика туризма и сеоског туризма 

 2+2 6 

34. Стручна пракса   3 

Укупно  14+12 31 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

IV. ГОДИНА VII VIII 60 
35. Тржиште агроиндустријских производа 3+2  5 
36. Финансије и финансијско пословање 4+3  5 
37. Агроеколошки менаџмент 4+2  5 
38. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 5) 

▪ Агроменаџмент 

▪ Управљање квалитетом 

▪ Менаџмент производње и прераде 

пољопривредних производа 

▪ Рачуноводство пољопривредних газдинстава 

▪ Пољопривредно саветодавство 

2+2  6 

39. Стручна пракса    
40. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 4) 

▪ Потрошња агроиндустријских производа 

и квалитет исхране 

▪ Опорезивање 

▪ Право у туризму 

▪ Прерада и чување пољопривредних производа 

2+2  6 

Укупно 15+11  27 
41. Планирање и пројектовање  4+3 4 
42. Обрачун и анализа резултата у пољопривреди  4+4 5 
43. Економика пољопривреде  4+2 3 
44. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 2) 

▪ Пословни енглески језик I 

▪ Пословни енглески језик II 

 2+2 6 

45. Стручна пракса   3 
46. Предмет завршног рада   6 
47. Завршни рад   6 

Укупно  14+11 33 
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О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА 
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Зашто уписати студијски програм Пејзажна архитектура? 
Зато што је јeдинствeн студијски програм нa тржишту. 
Нуди могућност стицања адекватног образовања и праћење савремених трендова у 
предметној области, такође знања и вештина у области пројектовања, дизајна и 
ревитализације зелених површина у контексту одрживог развоја и заштите животне 
средине. Moгућнoст зaпoслeњa у зeмљи и инoстрaнству. Компетентност у 
националним, европским и светским оквирима. 

Шта ће студенти учити током студија? 
Студенти стичу способност да самостално изводе експерименте, тумаче и 

статистички обрађују резултате као и да формулишу и донесу коректне, реалне и 
примењиве закључке. Тако су студенти оспособљени за наставак студирања и даље 
усавршавање у оквиру мастер и докторских академских студија. 

 
 
 

 
 

  

*Након завршене прве године студија, на студијском програму Пејзажна 
архитектура, студенти ће моћи да се одлуче, да ли даље школовање желе да 
наставе по дуалном или класичном моделу студирања. Дуални модел студирања 
подразумева да студенти одређени број сати или дана, поред класичне наставе 
(предавања и вежбе), проводе у неком од предузећа, као што су  ЈП „Урбанизам”, ЈКП 
„Градско зеленило” или ЈКП „Лисје” са циљем стицања професионалних пословних 
и практичних вештина кроз учење кроз рад. На овај начин као дипломирани 
инжењери, студенти ће иза себе имати почетно радно искуство. 
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Где студенти могу да се запосле након завршетка студија? 
 
Пројектантски бирои и градске институције које се баве планирањем, 
пројектовањем, подизањем, неговањем и одржавањем зелених површина. 
Покретање сопственог пројектантског бироа за пејзажну архитектуру. Рад у 
расадницима или организација самосталне расадничке производње на отвореном 
или у заштићеном простору, са контролисаним условима. Просвета, општи или 
биолошки смерови, који се базирају на пејзажној архитектури и хортикултури. 
Консултантске услуге у области планирањем, пројектовањем, подизањем, 
неговањем и одржавањем зелених површина, као и производње украсног биља. 
Лабораторије на државним факултетима и институтима или у приватним 
компанијама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уколико желите да сазнате више о овом студијском програму, 
довољно је да кликнете на линк (иконицу) испод. 

 

  INSTAGRAM FACEBOOK 

https://www.instagram.com/pejzaznahortikulturans/
https://www.facebook.com/DepartmanVocarstvoNS
https://www.instagram.com/pejzaznahortikulturans/
https://www.facebook.com/DepartmanVocarstvoNS


75 
 

08. Студијски програм 

Студијски програм: Пејзажна архитектура 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

I. ГОДИНА I II 60 
1. Енглески језик I 1+2  6 
2. Активни принципи украсног биља 2+2  6 
3. Геодетска мерења и мреже 3+3  6 
4. Нацртна геометрија 3+3  6 
5. Физиологија биљака 4+3  6 

Укупно 13+13  30 
6. Социологија  2+1 5 
7. Ликовна уметност са цртачким практикумом  3+4 7 
8. Ботаника  4+3 6 
9. Геодетски премер терена  3+3 6 
10. Увод у просторно планирање  1+2 6 

Укупно  13+13 30 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

II. ГОДИНА III IV 60 
11. Изборни предмет 1 (бира се 1од 2) 

▪ Машине у пејзажној архитектури 

▪ Статистика II 

2+2  6 

12. Дендрологија I 2+3  4 
13. Педологија 3+2  6 
14. Цвећарство 2+3  5 
15. Географски информациони системи 2+2  6 
16. Историја и теорија пејзажне архитектуре   3 
17. Радна пракса (30 часова) 2+2  1 

Укупно 13+14  31 
18. Елементи пејзажно-архитектонског пројектовања  3+4 7 
19. Компјутерске технологије у дизајну  2+3 6 
20. Цвећарство ентеријера  3+2 3 
21. Дендрологија II  3+2 5 
22. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 

▪ Заштита земљишта 

▪ Општа хидрологија 

 2+2 6 

23. Радна пракса (60 часова)   2 

Укупно  13+13 29 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

III. ГОДИНА V VI 60 
24. Агрошумарски системи 2+2  5 
25. Увод у пејзажно-архитектонско пројектовање 3+2  5 
26. Производња садног материјала украсног дрвећа и жбуња 2+2  5 
27. Воћне врсте у пејзажном пројектовању 2+2  4 
28. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 

▪ Материјали 

▪ Лековито, ароматично и зачинско биље 

2+2  6 

29. Хидроекологија 2+3  5 
30. Производна пракса (60 часова)   2 

Укупно 13+13  32 
31. Пејзажно-архитектонско пројектовање  3+3 4 
32. Планирање и уређивање предела  2+3 3 
33. Животна средина и екологија предела  2+3 4 
34. Травњаци  3+2 4 
35. Енглески језик II  2+0 6 
36. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 3) 

▪ Одржива пољопривреда 

▪ Природи блиско управљање водама 

руралних и урбаних средина 

▪ Основи економије са аграрном политиком 

 2+2 6 

37. Производна пракса (30 часова)   1 

Укупно  14+13 28 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

IV. ГОДИНА VII VIII 60 
38. Заштита од ерозије 2+2  6 
39. Заштита хортикултурног биља 4+4  6 
40. Обликовање јавних урбаних простора 2+4  6 
41. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 

▪ Интегрална и органска производња воћа и грожђа 

▪ Основе агроеколошког менаџмента 

▪ Агроекологија 

2+2  6 

42. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2) 

▪ Управљање људским ресурсима I 

▪ Наводњавање 

2+2  6 

43. Технолошко организациона пракса (60 часова)   2 

Укупно 12+14  32 
44. Пројектовање вртова и паркова  4+4 3 
45. Подизање и одржавање зелених површина  3+3 3 
46. Урбанизам  3+4 3 
47. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 2) 

▪ Пословни енглески језик I 

▪ Пословни енглески језик II 

 2+2 6 

48. Технолошко организациона праска (30 часова)   1 
49. Предмет завршног рада   6 
50. Завршни рад   6 

Укупно  12+13 28 
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О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА 
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Зашто уписати студијски програм Ветеринарска медицина? 

5 основних разлога да упишете Интегрисане студије ветеринарске медицине: 
▪ Призната и цењена диплома. 
▪ Угледни професори и висококвалитетан наставни кадар. 
▪ Велики удео праксе у настави. 
▪ Шанса за запослење у великом броју установа, државним институцијама, 

домаћим и страним компанијама. 
▪ За крај битно је поменути стару изреку: 

„Лекар лечи човека, а ветеринар човечанство“. 

Шта ће студенти учити током студија? 

У настави се користе сва доступна савремена наставна средства. Практична 
настава одвија се у ветеринарској клиници, лабораторијама, на терену, на бројним 
фармама и другим објектима из области анималне производње као и јавним 
ветеринарским установама. На завршној 6. години студент по сопственом афинитету 
може да моделира сопствено знање избором једног од три понуђена модула и то: 
кућни љубимци, фармске животиње и коњи и хигијена намирница. 
XII семестар је дизајниран као практична настава где студенти обављају праксу на 
факултетској модерно опремљеној Клиници и лабораторијама па се тако припремају 
за будуће запослење. Након завршетка студија студенти добијају диплому и звање 
Доктора ветеринарске медицине. 
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Где студенти могу да се запосле након завршетка студија? 

Ветеринарске станице, амбуланте, клинике, апотеке, ветеринарски институти, рад у 
науци и образовању, у инспекцијским службама, контрола безбедности и хигијене 
намирница, управљање сопственим пољопривредним газдинством, и још много 
тога. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уколико желите да сазнате више о овом студијском програму, 
довољно је да кликнете на линк (иконицу) испод. 

 

 INSTAGRAM FACEBOOK nsveterina.edu.rs 

https://www.instagram.com/veterinarskamedicinans/
https://www.facebook.com/klinika.vet.ns
https://www.instagram.com/veterinarskamedicinans/
https://www.facebook.com/klinika.vet.ns
http://www.nsveterina.edu.rs/
http://www.nsveterina.edu.rs/
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09. Студијски програм 

Студијски програм: Ветеринарска медицина 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

I. ГОДИНА I II 60 
1. Биологија 2+2  4 
2. Биофизика 2+2  3 
3. Медицинска хемија 2+3  4 
4. Анатомија I 4+4  8 
5. Ветеринарска етика 1+1  2 
6. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 

▪ Историја ветеринарске медицине 

▪ Функционална храна 

2+1  3 

7. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 

▪ Енглески језик I 

▪ Принципи ћелијске биологије 

2+2  4 

Укупно 15+15  28 
8. Биохемија  3+2 7 
9. Анатомија II  4+6 9 
10. Статистика  1+1 3 
11. Крмне и отровне биљке  1+1 2 
12. Хистологија са ембриологија I  2+2 5 
13. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2) 

▪ Екологија и примењена зоологија 

у ветеринарској медицини 

▪ Социологија 

 2+1 3 

14. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 

▪ Информатика 

▪ Примењена инфроматика 

 2+2 3 

Укупно  15+15 32 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

II. ГОДИНА III IV 60 
15. Ветеринарска физиологија I 3+3  6 
16. Хистологија са ембриологијом II 3+3  6 
17. Микробиологија 4+3  6 
18. Ветеринарска генетика 2+1  4 
19. Топографска анатомија 1+1  3 
20. Изброни предмет 5 (бира се 1 од 3) 

▪ Основи лабораторијске технике у морфологији 

▪ Узгој и брига о лабораторијским животињама 

▪ Пољопривредно саветодавство 

2+2  3 

21. Изброни предмет 6 (бира се 1 од 2) 

▪ Гајење и нега спортских коња 

▪ Гајење и нега оваца и коза 

1+1  2 

Укупно 16+14  30 
22. Ветеринарска физиологија II  3+3 7 
23. Имунологија  2+2 4 
24. Паразитологија  2+2 4 
25. Сточарство  2+2 4 
26. Етологија  1+1 2 
27. Зоохигијена  2+2 3 
28. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 3) 

▪ Гајење и нега пчела 

▪ Гајење и нега фармских животиња 

▪ Хигијенско технолошки аспекти 

уклањања органског отпада 

 1+1 2 

29. Изборни предмет 8 (бира се 1 од 3) 

▪ Квалитет хране за животиње 

▪ Фармакогнозија 

▪ Основе молекуларне дијагностике у микробиологији 

 2+2 4 

Укупно  15+15 30 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

III. ГОДИНА V VI 60 
30. Фармакологија и токсикологија I 3+2  6 
31. Општа патолошка физиологија 2+3  4 
32. Општа патолошка морфологија 3+3  6 
33. Исхрана животиња 3+3  5 
34. Изборни предмет 9 (бира се 1 од 2) 

▪ Лабораторијске технике у патолошкој физиологији 

▪ Заштита животне средине 

од последице интензивне анималне производње 

2+2  4 

35. Изборни предмет 10(бира се 1 од 2) 

▪ Нутритивна патологија 

▪ Интензивна производња у аквакултури 

2+2  4 

Укупно 15+15  29 
36. Специјална морфолошка патологија  4+4 7 
37. Фармакологија и токсикологија II  3+2 6 
38. Специјална патолошка физиологија  2+2 6 
39. Општа клиничка дијагностика  3+4 6 
40. Паразитске болести  2+1 4 
41. Изборни предмет 11 (бира се 1 од 2) 

▪ Физиологија животиња у зоовртовима 

▪ Лабораторијске технике у паразитологији 

 1+1 2 

Укупно  15+15 31 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

IV. ГОДИНА VII VIII 60 
42. Болести паса и мачака I 2+2  4 
43. Радиолошка и ултразвучна дијагностика 2+1  3 
44. Болести копитара I 2+1  4 
45. Болести преживара I 3+3  5 
46. Репродукција домаћих животиња 3+2  6 
47. Ветеринарска епидемиологија 3+2  4 
48. Изборни предмет 12 (бира се 1 од 2) 

▪ Клиничка патолошка физиологија 

и лабораторијска дијагностика 

▪ Имунолошке технике 

у лабораторијској дијагностици 

2+2  5 

Укупно 17+13  31 
49.  Болести копитара II  1+1 3 
50. Болести паса и мачака II  2+2 4 
51. Болести преживања II  2+2 4 
52. Болести свиња  3+3 5 
53. Породиљство и патологија репродукције домаћих животиња  3+3 5 
54. Болести пчела  2+2 4 
55. Изборни предмет 13 (бира се 1 од 2) 

▪ Имунопрофилакса 

▪ Поремећај понашања паса и мачака 

 1+2 4 

Укупно  14+16 29 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

V. ГОДИНА VIII IX 60 
56. Болести риба и акватичних организама 2+2  3 
57. Болести дивљих животиња 1+1  2 
58. Болести живине 3+2  3 
59. Општа хирургија са анестезиологијом 2+3  4 
60. Хигијена меса I 3+2  6 
61. Инфективне болести животиња I 3+2  5 
62. Изборни предмет 14 (бира се 1 од 2) 

▪ Болести подмлатка преживара 

▪ Репродукција дивљих животиња 

2+2  5 

Укупно 16+14  28 
63. Специјална хирургија са ортопедијом и офталмологијом  3+4 6 
64. Хигијена меса II  2+3 5 
65. Инфективне болести животиња II  3+2 6 
66. Хигијена млека  2+2 5 
67. Радиобиологија и радијациона хигијена  2+1 2 
68. Изборни предмет 15 (бира се 1 од 2) 

▪ Вектори и зоонозе 

▪ Тропске болести животиња 

 2+2 5 

69. Изборни предмет 16 (бира се 1 од 2) 

▪ Поремећај функције млечне жлезде 

▪ Стоматологија 

 1+1 3 

Укупно  15+15 32 
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Изборно подручје: Модул 1 
Безбедност хране 
 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

VI. ГОДИНА X XI 60 
70. Законски прописи 1+1  3 
71. Судска ветеринарска медицина 3+3  6 
72. Економика у ветеринарској медицини 1+1  2 
73. Ветеринарска легислатива и званичне контроле 

у безбедности хране 

1+1  2 

74. Методе научног рада 1+1  3 
75. Организација ветеринарске службе 1+1  2 
76. Анализа ризика у безбедности хране 2+1  3 
77. Алиментарна обољења људи 1+1  2 
78. Технологија меса и производа од меса 1+2  3 
79. Технологија млека и производа од млека 1+1  2 
80. Изборни предмет 1 и 2 (бира се 2 од 4) 

▪ Методе испитивања хране анималног порекла 

▪ Осигурање квалитета у фармској производњи 

▪ Квалитет намирница анималног порекла 

▪ Логитудинално и интегрисано 

осигурање безбедности меса 

2+2  4 

Укупно 15+15  32 
81. Стручна пракса   8 
82. Студијски истраживачки рад – предмет завршног рада   10 
83. Дипломски рад   10 

Укупно   28 
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Изборно подручје: Модул 2 
Клиничка патологија и терапија фармских животиња и коња 
 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

VI. ГОДИНА X XI 60 
70. Законски прописи 1+1  3 
71. Судска ветеринарска медицина 3+3  6 
72. Економика у ветеринарској медицини 1+1  2 
73. Ветеринарска легислатива и званичне контроле 

у безбедности хране 

1+1  2 

74. Методе научног рада 1+1  3 
75. Организација ветеринарске службе 1+1  2 
76. Спортска медицина коња 1+1  2 
77. Здравствени статус крава у раној лактацији 1+1  2 
78. Анестезиологија и оперативне технике 

код фармских животиња и коња 

1+1  2 

79. Клиничка хематологија и биохемија 

фармских животиња и коња 

1+1  2 

80. Лабораторијска дијагностика инфективних 

обољења фармских животиња и коња 

1+1  2 

81. Изборни предмет 1 и 2 (бира се 2 од 5) 

▪ Хромост код говеда и коња 

▪ Биотехнологија у репродукцији 

фармских животиња и коња 

▪ Клиничка дијететика фармских животиња и коња 

▪ Основи клиничке фармакологије 

и токсикологија фармских животиња и коња 

▪ Лабораторијска дијагностика болести пчела 

2+2  4 

Укупно 15+15  32 
82. Стручна пракса   8 
83. Студијски истраживачки рад – предмет завршног рада   10 
84. Дипломски рад   10 

Укупно   28 
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Изборно подручје: Модул 3 
Клиничка патологија и терапија кућних љубимаца 
 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

VI. ГОДИНА X XI 60 
70. Законски прописи 1+1  3 
71. Судска ветеринарска медицина 3+3  6 
72. Економика у ветеринарској медицини 1+1  2 
73. Ветеринарска легислатива и званичне контроле 

у безбедности хране 

1+1  2 

74. Методе научног рада 1+1  3 
75. Организација ветеринарске службе 1+1  2 
76. Интерна медицина паса и мачака 

са аспетка симптома пацијента 

2+2  4 

77. Клиничка хематологија и биохемија кућних љубимаца 1+1  2 
78. Лабораторијска дијагностика инфективних обољења 

кућних љубимаца 

1+1  2 

79. Репродукција паса и мачака 1+1  2 
80. Изборни предмет 1 и 2 (бира се 2 од 4) 

▪ Анестезиологија и оперативне технике 

кућних љубимаца 

▪ Болести егзотичних кућних љубимаца 

▪ Ветеринарска онкологија 

▪ Основи клиничке фармакологије и токсикологије 

кућних љубимаца 

2+2  4 

Укупно 15+15  32 
81. Стручна пракса   8 
82. Студијски истраживачки рад – предмет завршног рада   10 
83. Дипломски рад   10 

Укупно   28 
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О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА 
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Зашто уписати студијски програм Органска пољопривреда? 

Органска пољопривреда комбинује иновацију, традицију и науку. Органска 
пољопривреда није само производња хране, то је начин живота. 

Природа нема алтернативу. 

 Шта ће студенти учити током студија? 

Како да произведу нове сорте отпорне на различите климатске факторе, нападе 
патогена, исто тако да произведу сорте које дају веће приносе хране која је 
здравствено безбедне. 

Где студенти могу да се запосле након завршетка студија? 

Приватним компанијама из агробизниса (које се баве пољопривредном 
производњом, кооперацијом и откупом, агротрговином и дистрибуцијом и 
производњом хране), сертификационим кућама, пољопривредно стручним 
службама, модерним лабораторијама за испитивање семена и биљног материјала, 
факултетима и институтима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уколико желите да сазнате више о овом студијском програму, 
довољно је да кликнете на линк (иконицу) испод. 

 INSTAGRAM FACEBOOK 

https://www.instagram.com/departman_za_ratarstvo_i_pov/
https://www.facebook.com/Departman-za-ratarstvo-i-povrtarstvo-Poljoprivredni-fakultet-Novi-Sad-102962588512860
https://www.instagram.com/departman_za_ratarstvo_i_pov/
https://www.facebook.com/Departman-za-ratarstvo-i-povrtarstvo-Poljoprivredni-fakultet-Novi-Sad-102962588512860
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10. Студијски програм 

Студијски програм: Органска пољопривреда 

 
 

Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

I. ГОДИНА I II 60 
1. Хемија 4+3  7 
2. Микробиологија 3+2  6 
3. Метеорологија 3+2  6 
4. Основе економије са аграрном политиком 3+2  6 
5. Изборни предмет 1 (бира се 1 од 2) 

▪ Математика 

▪ Примењена математика 

2+2  6 

Укупно 15+11  31 
6. Биологија  4+3 6 
7. Педологија  4+2 6 
8. Биохемија биљака  3+3 6 
9. Социологија  2+1 5 
10. Изборни предмет 2 (бира се 1 од 2) 

▪ Информатика 

▪ Примењена информатика 

 2+2 6 

Укупно  15+11 29 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

II. ГОДИНА III IV 60 
11. Физиологија биљака и животиња 4+3  6 
12. Плодност земљишта и ђубрење 4+2  7 
13. Наводњавање пољопривредних усева 3+2  5 
14. Генетика 3+2  6 
15. Оплемењивање биљака и семенарство 3+2  5 
16. Радна пракса (30 часова)   1 

Укупно 17+11  30 
17. Основи биљне производње  3+2 6 
18. Основи сточарске производње  3+2 6 
19. Основи органске пољопривреде  2+2 6 
20. Болести и штеточине биљака у органској производњи  3+2 5 
21. Корови и биопестициди  3+2 5 
22. Радна пракса (60 часова)   2 

Укупно  14+10 30 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

III. ГОДИНА V VI 60 
23. Органска производња ратарских биљака 3+2  5 
24. Органска производња поврћа 3+2  5 
25. Органска производња воћа и грожђа 3+2  5 
26. Крмне биљке 3+2  6 
27. Исхрана животиња 3+2  5 
28. Производна пракса (60 часова)   2 

Укупно 15+10  28 
29. Пољопривредне машине у органској пољопривреди  4+2 5 
30. Гајење преживара у органској пољопривреди  3+2 5 
31. Гајење непреживара у органској пољопривреди  3+2 5 
32. Етологија животиња  2+2 4 
33. Изборни предмет 3 (бира се 1 од 2 

▪ Рурални развој 

▪ Обновљиви извори енергије 

 2+2 6 

34. Изборни предмет 4 (бира се 1 од 2) 

▪ Енглески језик I 

▪ Заштита од ерозије 

 2+2 6 

35. Производна пракса (30 часова)   1 

Укупно  16+12 32 
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Недељни фонд 
часова у семестру 

 Број 
кредита 

IV. ГОДИНА VII VIII 60 
36. Квалитет и здравствена 

безбедност пољопривредних производа 

3+2  4 

37. Лековито, ароматично и зачинско биље 2+2  6 
38. Статистика 2+2  4 
39. Тржиште и маркетинг органско произведене хране 3+2  4 
40. Изборни предмет 5 (бира се 1 од 3) 

▪ Пчеларство 

▪ Функционална храна 

▪ Основе агроеколошког менаџмента 

2+2  6 

41. Изборни предмет 6 (бира се 1 од 2) 

▪ Сушење и складиштење пољопривредних производа 

▪ Послежетвени поступци 

2+2  6 

42. Технолошко организациона пракса (60 часова)   2 

Укупно 14+12  32 
43. Организација пољопривредне производње  4+2 3 
44. Калкулације  2+2 3 
45. Стандарди у органској производњи и сертификација  3+2 3 
46. Изборни предмет 7 (бира се 1 од 2) 

▪ Пословни енглески језик I 

▪ Пословни енглески језик II 

 2+2 6 

47. Технолошко организациона пракса (30 часова)   1 
48. Предмет завршног рада   6 
49. Завршни рад   6 

Укупно  11+8 28 
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НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД СТУДЕНАТА 

Студенти Пољопривредног факултета имају могућност да буду укључени у рад на различитим научно-
истраживачким пројектима. 

Научноистраживачки рад студената представља осмишљено укључивање студената у рад на пројектима и 
темама према својим жељама и склоностима. Резултати ових истраживања вреднују се на компетентан начин са 
могућношћу презентације радова на разним манифестацијама, такмичењима и наградним конкурсима. 

Студенти се, по жељи и склоности, могу са списком тема и именима ментора, пријавити за учешће на 
традиционалној смотри научних радова студената, која се одржава поводом Дана Факултета. 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА 

Поред услова за несметано учење, студенти имају могућност за различите културне програме, забаву, спорт 
и рекреацију. 

Културно - уметничком активношћу, која има значајно место у васпитању и образовању, могу да се баве сви 
студенти који желе да искажу своје уметничке склоности у једној од секција (драмска, фолклорна, хорско певање) 
академског културно-уметничког друштва „Соња Маринковић”, које делује преко 50 година. 

У Новом Саду постоји велики број различитих културних манифестација. Исто тако, велике су 
могућности за различите видове забаве и рекреације. У граду постоје позоришта, биоскопи, богате библиотеке, 
галерије и музеји. 

Спортско-рекреативни живот је, поред великог броја отворених спортских терена, омогућен и у великом 
Спортском и пословном центру „Војводина”, који се налази непосредно поред студентског града. Под истим 
кровом налази се пливачки базен, клизалиште, ресторани, дискотека, галерије и бутици. 

Сви редовни студенти приликом уписа на Факултет могу да постану чланови студентске организације, која 
промовише и штити интересе студената. На Факултету су организовани: Студентски парламент, као и 
међународне струковне студентске организације IAAS (Међународна организација студената пољопривреде) и 
NSA (Међународна организација студената ветеринарске медицине). Студентски парламент је, исто тако, 
културна, друштвена и спортска организација студената која се брине за спортска, културна и друга збивања у 
оквиру Универзитета у Новом Саду. Она се брине и омогућује студентима смештај, забаву, привремене послове 
и сл. 

На Универзитету у Новом Саду ради удружење студената са инвалидитетом (НСУСИ) са циљем стварања 
окружења у коме ћe услови живота и образовања бити изједначени и приступачни за све. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Портирница 
2. Студентска служба 
3. Амфитеатар 
4. Свечана сала П1 
5. Департман за економику пољопривреде и социологију села 
6. Департман за сточарство 
7. Департман за пољопривредну технику  
8. Департман за ратарство и повртарство  

9. Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну 
архитектуру 

10. Департман за фитомедицину и заштиту животне средине  
11. Департман за ветеринарску медицину  
12. Департман за уређење вода 
13. Ботаничка башта 
14. Ветеринарска клиника за кућне љубимце 
15. Деканат 

 

Аутобуска станица Кафић/Ресторан Биоблиотека/Читаоница Улаз Банкомат 



СМЕШТАЈ, ИСХРАНА И  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СТУДЕНАТА 

На Универзитету у Новом Саду студира око 40.000 студената. За преко 3.000 студената обезбеђен је 
смештај у осам студентских домова. Место у дому се добија путем редовног конкурса који се расписује на почетку 
сваке академске године у складу са општим актом ресорног покрајинског секретаријата. Све послове везане за 
пријем у студентске домове обавља Студентски центар. 

Исхрана студената је обезбеђена у студентским ресторанима (један је у самом кампусу, а три у граду). Цене 
у овим ресторанима су знатно ниже него у другим угоститељским објектима, али бенефицирану исхрану могу 
добити само редовни студенти. 

Комплетну медицинску и стоматолошку заштиту студената обавља Дом здравља Универзитета у Новом 
Саду. Дом здравља сарађује са Медицинским факултетом и одговарајућим клиникама где се студенти, по 
потреби, упућују на додатне специјалистичке прегледе и лечења. 

 

ЗАШТИТА ПРАВА СТУДЕНАТА И  

ОДГОВОРНОСТ СТУДЕНАТА 

Учесник конкурса за упис може поднети приговор на регуларност конкурса за упис у прву годину 
основних, интегрисаних, мастер и докторских академских студија. Приговор се подноси декану Факултета у 
року 36 сати од објављивања листе на огласној табли Факултета. По приговору учесника конкурса декан доноси 
решење у року од 24 сата од момента пријема приговора. 

Студент има право да декану Факултета поднесе приговор на добијену оцену, ако сматра да испит није 
обављен у складу са законом и општим актом установе, у року од 36 часова од објављивања резултата, односно 
саопштења оцене. 

Декан Факултета у року од 24 часа од добијања приговора, у складу са одредбама општег акта Факултета, 
разматра приговор и доноси одлуку по приговору. 

Уколико се усвоји приговор студента, студент поново полаже испит у року од три дана од дана пријема 
одлуке. 

Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случају теже болести, упућивања на 
стручну праксу у трајању од најмање шест месеци, неге детета до годину дана живота, одржавања трудноће и 
другим случајевима предвиђеним општим актом Факултета. 

Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства због стручног усавршавања у 
трајању од најмање три месеца, може полагати испит у првом наредном року, у складу са општим актом 
Факултета. 

Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршавања била утврђена општим актом Факултета. 
Дисциплински поступак не може се покренути по истеку три месеца од дана сазнања за повреду обавезе и 

учиниоца, а најкасније шест месеци од дана када је повреда учињена. Општим актом Универзитета утврђују се 
лакше и теже повреде обавезе студената, дисциплински органи и дисциплински поступак за утврђивање 
одговорности студента. 

  



99 
 

О НОВОМ САДУ 

Нови Сад се налази на раскрсници путева, на левој обали Дунава, на бескрајној плодној равници, а у 
средишту Војводине. Основан је крајем XVII века и основна улога му је била да Аустрију и хришћанску Европу 
чува од најезде турске војске. Као основно упориште одбране служила је Петроварадинска тврђава, једна од 
најлепших и највећих тврђава централне Европе тог времена, коју су због значаја назвали Гибралтар на Дунаву. 
Сазидана је на рушевинама некадашњег римског утврђења (од 1692. до 1780. године). Тврђаву је пројектовао 
француски војни архитекта Себастијан Вобан. 

На другој обали Дунава, наспрам Петроварадинске тврђаве, граничари, трговци, занатлије и сељаци 
основали су своје насеље названо Српски град (Рац Варош) или Петроварадински (Варадински) Шанац. 
Становници овог насеља су били, углавном, Срби који су 1690. године дошли за време Велике сеобе са 
патријархом Арсенијем III Чарнојевићем. 

С обзиром на веома важан географски положај, Петроварадински Шанац (и суседни Сремски Карловци) 
је врло брзо постао културни и економски центар Срба, али исто тако и досељених Немаца, Цинцара, Словака, 
Јевреја, Мађара, Јермена и других. Због богатог културног живота град су назвали Српска Атина, а због развијене 
трговине носио је и назив Рацки Париз. 

Нови Сад данас представља модеран, леп и пријатан град, а одликује га старо градско језгро, широки 
булевари, улице и паркови. То је град просвете, културе, град музеја и град музеј, град библиотека, галерија и 
позоришта и један од најстаријих сајамских центара у нашој земљи. У њему се више од 80 година непрекидно 
одржава пролећни Пољопривредни сајам, а од скоријег времена и јесењи, као и Сајам лова, риболова, спорта и 
туризма. Он је домаћин бројним домаћим и међународним привредним, културним, научним и спортским 
манифестацијама. 

 
У непосредној близини града, на десној обали Дунава, налази се изузетно лепа планина, Фрушка гора - 

прелепи национални парк са бројним културно-историјским споменицима. Због великог броја манастира Фрушку 
гору називају Атосом Војводине. 

Добро дошли у Нови Сад! 
Радујемо се што планирате да студирате у нашем гостољубивом граду, чији вас становници отвореног срца, 

искрено и пријатељски очекују. 
 


