
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО 

Предмет Име и презиме 
наставника 
 
 

Начин комуникације 
са студентима: Е-маил, 
телефон или неки 
други  
 
 

Навести време за 
консултације са студентима 
(преко вибера,  
телефонски...) 

Информације о томе који 
вид одржавања наставе сте 
одабрали  

Како ћете вршити 
контролу реализације 
усвајања градива и 
обезбедити 
интерактивност у 
наставном процесу 

I ГОДИНА 
Биохемија 
биљака 

Ђ. Маленчић 
 
 
Ј. Шућур 

4853401 
malencic@polj.uns.ac.rs  
 
4853291 
jovana.sucur@polj.uns.ac.
rs  

Формирана је група на 
Facebook-u: "Biohemija biljaka 
2020" преко које се држи 
настава на даљину и 
консултације. 
Предавања: понедељак од 10 h 
Вежбе: уторак од 10 h 

Moodle платформа. Доступни 
садржаји: презентације у 
Powerpointu, уџбеник из 
Биохемије биљака, списак 
испитних питања, примери 
колоквијума и видео 
материјали 

 Колоквијум и испит ће 
бити организовани online 
сходно препорукама 
Министарства просвете и 
науке 

Прим. 
информ. (Изб. 
дред. 4) 

Т. Зорановић http://ae.polj.uns.ac.rs/ind
ex.php/informatika-i-
primenjena-informatika/  

По договору http://ae.polj.uns.ac.rs/index.php
/informatika-i-primenjena-
informatika/ 

Колоквијуми 

Социологија Д. Јанковић Све информације о 
предмету налазе се на 
страници: 
http://ae.polj.uns.ac.rs/ind
ex.php/sociologija/ 

   

Информатика 
(Изб. пред. 3) 

Т. Зорановић http://ae.polj.uns.ac.rs/ind
ex.php/informatika-i-
primenjena-informatika/ 

По договору http://ae.polj.uns.ac.rs/index.php
/informatika-i-primenjena-
informatika/ 

Колоквијуми 

II ГОДИНА 
Педологија Љ.Нешић 

М.Белић 
В.Ћирић 
Д.Радовановић 
 

nesiclj@polj.uns.ac.rs 
belicm@polj.uns.ac.rs 
vladimir.ciric@polj.uns.a
c.rs 
radovanovicdragan1989@
gmail.com 
 

е-маил комуникација 
 

Презентације из вежби и 
предавања, као и практикум 
постављени на Моодле 
платформи 

У случају потребе 
колоквијум, тестови и 
испит ће бити 
организовани онлине 
сходно препорукама 
Министарства. 
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Ботаника Д. Џигурски dejana@polj.uns.ac.rs  09:00-15:00 Гоогле дриве Преко е-маил 
Биологија 
воћака 

С. Бијелић sbijelic@polj.uns.ac.rs 
063-84-99-026 

Преко вибера и телефонски 
радним данима од 8 до 15 
сати, е-маилом било када 

Вибер и маил групе, Google 
диск, а по потреби у 
предстојећем периоду 
коришћење и неке од осталих 
платформи о чему ће шеф 
катедре бити обавештен. 
 

Семинарски радови, 
електронски тестови након 
обрађеног дела градива   

Наводњавање Б. Пејић На уводном часу 
предавања студенти су 
добили информације у 
вези контакта (маил и 
моб. тел.). 

Консултације су сваки дан без 
ограницења наведеним 
начином комуникације 

Студенти поседују 
презентације (предавања 
доступна у ПП), књигу и 
практикум 

На основу консултација 
наведеним начином 
комуникације 

Биологија 
винове лозе 

И.Куљанчић kivan@polj.uns.ac.rs 
 

Преко фиксног и мобилног 
телефона (вибер) радним 
данима од 7 до 14 сати, е-
маилом било када 

Гугл диск  Никако 

Тржиште и 
маркетинг 

Б. Влаховић Е маил У контакту ће бити асистент 
Дубравка Ужар 

Консултације У контакту са студентима 

Цвећарство 
(Изб. б. 4) 

Е. Младеновић маил: 
eminam@polj.uns.ac.rs 
                и 
Facebook група која је 
оформљена и 
функционише 
свакодневно. 

маил: eminam@polj.uns.ac.rs 
                и 
Facebook група. Студенти се 
могу обратити наставнику 
сваког радног дана . 
Наставник ће редовно 
одговарати на питања 
студената и вршити 
консултације. 
 

Наставне јединице и задаци за 
вежбу шаљу се на недељном 
нивоу преко маила (наставник 
је прикупио све адресе 
студената) или преко facebook 
групе.  

Провера активности 
студената и усвојеног 
градива вршиће се преко 
тестова које ће студенти 
добити након сваке 
завршене наставне 
јединице. Студенти ће 
унапред знати време када 
добијају тест и колико 
времена имају да га ураде. 
Након тога враћају га 
наставнику на проверу.  
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III ГОДИНА 

Гајење воћака С. Бијелић sbijelic@polj.uns.ac.rs 
063-84-99-026 

Преко вибера и телефонски 
радним данима од 8 до 15 
сати, е-маилом било када 

Вибер и маил групе, Google 
диск, а по потреби у 
предстојећем периоду 
коришћење и неке од осталих 
платформи о чему ће шеф 
катедре бити обавештен 

Семинарски радови, 
електронски тестови након 
обрађеног дела градива   

Гајење винове 
лозе 

И.Куљанчић kivan@polj.uns.ac.rs 
 

Преко фиксног и мобилног 
телефона (вибер) радним 
данима од 7 до 14 сати, е-
маилом било када 

Гугл диск  Никако 

Посебно 
воћарство 1 

З. Кесеровић kzoran@polj.uns.ac.rs 
biserka@polj.uns.ac.rs 

е-мејлом било када 
Преко вибера, радним данима 
11-12 сати. е-маилом било 
када 

 
Гугл-диск 

 
Вибер група у четвртак 17-
18 сати 

Пчеларство И. Пихлер ivan.pihler@stocarstvo.ed
u.rs  

Комуникација це се обављати 
уторком и четвртком од 10 до 
12 часова, телефонски, вибер 
или маил у зависности од 
потреба студената 
 

Е-маил комуникација и 
оформљена је вибер група 
“Пчеларство-ВоћВин” 
 

Провера градива ће се 
вршити израдом 
семинарских радова, и 
тестом, док ће завршни 
испит бити организован 
према препорукама 
факултета у зависности од 
ситуације.   

Изборни блок 
6 (култура 
ткива) 

С. Бијелић sbijelic@polj.uns.ac.rs 
063-84-99-026 

Преко вибера и телефонски 
радним данима од 8 до 15 
сати, е-маилом било када 

Вибер и маил групе, Google 
диск, а по потреби у 
предстојећем периоду 
коришћење и неке од осталих 
платформи о чему ће шеф 
катедре бити обавештен.  

Семинарски радови, 
електронски тестови након 
обрађеног дела градива   
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IV ГОДИНА 

Берба и 
чување воћа и 
грожђа 

Н. Магазин 
Д. Иванишевић 

nmagazin@polj.uns.ac.rs 
dragoslav.ivanisevic@pol
j.uns.ac.rs 
 

Преко вибера радним данима 
од 8 до 15 сати, е-мејлом било 
када 

Вибер група и слање 
материјала преко dropboxa-а 
 

Преко вибер групе 
 
 
 

Сорте винове 
лозе 

Д. Иванишевић 
 
 
 
 
М. Калајџић - 
асистент 

dragoslav.ivanisevic@pol
j.uns.ac.rs 
 
 
 
 
 
mladen.kalajdzic@polj.un
s.ac.rs 
 

Преко вибера радним данима 
од 9 до 12 сати, е-маилом било 
када 
Преко вибера радним данима 
од 9 до 15 сати, е-маилом било 
када 

Google диск Moodle 
 
 
 
 
Google диск и “Zoom” 
платформа 
 

Периодични семинарски 
радови и тестови у 
електронском формату 
Периодични семинарски 
радови и тестови у 
електронском формату 

Посебно 
воћарство 3 

Н. Магазин 
 
 
 
Б.Милић 
 

nmagazin@polj.uns.ac.rs 
 
 
 
biserka@polj.uns.ac.rs 

Преко вибера радним данима 
од 8 до 15 сати, е-мејлом било 
када 
Преко вибера, радним данима 
10-11 сати. е-маилом било 
када. 

Вибер група и слање 
материјала преко дропбоx-а 
 
Google -диск 
 

Преко вибер групе 
 
 
 
Вибер група у терминима 
вежби према распореду 
(понедељак 12-14 сати) 

Специјално 
оплемењивање 
воћака 

В. Огњанов 
Г. Бараћ 

vognjanov@polj.uns.ac.rs 
goranb@polj.uns.ac.rs 

е-мејлом било када   
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