
Студијски програм СТОЧАРСТВО - Организација наставе током ванредног стања 
 

Предмет Име и 

презиме 

наставни

ка 

 

 

E-mail, телефон или 

неки други начин 

комуникације  

 

 

Навести време за 

консултације са 

студентима 

(преко вибера,  

телефонски...) 

Информације о томе 

који вид одржавања 

наставе сте одабрали  

Како ће те вршити контролу 

реализације усвајања 

градива и обезбедити 

интерактивност у наставном 

процесу 

I година  

Опште 

сточарство 

И. Пихлер ivan.pihler@stocarstvo

.edu.rs 

Комуникација це 

се обављати 

уторком и 

четвртком од 10 до 

12 часова, 

телефонски, viber 

и mail  

Е-маил комуникација 

и оформљена је viber 

група “opšte stočarstvo 

2020” 

 

Провера градива ће се вршити 

израдом семинарских радова, 

и тестом 

Микробиолог

ија 

С. Ђурић simonida@polj.uns.ac.

rs 

Preko vibera 

Sredom od 9-11h 

moodle  Putem viber-a i e-mail-a 

Биохемија 

животиња 

Д. 

Првуловић 

dejanp@polj.uns.ac.rs Na poruke, e-

mailove i viber 

poruke svakog dana 

od 11-13h 

Vreme za 

konsultacije i 

pozive: sreda 11-13 

h 

 

Sve prezentacije i 

dodatni materijal se 

nalaze ne Moodle 

platformi fakulteta: 
http://moodle.polj.uns.ac.rs/c

ourse/view.php?id=15 

Facebook grupa: Biohemija 

životinja-Poljoprivredni fakultet 

Novi Sad gde će biti postavljeno 

koju oblast iz udžbenika, 

prezentacija i praktikuma treba 

da pređu za određenu nedelju. 

Pitanja i odgovori putem 

elektronske pošte ili četa i 

poziva u okviru Facebook grupe. 

Социологија Д. 

Јанковић 

jankovic@polj.uns.ac.r

s 

jankovic@polj.uns.a

c.rs 

sajt Departmana AE sajt Departmana AE 

Избор. блок 1 

(Зооекологија) 

А. 

Петровић 

aca@polj.uns.ac.rs    

http://moodle.polj.uns.ac.rs/course/view.php?id=15
http://moodle.polj.uns.ac.rs/course/view.php?id=15
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Избор. блок 1 

(Енглески 

језик 1) 

А. 

Јагровић 

aleksandar.jagrovic@p

olj.uns.ac.rs 

Среда 17-18 Настава на даљину 

преко сајта за 

Eнглески језик на 

Пољопривредном 

факултету 

(https://ppfakultetengles

ki.wordpress.com)  

Уз помоћ Zoom платформе 

(https://zoom.us) за директну 

аудио и видео комункацију са 

студентима преко интернета.  

II година  

Репродукција 

домаћих 

животиња 

С. Драгин sasa.dragin@stocarstv

o.edu.rs 

Svakog radnog dana 

od 08h do 17h mogu 

da postave pitanja ili 

se konsultuju preko 

VIBER-a. 

Prezentacija preko 

VIBER-a 

Putem email-a i VIBER-

a. 

Хранива и 

технологија 

хране за 

животиње 

Д. 

Беуковић 

dejan.beukovic@stocar

stvo.edu.rs 

Вибер група 

(оформљена) 

Сваког радног дана 

10-12 

. 

YouTube 

https://www.youtube.co

m/channel/UCShZZwo

gltFWJBKchgDTHgg 

Sajt 
https://www.hraniva.stocarst

vo.edu.rs/ 

 

Апликација Меет, 

конференцијски видео линк 

 

Основи 

исхране 

животиња 

Д. 

Гламочић, 

И. Јајић 

dragan.glamocic@stoc

arstvo.edu.rs, 

igor.jajic@stocarstvo.e

du.rs  

Сваки радни дан 

од 10 до 12 часова. 

Путем Viber групе 

или Google Meet 

апликације. 

YouTube 

Линкови до YouTube 

садржаја ће бити 

доступни на Web 

страници предмета 

Web страница 

предмета 

https://osnovi.ishrane.st

ocarstvo.edu.rs/ 

Апликација Meet 

 

Неконвенцион

ална сточарска 

М. Ђукић 

Стојчић 

mirjana.djukicstojcic@

stocarstvo.edu.rs 

Вибер група и 

путем маила, 

Гугл диск, Moodle, 

YouTube 

Консултације, После свеке 

области биће провера знања, 

https://ppfakultetengleski.wordpress.com/
https://ppfakultetengleski.wordpress.com/
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/channel/UCShZZwogltFWJBKchgDTHgg
https://www.youtube.com/channel/UCShZZwogltFWJBKchgDTHgg
https://www.youtube.com/channel/UCShZZwogltFWJBKchgDTHgg
https://www.hraniva.stocarstvo.edu.rs/
https://www.hraniva.stocarstvo.edu.rs/
mailto:dragan.glamocic@stocarstvo.edu.rs
mailto:dragan.glamocic@stocarstvo.edu.rs
https://osnovi.ishrane.stocarstvo.edu.rs/
https://osnovi.ishrane.stocarstvo.edu.rs/
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производња понедељком и 

средом  09-12 

Семинарски радови 

Избор. блок 2 

(Информатика

) 

Т. 

Зорановић 

tihomir@polj.uns.ac.rs Sva komunikacija je 

preko sajta 

predmeta. 

Email: 

tihomir@polj.uns.ac

.rs 

Vreme 

komunikacije: 

stalno. 

Ostali vidovi 

komunikacije po 

naknadnom 

dogovoru. 

Sve informacije su na 

sajtu predmeta 
http://ae.polj.uns.ac.rs/index.

php/informatika-i-

primenjena-informatika/ 

Tamo se nalazi sav 

potreban materija i 

uputstva za predmet. 

Sada će biti samo 

dopunjen u skladu sa 

novonastalom 

situacijom. 

Dva kolokvijuma koja su po PiP 

će biti realizovana ili preko 

Moodla ili na neki drugačiji 

način. 

Biće postavljena test pitanja za 

svaku lekciju. 

Избор. блок 2 

(Енглески 2) 

А. 

Јагровић 

aleksandar.jagrovic@p

olj.uns.ac.rs 

Среда 17-18 Настава на даљину 

преко сајта за 

Eнглески језик на 

Пољопривредном 

факултету 

(https://ppfakultetengles

ki.wordpress.com) 

Уз помоћ Zoom платформе 

(https://zoom.us) за директну 

аудио и видео комункацију са 

студентима преко интернета. 

Радна пракса М. 

Ивковић 

mirko.ivkovic@stocars

tvo.edu.rs 

Уторак и четвртак, 

10 до 12. 

Није применљиво на 

праксу. 

Није применљиво на праксу. 

III година  

Технологија 

живинарске 

производње 

Л. Перић lidija.peric@stocarstvo

.edu.rs 

U terminu nastave, 

četvrtak i petak od 

10.00 do 12.00 

Moodle platforma Komunikacijom sa studentima 

preko mejla, vibera i moodle 

platforme. Postaviću kontrolna 

pitanja na moodle da studenti 

mogu sami da provere znanje. 

Sve nedoumice rešavaćemo 

mailto:tihomir@polj.uns.ac.rs
mailto:tihomir@polj.uns.ac.rs
http://ae.polj.uns.ac.rs/index.php/informatika-i-primenjena-informatika/
http://ae.polj.uns.ac.rs/index.php/informatika-i-primenjena-informatika/
http://ae.polj.uns.ac.rs/index.php/informatika-i-primenjena-informatika/
https://ppfakultetengleski.wordpress.com/
https://ppfakultetengleski.wordpress.com/
https://zoom.us/
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kontaktom preko mejla. 

Технологија 

свињарске 

производње 

И. 

Радовић 

ivan.radovic@stocarst

vo.edu.rs 

Сваки радни дан, 

од 10 до 12 часова. 

Путем вибера или 

гоогле меет. 

Google classroom, 

google disk, youtube 

kanal 

Google classroom, youtube 

canal 

Исхрана 

преживара 

Д. 

Гламочић, 

М. 

Ивковић 

dragan.glamocic@stoc

arstvo.edu.rs, 

mirko.ivkovic@stocars

tvo.edu.rs 

Уторак и четвртак, 

10 до 12. 

Гугл диск свакако, 

можда и остали у 

комбинацији. 

Путем задатка преко Гугл 

документа и упитника. 

Ловство М. 

Беуковић 

milos.beukovic@stoca

rstvo.edu.rs 

Вибер група 

(Оформљена) 

Сваког Понедељка 

09-11 

Сајт 

https://sites.google.com

/stocarstvo.edu.rs/lovstv

o/ 

 

Aпликација Meet, 

konferencijski video link 

 

Избор. блок 4 

(Тржиште и 

маркетинг 

сточарских 

производа) 

Б. 

Влаховић 

vlahovic@polj.uns.ac.r

s 

 

vlahovic@polj.uns.a

c.rs 
dubravka.uzar@polj.uns
.ac.rs 

Tržište i marketing - 

ceo udžbenik. 

 

Tržište 

Agroindustrijskih 

proizvoda - specijalni 

deo. Za studente 

stočarskog smera 

potrebno je spremiti od  

220 do 290 strane. 

 

Избор. блок 4 

(Пчеларство) 

И. Пихлер ivan.pihler@stocarstvo

.edu.rs 

Комуникација це 

се обављати 

уторком и 

четвртком од 10 до 

12 часова, 

телефонски, viber 

или mail  

Е-маил комуникација 

и оформљена је viber 

група  

Провера градива ће се вршити 

израдом семинарских радова, 

и тестоm.   

mailto:dragan.glamocic@stocarstvo.edu.rs
mailto:dragan.glamocic@stocarstvo.edu.rs
https://sites.google.com/stocarstvo.edu.rs/lovstvo/
https://sites.google.com/stocarstvo.edu.rs/lovstvo/
https://sites.google.com/stocarstvo.edu.rs/lovstvo/
mailto:vlahovic@polj.uns.ac.rs
mailto:vlahovic@polj.uns.ac.rs
mailto:vlahovic@polj.uns.ac.rs
mailto:vlahovic@polj.uns.ac.rs
mailto:dubravka.uzar@polj.uns.ac.rs
mailto:dubravka.uzar@polj.uns.ac.rs
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Производна 

пракса 

Д. 

Беуковић 

dejan.beukovic@stocar

stvo.edu.rs 

   

IV година  

Менаџмент у 

сточарској 

производњи 

Д. Бошњак danicab@polj.uns.ac.rs danicab@polj.uns.a

c.rs 

vukelicn@polj.uns.a

c.rs 

Viber grupa, sajt AE 

departmana 

Viber, sajt AE departmana 

Производња 

млека и 

млечних 

производа 

К. 

Чобановић 

ksenija.conanovic@sto

carstvo.edu.rs 

Svakog radnog dana 

od 9 do 12h 

Google disc Pisanje seminarskog rada, 

Probni testovi 

Избор. блок 6 

(Етологија 

животиња) 

М. Ђукић 

Стојчић 

mirjana.djukicstojcic@

stocarstvo.edu.rs 

Вибер група и 

путем маила, 

понедељком и 

средом  09-12 

Гугл диск, Moodle, 

YouTube 

Консултације, После свеке 

области биће провера знања, 

Семинарски радови 

Избор. блок 6 

(Инжењеринг 

у млекарству) 

К. 

Чобановић 

ksenija.conanovic@sto

carstvo.edu.rs 

Svakog radnog dana 

od 9 do 12h 

Google disc Pisanje seminarskog rada 

Избор. блок 6 

(Калкулације) 

В. Зекић zekic@polj.uns.ac.rs zekic@polj.uns.ac.r

s 

sajt AE departmana sajt AE departmana 

Технолошко 

организациона 

пракса 

Д. 

Кучевић 

denis.kucevic@stocars

tvo.edu.rs 

Уторак и четвртак 

10 – 12, вибер и 

телефонски 

Google drive и Google 

учионица  

Путем Google учионице која 

поседује све алате за 

интеактивну наставу, задаци, 

провера знања конултације 

итд.+ вибер), филмови итд.. 

 

Наставници који немају наставу у летњем семестру 

 
Име и презиме 

 

E-mail, телефон или неки други начин 

комуникације  

 

Навести време за консултације са студентима 

(преко вибера,  телефонски...) 
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Д. Жикић dragan.zikic@stocarstvo.edu.rs e-mail, Мудл платформа 

А. Божић  aleksandar.bozic@stocarstvo.edu.rs  

М.Плавшић miroslav.plavsic@stocarstvo.edu.rs Viber (063594801) i mail  

(miroslav.plavsic@stocarstvo.edu.rs) 

М. Урошевић miroslav.urosevic@stocarstvo.edu.rs Вибер, гугл мит (google meet) и E-mail, од 8:00 до 

14:00 радним данима 

С. Тривуновић-Генетика 

животиња 

snezana.trivunovic@stocarstvo.edu.rs;063574643  

ljuba.strbac@stocarstvo.edu.rs ;063597316 

momcilo.saran@stocarstvo.edu.rs ; 0643584977 

Svakog radnog dana od 8 do 14h mailom, sms-om, 

viberom ili google meet komunikacijom. Sve 

informacije u vezi sa ispiom studenti mogu da 

pročitaju na sajtu na kom se nalaze i prezentacije  
https://genetika.stocarstvo.edu.rs/ 

С. Тривуновић-

Оплемењивање животиња 

snezana.trivunovic@stocarstvo.edu.rs;063574643  

ljuba.strbac@stocarstvo.edu.rs ;063597316 

momcilo.saran@stocarstvo.edu.rs ; 0643584977 

Svakog radnog dana od 8 do 14h mailom, sms-om, 

viberom ili google meet komunikacijom. Sve 

informacije u vezi sa ispiom studenti mogu da 

pročitaju na sajtu na kom se nalaze i prezentacije 
https://oplemenjivanje.stocarstvo.edu.rs/ 

 

mailto:snezana.trivunovic@stocarstvo.edu.rs
mailto:ljuba.strbac@stocarstvo.edu.rs
mailto:momcilo.saran@stocarstvo.edu.rs
https://genetika.stocarstvo.edu.rs/
mailto:snezana.trivunovic@stocarstvo.edu.rs
mailto:ljuba.strbac@stocarstvo.edu.rs
mailto:momcilo.saran@stocarstvo.edu.rs
https://oplemenjivanje.stocarstvo.edu.rs/

