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УВОД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив студијског програма АГРОЕКОНОМСКИ 
 

Самостална високошколска установа 

у којој се изводи студијски програм  

Пољопривредни факултет, Нови Сад 

Високошколска установа у којој се 
изводи студијски програм 

Универзитет у Новом Саду 

Образовно-научно/образовно-

уметничко поље 

Друштвено – хуманистичке науке 

Научна, стручна или уметничка 

област 

АГРОЕКОНОМИЈА 
 

Врста студија ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ - МАСТЕР 
СТУДИЈЕ  

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 60 
 

Назив дипломе  Дипломирани менаџер у агробизнису – 
мастер. 

Дужина студија  1 година (2 семестра) 
Година у којој је започела реализација 

студијског програма 

2005 

Година када ће започети реализација 

студијског програма (ако је програм 

нов) 

2008 

Број студената који студира по овом 

студијском програму   

15 (2006)  
  4 (2007) 

Планирани број студената који ће се 

уписати на овај студијски програм  

15 

Датум када је програм прихваћен од 

стране одговарајућег тела (навести 

ког) 

20.04.2007. Наставно Научно Веће 
Пољопривредног факултета у Новом Саду 
28.05.2007. Сенат Универзитета у Новом 
Саду 

Језик на коме се изводи студијски 

програм 

Српски 

Година када је програм акредитован 2008 
 

Web адреса на којиј се налазе подаци о 

студијском програму 

http://polj.ns.ac.yu/ 
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Стандард 1. Структура студијског програма 

 
Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 
 
 
Назив студијског програма дипломских академских – мастер студија је МАСТЕР – 
АГРОЕКОНОМСКИ. Академски назив који се стиче је Дипломирани менаџер у 

агробизнису. 
Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање студената за стручни и 
научни рад у области агроекономије. Студент треба да стекне широко знање и 
разумевање научне основе агроменаџмента, финансијског менаџмента у пољопривреди 
и прехрамбеној индустрији, маркетинга и тржишта пољопривредно-прехрамбених 
производа, социологије села и руралног развоја, статистичких метода, економике 
водопривреде, аграрне економије. 
Исход процес студирања је стручњак са академским образовањем који поседује 
значајно проширена и продубљена знања у односу на знање стечено на основним 
академским студијама и које представља основу за оригиналност у развијању и/или 
примени идеја, као и знање неопходно за разумевање научне основе, често у контексту 
истраживања, из агроекономске области. 
На студије другог степена, дипломске академске – мастер студије овог студијског 
програма може се уписати лице које има претходно завршене студије првог степена – 
основне четворогодишње академске студије. Упис кандидата се врши на основу 
Конкурса. Одлуку о расписивању конкурса доноси Сенат Универзитета, а на предлог 
Наставно-научног већа Факултета.Рангирање кандидата по конкурсу утврђује се на 
основу просечне оцене остварене на основним студијама и времена студирања на 
основним студијама, а у оквиру броја пријављених кандидата за сваки студијски 
програм у складу са утврђеном квотом за упис. 
Студијски програм дипломских академских – мастер студија Мастер – Агроекономски 
траје једну годину. Настава се изводи кроз два семестра од којих сваки траје 15 недеља, 
два семестра чине академску годину. Укупан број ЕПСБ бодова по семестру је 30, а за 
академску годину најмање 60. Студије се састоје из обавезног подручја, који обухвата 
један опште-образовни предмет и стручне предмете из области економике 
пољопривреде и социологије села, по избору. У конкретном семестру студент се 
опредељује за четири изборна предмета на основу одговарајуће листе изборних 
предмета, водећи рачуна да укупан број ЕПСБ у академској години буде најмање 60. 
Пријављивање изборних предмета мора се обавити до почетка извођења наставе. У 
понуди изборних предмета налазе се и неки од предмета који су обавезни или изборни 
и на другим студијским програмима. 
Дипломске академске студије – мастер се завршавају израдом и одбраном дипломског 
рада, као самосталног рада студента, а који мора бити из једног од стручних предмета. 
Израдом и одбраном дипломског рада студент показује самосталност и креативност у 
примени теоријских и практичних знања из одабране области Економике 
пољопривреде и социологије села.  
Дипломирани менаџер у агробизнису – мастер је оспособљен за рад у истраживачким 
центрима различитих државних, приватних и јавних предузећа, као и институтима и на 
факултетима. Оспособљен је за наставак даљег сопственог усавршавања, на 
специјалистичким академским и докторским студијама у оквиру сродних научних 
области. 
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Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 
институције: http://polj.ns.ac.yu/)- Прилог 1.1 

Стандард 2. Сврха студијског програма 
 
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, 
доступну јавности.  
 
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, 
доступну јавности. 
 
Сврха студијског програма је образовање студената  за стручни и научни рад у области 
агроекономије. Концепт образовања на овом студијском програму је у складу са 
потребама и развојем пољопривредне производње на принципима одрживог развоја. 
 
Пољопривредни факултет је дефинисао основне задатке и циљеве ради образовања 
високо компететних кадрова из области пољопривредне производње. Сврха студијског 
програма Мастер – Агроекономски, је потпуно у складу са основним задацима и 
циљевима Пољопривредног факултета.  
 
Реализацијом овако конципираног студијског програма формирају се стручњаци 
способни за развој и примену научних достигнућа.  
 
Стечено знање студената дипломских академских – мастер студија обезбеђује 
стручност за рад у истраживачким центрима различитих државних, приватних и јавних 
предузећа, као и у институтима и на факултетима.  
 
 
Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 
институције: http://polj.ns.ac.yu/)- Прилог 1.1 

 
Стандард 3. Циљеви студијског програма 

 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.  
 
 
Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање студената за стручни и 
научни рад у области агроекономије, уз претпоставку повећања нивоа пољопривредне 
производње и побољшања услова за очување животне средине (одрживи развој). То 
подразумеа и значајно проширење и продубљење знања у односу на знање стечено на 
основним академским студијама и које представља оригиналност у развијању и/или 
примени идеја, као и знање неопходно за разумевање научне основе, често у контексту 
истраживања, из агроекономске области. 
 
Циљ студијског програма је да будући стручњак стекне широко знање и разумевање 
научне основе агроменаџмента, финансијског менаџмента у пољопривреди и 
прехрамбеној индустрији, маркетинга и тржишта пољопривредно-прехрамбених 
производа, социологије села и руралног развоја, статистичких метода, економике 
водопривреде, аграрне економије. Стечено знање дипломираном студенту обезбеђује 
стручност за рад у научним институтима и факултетима у области агроекономије. 
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Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 
институције: http://polj.ns.ac.yu/)- Прилог 1.1 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

 
Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне 
способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке 
делатности.  
 
Стечено знање дипломираном студенту обезбеђује стручност за рад у научним 
институтима и факултетима у области агроекономије.  
 
По завршетку студија, студенти на овом нивоу образовања имају следеће способности 

(вештине), односно компетенције: 
� способност разумевања и решавања проблема у различитим ситуацијама које 

проистичу током рада везаног за агроекономску научну област 
� способост примене свога знања, разумевања и способности за решавање 

проблема у новом или непознатом окружењу у ширим или 
мултидисциплинарним контекстима повезаним са економиком пољопривреде 

� способност интеграције знања у решавању сложене проблематике 
� способност логичког расуђивања на основу доступних информација, 

формулисања сопственог мишљења, претпоставки и извођења закључака 
� способност пласирања и публиковања различитих научних и стручних 

информација, давање мишљења и размењивање идеја 
� способност примене стечених фундаменталних знања из агроекономских и 

сродних наука (биотехнологија, економија) 
� способност за самосталан и тимски истраживачки рад 
� способност за планирања и извођења анкета 
� способност за научно засновану интерпретацију посматраних (анкетних) 

резултата 
� способност ефикасне научне комуникације 
� способност руковођења истраживачким тимовима и организацијама 
� формирање става о неопходности перманентног усавршавања 

Евиденција : Додатак дипломе – Прилог 4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
Прилог 4.1. Додатак дипломи 

 

Република Србија 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 
 

 

  

Додатак дипломи 
Овај  додатак дипломи следи модел који је разрадила Европска Комисија, Савет Европе и УНЕСКО/ЦЕПЕС. Сврха додатка је да обезбеди довољно независних података да би се побољшало 
међународно признавање и фер академско признавање квалификације (диплома, степен, цертификат, итд.). Обликован је тако да омогући опис природе, нивоа, повезаности, садржаја и статуса студија 
који је похађан и успешно завршен од стране лица наведеног на оригиналу документа коме је овај додатак придодат. Додатака је ослобођен било каквих вредносних процена, изјава о еквивалентности 
или сугeстија о признавању. Информације морају бити наведене у свих осам поглавља. Тамо где нема података треба дати објашњење зашто их нема. 

3.3 Услови уписа: 
 

1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
 

 1.1 Презиме 
 
 

1.2 Име 
 
 
1.3 Датум рођења 

 
 

 1.4 Идентификациони   
број студента 

 
 
 

 
ЈМБГ : 

 
4. ПОДАЦИ О САДРЖАЈУ И ПОСТИГНУТИМ 
РЕЗУЛТАТИМА: 

 
4.1 Начин студирања: 

 
 
 
4.2 Захтеви студијског програма: 

 
              

 

 

 

 

 

Завршенe основне академске студије које заједно са дипломским 
академским студијама вреде најмање 300 ЕЦПБ и положен 

пријемни испит дефинисан студијским програмом 

Редовно, самофинансирајуће 

Лице које је завршило дипломске академске студије дефинисане у тачки 
3.2. стиче звање дипломирани менаџер у агробизнису – мастер из 
одговарајуће области. 
Дипломаски-мастер рад садржи проширење знања стечених током 
студија, које је примењено на решавање конкретног проблема. 
Дипломски-мастер рад мора да садржи преглед стања истраживања  у 
предметној области. 
Дипломирани менаџер у агробизнису – мастер поседује знања и 
разумевања из области студирања које допуњују знања стечена на 
основним академским студијама . Компетентан је за управљање и 
пројектовање сложених система и делова система везаних за примену 
савремене пољопривредне технике и способан је да креира, 
аргументовано разматра, формулише, презентује и одбрани предложена 
решења проблема, примењује усвојена знања у пракси и размењује идеје 
и информације како са експертима из дате области тако и са лицима, 
обучен је да преузме одговорност  у тимском раду, стекао је 
самосталност у образовању, употребљава информационо-
комуникационе технологије у овладавању знањима из дате области, 
поседује разумевање и савладавање утицаја инжењерских решења на 
социјалну заједницу и очување животне средине  
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2. ПОДАЦИ О КВАЛИФИКАЦИЈИ 
 

2.1 Назив квалификације и (ако је применљиво) стечено 
звање: 
 
 
 

2.2 Главна област (или области) студија: 
 
 
 

2.3 Назив и статус институције која издаје диплому (на 
изворном језику): 
 
 
 

2.4 Назив институције која организује студије (уколико се 
разликује од 2.3): 
 

 
 
2.5 Језик на коме се одржава настава/испити: 
 
 
 

3. ПОДАЦИ О НИВОУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
 
3.1 Ниво квалификације:  

 
 

 
3.2 Званична дужина трајања студија: 
 
 
  

 

 
 
4.3 Видети следећу страну 

 
4.4 Начин оцењивања и показатељи дистрибуције оцена, 
уколико постоје: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Општа класификација квалификације (на изворном 
језику): 

 

5. ПОДАЦИ О НАМЕНИ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
5.1 Приступ даљим студијама: 
 
 
 
 
 
 
5.2 Професионални статус (ако је применљиво): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
6.1 Додатне информације: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дипломирани менаџер у агробизнису - мастер 

Агроекономија 

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, 
Нови Сад, државна институција 

Исто као 2.3. 

Универзитетско дипломско образовање - мастер 

Српски 

Дипломске академске студије – мастер, трају два семестра 

Оцене Класификација 

10 А Одличан-изузетан 

9 Б Одличан 

8 Ц Врло добар 

7 Д Добар  

6 Е Довољан  

5 Ф Недовољан 

 

Проценат од укупног 
броја поена (%)  

95-100 

85-94 

75-84 

66-74 

55-64 
до 54 

 

-- 

� Докторске академске студије у трајању од најмање три године, које 
вреде најнање 180 ЕЦПБ (заједнички просек најмање 8,00 на основним 
академским и дипломским академским студијама); 
� Специјалистичке академске студије у трајању од једне године, које 
вреде најмање 60 ЕЦПБ 

Дипломирани менаџер у агробизнису – мастер поседује 
правно заштићену професионалну титулу „дипломирани 
менаџер у агробизнису - мастер“ у свим инжењерским 
дисциплинама, које му омогућавају обављање професија у 
оним пољима инжењерства за које је квалификација дата. 

1. Додатне информације о институцији: 
    сертификат:________________________________________________ 
2. Додатне информације о имаоцу дипломе 
    А. Упис после завршене средње школе: 
        Средње образовање:_________________________________________ 
у трајању од:_____године; Завршио шк.:_____ Успех:_______поена 
Пријемни испит:________________________________________________ 
___________________________________Успех:______поена:__________ 
Укупнан број поена:_______________________________ 
Н основу успеха из средње школе (миимум 16, максимум 40 поена) и успеха на пријемном 
испиту (максимунм 60 поена) прави се ранг листа на основу квоте за упис. Упис се врши на 
основу ранг листе за упис. 

      Б. Прелаз са другог факултета (високе школе): 
       Назив и место факултета: _________________________________ 
       Ц. Упис после завршене више/високе школе: 
       Назив и место више/високе школе:__________________________ 
       Д. Постигао успех на студентским такмичењима у знању: 
Р.бр. Такмичење Предмет Место 
1.    
2.    
        Е. Остале  
              активности:_____________________________________ 
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6.1 Извори додатних информација: 
 

 
4.3 Детаљи програма (нпр. Модули и јединице...) и постигнуте оцене: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. ОВЕРА ДОДАТКА ДИПЛОМИ 
Додатак дипломи важи само уз оригинал дипломе бр. ____________издате од _____________. 
 
          7.1 Број:                           Датум: 
 
 
 
 

7.2 Потпис: 
 

1.) 
 

2.) 
 

 
    7.3 Одговорно лице : 
 
 
1)                                                  2) 
 
 
    7.4 М.П. 
 
 
 
 
 
1)                                                   2) 
 

1. О институцији: http://polj.ns.ac.yu 
2. О кандидату: Студентска служба Пољопривредног факултета 
3. Информације о студијском програму (наставном плану и 

програму): 
Студијски програм основних академских студија – bachelor 
(наставни план и програм ): Студентска служба Пољопривредног 
факултета  

 

 

 

 Декан: 
Проф. др Милан Крајиновић 

  

Ректор: 
Проф. др Радмила 

Маринковић-Недучин 
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8. ПОДАЦИ О СИСТЕМУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

КАНДИДАТИ 
(завршена четворогодишња средња 
школа и положен пријемни испит или 

за проверу склоности и способоности) 

Bachelor 
Основне 
академске 
студије 

 
180-240 ЕСПБ 

Bachelor (appl.) 
Основне 
струковне 
студије 

 
180 ЕСПБ 

 

Дипломирани 
Master 

 
 

60-120 ЕСПБ 

Спец. 
академске 
студије 

 
60 ЕСПБ 

 

Спец. 
струковне 
студије 

 
60 ЕСПБ 

 

Доктор наука - Ph.D. 
 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 
180 (уз претходно остварено на 
основним студијама 300 ЕСПБ) 

 
 
I 

степен 
високог 

образовања 

 

 
 

II 
степен 
високог 

образовања 

 

 
III 

степен 
високог 

образовања 

28-32 

23-24 

21-23 

18-19 

Године 
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8.1  Врста институција и њихов статус 
 

Делатност високог образовања обављају следеће високошколске установе: 

• Универзитет – Универзитет је самостална високошколска установа која у обављању  делатности обједињује 
образовни и научноистраживачки, стручни, односно уметнички рад, као компоненте јединственог процеса високог 
образовања, Универзитет може остваривати све врсте и нивое студија. Високошколска установа има статус 
универзитета ако остварује академске студијске програме на свим нивоима студија, у оквиру најмање три поља 
(природно-математичке, друштвено-хуманистичке, медицинске, техничко-технолошке науке и уметност) и три 
области (које ће у оквиру наведених поља утврдити Националани савет). Изузетно, универзитет се може основати 
у пољу уметности, ако има сва три нивоа студија из најмање три облсти уметности. 

• Факултет, односно уметничка академија, у саставу универзитета – Факултет, односно уметничка академија, 
јесте високошколска установа, односно високошколска јединица у саставу универзитета, која остварује академске 
студијске програме и развија научноистраживачки, стручни, односно уметнички рад у једној или више области, 
факултет, односно уметничка академија, у правном промету наступа под називом универзитета у чијем је саставу 
и под својим називом, у складу са статутом универзитета. 

• Академија струковних студија – Академија струковних студија је самостална високошколска установа која у 
обављању делатности обједињује образовни, истраживачки, стручни и уметнички рад, као компоненте 
јединственог процеса високог образовања. Академија струковних студија може остваривати основне струковне 
студије и специјалистичке струковне студије. Високошколска установа има статус академије струковних студија ако 
остварује најмање пет акредитованих студијских програма струковних студија из најмање три поља. 

• Висока школа – Висока школа је самостална високошколска установа која остварује академске основне, 
специјалистичке и дипломске академске студије из једне или више области. 

• Висока школа струковних студија – Висока школа струковних студија је самостална високошколска установа 
која остварује основне струковне и специјалистичке струковне студије из једне или више области.  

Наведене установе имају својство правног лица. Наведене установе су самосталне високошколске установе, осим 
факултета и уметничких академија.  

8.2  Врсте и нивои студија 
Делатност високог образовања остварује остварује се кроз академске и струковне студије на основу одобрених, 

односно акредитованих студијских програма за стицање високог образовања.  
На академским студијама изводи се академски студијски програм који оспособљава студенте за развој и примену 

научних, стручних и уметничких достигнућа. 
На струковним студијама изводи се струковни студијски програм, који оспособљава студенте за примену знања и 

вештина потребних за уклључивање у радни процес. 
Студије првог степена: 
1) основне академске студије;  
2) основне струковне студије. 
 

Студије другог степена су: 
1) Дипломске академске студије – мастер; 
2) Специјалистичке струковне студије; 
3) Специјалистичке академске студије. 
 

Студије трећег степена су докторске и академске студије. 
8.3  Акредитација 
Акредитацијом се утврђује да високошколска установа и студијски програми испуњавају стандарде које је утврдио 

Национални савет и да високошколска установа има право на издавање јавних исправа у складу са Законом о 
високом образовању. 

У поступку акредитације високошколске установе утврђује се да ли установа испуњава и одговарајуће услове који 
су, по Закону о високом образовању, предвиђени за дате установе које обављају високошколску делатност. 

У поступку акредитације студијског програма утврђује се и да ли су испуњени услови за увођење тог програма, у 
складу законом. 

Поступак акредитације спроводи се на захтев Министарства, оснивача, односно саме високошколске установе. 
У поступку акредитације Комисија за акредитацију и проверу квалитета: 
1. издаје уверење о акредитацији високошколске установе, односно студијског програма; 
2. упућује високошколској установи акт упозорења, којим се указује на недостатке у погледу испуњености услова, 

квалитета рада високошколске установе, односно студијског програма, и оставља рок за отклањање наведених 
недостатака, с тим што по истеку тог рока одлучује о захтеву 

3. доноси решење којим се одбија захтев за акредитацију. 
 

У поступку одлучивања о акредитацији комисија узима у обзир резултате вредновања квалитета из члана 15. Закона 
о високом образовању и резултате самовредновања из члана 17. истог закона. 

Ако Комисија донесе решење којим се одбија захтев за акредитацију, оснивач односно високошколска установа, 
може у року од 30 дана од дана пријема решења уложити жалбу Националном савету.  

Против решења Националног савета по жалби не може се водити управни спор. 
Оснивач, односно високошколска установа има право да понови право за акредитацију по истеку рока од годину дана 

од дана доношења решења којим се одбија захтев за акредитацију. 
Високошколска установа може почети са радом и обављати делатност по добијању дозволе за рад. 
Дозволу за рад издаје Министарство, на захтев високошколске установе, а на територији Аутономне покрајине 

Војводине, дозволи издају њени органи надлежни за поверене послове. 

8.4  Организација студија 
 
8.4.1. Bachelor 
Основне студије организују све високошколске установе предвиђене законом о високом образовању. 
Основне академске студије трају три до четири године. 
Основне струковне студије трају три године. 
Студијским програмом основних и специјалистичких студија може бити предвиђен завршни рад. 
Лице које заврши основне академске студије стиче стручни назив са назнаком звања првог степена академских 
студија из одговарајуће области – bachelor.  
Лице које заврши основне струковне студије стиче стручни назив са назнаком звања првог степена струковних 
студија из одговарајуће области – bachelor apply. 
8.4.2. Master 
Дипломске академске студије могу да организују универзитет, факултет и висока школа.  
Дипломске академске студије трају једну или две године у зависности од трајања од основних академских студија. 
Студијски програм дипломских академских студија садржи обавезу израде завршног рада. 
Лице које заврши дипломске академске студије стиче академски назив дипломирани, са назнаком звања другог 
степена дипломских академских студија из одговарајуће области – master. 
8.4.3. Интегрисане студије (програм у једном циклусу) 
Академски студијски програми из медицинских наука могу се организовати интегрисано у оквиру основних и 
дипломских академских студија, са укупним обимом од највише 360 ЕСПБ бодова. 
 
8.5 Докторат 
 
Докторске студије могу да организују универзитети и факултети. 
Докторске студије трају најмање три године уз претходно трајање основних и дипломских академских студија од 
најмање пет година. 
Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је 
уметнички пројекат. 
Изузетно, докторат наука може да стекне лице са завршеним студијама медицине и завршеном специјализацијом 
на основу одобрањене дисертације засноване на радовима објављеним у врхунским светским часописима. 
 
8.6 Систем оцењивања 
Успешност студената 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 сразмера 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 од 5 (није положио) до 10 (одличан). 
Високошколска установа може прописати и други, ненумерички начин оцењивања, утврђивањем односа ових 
оцена са оценама од 5 до 10. 
Општим актом високошколске установе ближе се уређује начин полагања испита и оцењивање на испиту. 
 
8.7 Формални услови за наставак високог образовања 
 
Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит или испит за проверу склоности и способности, у 
складу са општим актом самосталне високошколске установе. 
Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем 
образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и способности. 
Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо пријемног испита овом кандидату 
вреднују се резултати опште матуре, у складу са општим актом самосталне високошколске установе. 
 
Самостална високошколска установа може кандидата са положеном стручном, односно уметничком матуром, 
уместо пријемног испита, упутити на полагање одређених предмета опште матуре. 
 
На основу критеријума из конкурса, самостална високошколска установа сачињава листу пријављених кандидата. 
 
Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената из 
члана 84. Закона о високом образовању. 
 
Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе, лице које има стечено високо 
образовање на студијама првог степена и лице коме је престао статус студента у складу са овим законом, може се 
уписати на студије првог степена, под условима и на начин прописан општим актом самосталне високошколске 
установе, на лични захтев. 
 
На студије другог и трећег степена кандидат се уписује под условима, на начин и по поступку утврђеном општим 
актом и конкурском самосталне високошколске установе. 
 
8.8 Национални извори информација 

• Министарство просвете и спорта, Немањина 22 – 26,  11000 Београд, Република Србија; Телефон: 
+381/11/363 13 68 , факс: +381/11/361 65 14; web: mps.sr.gov.yu 

• Конференција универзитета 



 14 

 
 
Стандард 5: Курикулум 

 
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних 
предмета и модула и њихов опис.  
 
Курикулум дипломских академских – мастер студија, Мастер – Агроекономски је 
конципиран тако да задовољи и испуни постављене и дефинисане циљеве и обавезе. 
Програм Дипломских академских студија, Мастер – Агроекономски обухвата 1 
обавезан и 30 изборних предмета. Од ових 30 изборних предмета студент мора да 
изабере 4 предмета. 
 
Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број односно 6 ЕСПБ бодова. У 
курикулуму се налази наставни план – листа предмета обавезног и изборног подручја 
са недељним фондом часова ефективне наставе (предавања и вежбе), бодовна вредност 
сваког предмета исказана у ЕСПБ, као и садржаји (програми) предмета са дефинисаним 
обавезама студената, начином полагања испита и препорученом литературом.  
 
Укупно трајање студија је 1 година (2 семестра). У првом семестру студије се састоје из 
обавезног подручја односно предмета Увод у научни метод. Поред обавезног предмета 
(10 % ЕСПБ бодова) заступљена су и четири изборна предмета из области 
агроекономије и уже области по избору. Изборни предмети су заступљени са 40 % 
ЕСПБ бодова.  
Пријављивање изборних предмета мора се обавити до почетка наставе. 
 
Дипломски рад, студент може да пријави и израђује током другог семестра, а 
обезбеђује му 30 ЕСПБ бодова. 
Број бодова којим се исказује дипломски рад, односно завршни део студијског 
програма, улази у укупан број бодова потребних за завршетак студија. 
 
Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, 
трајања студија, услова преласка у наредну годину и начина студирања. 
 
Евиденција: Распоред часова-Прилог 5.1, Књига предмета (у документацији  и на 
сајту институције http://polj.ns.ac.yu/)-Прилог 5.2, Одлука о прихватању студијског 
програма од стране стручних органа високошколске установе-Прилог 5.3 
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Табела 5.1A. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски 
програм  другог нивоа студија, дипломске академске студије – МАСТЕР 

АГРОЕКОНОМСКИ 

 

 Ш Назив 
предмета  
 

С Статус 
предмета  
 

Часови активне наставе Остали 
часови 

ЕСП
Б 

     П В СИР ДОН   
Први семестар 
1 7МАГ1О01 

 
Увод у 
научни 
метод 

 обавезн
и 

2 2    6 

2  Изборни 
предмет 1 

 изборни 2 2    6 

3  Изборни 
предмет 2 

 изборни 2 2    6 

4  Изборни 
предмет 3 

 изборни 2 2    6 

5  Изборни 
предмет 4 

 изборни 2 2    6 

  Укупно 
први 
семестар 

  10 10   10 30 

Други семестар   
6 7МАГ2О32 Теоријске 

подлоге 
диплом-
ског рада 

    20   10 

7 7МАГ2О33 Израда 
диплом-
ског рада 

    -   20 

  Укупно 
други 
семестар 

    20   30 

Укупно ЕСПБ 60 
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Универзитет у Новом Саду    
Пољопривредни факултет 
21000 Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 8 

Тел: 021/485-3219; Факс: 021/459-761;  
E-mail: nastava@polj.ns.ac.yu; http://polj.ns.ac.yu 

Акредитација студијског програма 

 ДИПЛОМСКЕ  АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ - МАСТЕР АГРОЕКОНОМИЈА  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

КЊИГА ПРЕДМЕТА 
Табела 5.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови Сад, јануар 2008. 
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Садржај 
 
 
 

Обавезни предмети 

 
1. Увод у научни метод 

 
Изборни предмети  

 
1.    Агроменаџмент 
2. Менаџмент одрживог развоја села и пољопривреде 
3. Менаџмент људских ресурса 
4. Управљање квалитетом 
5. Предузетништво у агробизнису 
6. Анализа података 
7. Регресиона анализа  
8. Мултиваријациона анализа 
9. Статистички методи у контроли квалитета 
10. Процењивање у пољопривреди 
11. Економика пољопривредне технике 
12. Обрачун и анализа трошкова и резултата у пољопривреди 
13. Инвестиционе калкулације у пољопривреди 
14. Социологија села  
15. Методе социолошког истраживања села и пољопривреде 
16. Социологија сеоске породице 
17. Друштвене групе у селу 
18. Социологија руралног развоја 
19. Економски инструменти планирања и менаџмента вода 
20. Економика водних ресурса 
21. Аграрна економија 
22. Економија 
23. Предузетничка економија  
24. Аграрна политика и рурални развој 
25. Агромаркетинг 
26. Маркетинг истраживање 
27. Међународни маркетинг агроиндустријских производа 
28. Одлучивање у маркетингу 
29. Тржиште агроиндустријских производа 
30. Информационе технологије и подршка одлучивању 
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Табела 5.2.  Спецификација предмета – ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Увод у научни метод  
                               Introduction to  Scientific Method 
Наставник: Проф. др Небојша Ђ. Новковић 
Вежбе: мр Зоран  Д. Ћулибрк 

Статус предмета: Обавезни 
Шифра предмета: 7МАГ1О01 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета: Упознавање са елементима науке. Овладавање методама науних истраживања и 
структуром и формом писања научних радова.   
 

Исход предмета: : Оспособљавање за самосталну израду плана научног истраживања, овладавање научном 
терминологијом и методиком научног рада. Самостално научно истраживање и писање стручних и научних 
радова.   
 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: Увод (Циљеви проучавања научног метода, Научно размишљање, Појам науке), Процес 

сазнања, Критеријуми научности, Ток истраживања (План истраживања, Узорак), Активности 

истраживачког рада (Избор проблема истраживања, Обрада стручне литературе, Утврђивање појмова и 
појмовна анализа, Утврђивање циљева истраживања, Постављање хипотезе), Методе прикупљања 

података (Мерење, Посматрање, Експерименти, Студија случаја, Анкета, Интервју, Социометријска 
метода, креативне технике, експертски суд, ЦВМ метода, Теренска истраживања), Писање научних и 

стручних радова (Завршни извештај о резултатима истраживања, Састављање научно-стручних 
саопштења, Стил и језик писања научног рада, Писање оригиналног научног чланка). 
 

Практична настава: На вежбама се раде практични примери примене научних метода у истраживањима.  
Састављање плана истраживања и структуре и форме стручних и научних радова.  
 
Литература  
1. Шомођи, Ш., Новковић, Н., Краљевић-Балалић Марија, Кајари Каролина (2004): Увод у научни метод, 

Пољопривредни факултет, Нови Сад   
2. Ackoff, L.R. (1965): Scientific Method, John Wiley and Sons, Inc., New York 
3. Вујевић, М. (1988): Увођење у знанствени рад у подручју друштвених знаности, Информатор, Загреб 
4. Кун, Л. (1985): Научни  метод – Извод из предавања (Друго прерађено издање), Економски факултет, 

Суботица, Институт за Организацију пословања, Суботица 
5. Печујлић, М. (1976): Методологија друштвених наука, Новинска установа, Службени лист СФРЈ, 

Београд 
6. Шешић, Б. (1971): Општа методологија, Научна књига, Београд 
Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Предавања уз помоћ видео бима. Активан рад на вежбама. Стручне посете 
научним институцијама. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 писмени испит       - 

практична настава 25 усмени испт 50 

колоквијум (тест) - ..........  

семинар-и    
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Агроменаџмент   
                               Аgrimanagement 
Наставник: Проф.др Небојша Ђ.Новковић 
Вежбе: мр Зоран  Д. Ћулибрк 

Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И02 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Стицање теријских и практичних знања о управљању  и руковођењу произвидњом и пословањем у 
пољопривреди и прехрамбеној индустрију (оперативним и стратегијским). Савладавање  метода и типова 
управљања производњом и пословањем пословних система у агрокомплексу.  
 
Исход предмета: 
Оспособљавање за управљање и руковођење пословним системима ( задруге, предузећа и сложени пословни 
системи у пољопривреди и прерађивачкој индустрији) и на нивоу макроекономских система из домена 
оперативног и стратегијског менаџмента. Примена савремених метода менаџмента. Потенцирање и развој 
улоге и значаја менаџмента у пословним системима у агрокомплексу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

УВОД , СИСТЕМСКИ ПРИСТУП, ПОЈАМ И КЛАСИФИКАЦИЈЕ АГРОМЕНАЏМЕНТА,   МАКРО 
АГРОМЕНАЏМЕНТ (Регионализација пољопривреде, Модел за оптимирање развоја, Аграрна политика, 

Пољопривредна саветодавна служба), АГРОБИЗНИС МЕНАЏМЕНТ (Хоризонтална и вертикална 
производна структура пољопривреде, Организациона структура пословних система, Менаџмент 
пољопривредне производње), МЕНАЏЕР У ПОЉОПРИВРЕДИ (Основе руковођења,Управљање и 
руковођење, Нивои управљања и руковођења, Доношење одлука, Методе руковођења, Личност 
руководиоца, Психологија у руковођењу, Стил руковођења) 
 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

На вежбама се радеконкретне студије случајева управљања функционисањем и развојем пословних система 
у агроиндустрији.  
 
Литература  
1. Новковић, Н., Шомођи, Ш. (1999): Агроменаџмент, ПКБ – Центар за информисање, Београд   
2. Новковић, Н. (2003): Планирање и пројектовање у пољопривреди, II издање, Пољопривредни факултет, 

Нови Сад 
3. Група аутора (1997): Примена операционих истраживања у пољопривреди, ПКБ центар за информисање 

и издавачку делатност, Нови Сад 
4. Drucker, P. (1954): The pratice of management, New York  
5. Шомођи, Ш. (1986): Одлучивање у агроиндустријском комплексу, IIО, Суботица 
Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Предавања уз помоћ видео бима. Активан рад на вежбама. Стручне посете 
пословним системима у агрокомплексу. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 писмени испит       - 

практична настава 25 усмени испт 50 

колоквијум (тест) - ..........  

семинар-и    
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Манаџмент одрживог развоја села и пољопривреде 
                               Management  of Sustainable Rural and Agricultural Development 
Наставник: Др Весна О. Родић, ванредни професор 
Вежбе: Др Весна О. Родић, ванредни професор 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И03 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Циљ предмета је да студентима укаже на неодрживост конвенционалне пољопривредне 
производње и неопходност преласка на одрживе облике производње, као и да их упозна са начинима мерења 
одрживог развоја и инструментима који се примењују за обезбеђење одрживости 

Исход предмета: Студенти који положе овај предмет схватају неодрживост савремене пољопривредне 
производње, способни су да холистички сагледају међузависност пољопривреде и животне средине и да 
организују производњу која је у складу са принципима одрживог развоја 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Увод; Концепт одрживог развоја; Принципи одрживости, Економска, еколошка и 
социјална димензија одрживог развоја;  Одрживо управљање ресурсима; Мерење одрживог развоја; Модел 
притисак-стање-одговор (P-S-R); Модел покретачка снага-притисак-стање-утицај-одговор (DPSIR); Модел 
националних рачуна; Индикатори одрживог развоја; Традиционални економски vs. индикатори одрживости; 
Секторски показатељи; Екстерни трошкови пољопривреде; Одрживи пољопривредни системи; Економска и 
еколошка ефикасност одрживих пољопривредних система; Ограничења одрживог развоја у нашој земљи; 
Значај диверзификације за одрживост руралних подручја; Институционални оквири; Улога државе; Улога 
саветодавне службе; Улога локалне заједнице; Инструменти за обезбеђење одрживости; Мониторинг и 
евалуација одрживог развоја села и пољопривреде; 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Вежбе прате програм предавања. Одвијају се кроз семинарски рад, активно учешће студената у дискусијама 
о одабраним темама, путем групног рада и у виду радионица. Теме су прилагођене интересовањима 
студената и одговарају актуелној проблематици у области манаџмента одрживог развоја пољопривреде.   
Литература  
1. Вујошевић, М., Филиповић, М (2006): Одрживи развој у СЦГ: Институционално прилагођавање 

решењима и пракси у ЕУ, Економски факултет, Београд ISBN 86-403-0737-7 
2. Мунитлак Ивановић,O. (2006): Еколошки аспекти одрживог развоја – међународна и регионална 

компарација, докторска дисертација, Економски факултет Суботица    
3. Баћановић, Д. (2005): Индикатори одрживог развоја и процена нивоа одрживости развоја АП Војводине, 

докторска дисертација, АЦИМСИ, Универзитет у Новом Саду 
4. Pretty, J. (2005): The Еаrthscan Reader in Sustainable Agriculture, National Academies Press, Earthscan, Јames 

and James, ISBN: 1844072355 
5. OECD (2001): Environmental Indicators for Agriculture, Vol. 3: Methods and Results 
6. Актуелне публикације из области одрживог развоја 
Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Tрадиционална предавања, семинарски радови, дискусионе групе, менторски 
рад са студентима, теренске вежбе (посета установама или привредним субјектима и разговор о проблемима 
одрживог развоја) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 10 усмени испит 15 

тест 15 ..........  

семинар-и 20   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Mенаџмент људских ресурса  
                               Human Resourсe Management 
Наставник: Проф.др Даница В. Бошњак 
Вежбе: мр Катарина М. Марковић 

Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И04 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета је да студенте упозна са основним принципима и методама савремене организације рада.  
 
Исход предмета: 
Студенти који положе овај предмет способни су да примењују методе савремене организације рада. Поред 
тога оспособљени су да препознају факторе, коригују их и на тај начин обезбеде рационалну организацију 
рада. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

- Увод 
- Човек и рад 
- Организациона култура и пословање 
- Значај мотивисаности за организацију рада 
- Радна ефективност 
- Методе истраживања у организацији рада 
- Специфичности рада у пољопривреди 
- Проучавање и рационализација рада 
- Организација радног места 
- Организација радних процеса у пољопривреди 
- Примери унапређења организације рада 
 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Вежбе прате програм предавања. На вежбама се ради практична примена метода истраживања у 
организацији рада и примени рационализације појединих радних процеса у пољопривреди. 
 
Литература  
1. Мунћан П., Живковић Д. (2004), Менаџмент рада и производње у пољопривреди, Београд-Земун 
2. Torrington, D., Hall, Laura, Taylor, S. (2004), Менаџмент људских ресурса, Data Status, Београд 
3. Јанићијевић, Н. (1997), Организациона култура – колективни ум предузећа, Економски факултет, 

Београд 
 
Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Предавања уз помоћ одређених техничких средстава, активност на вежбама. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Кандидат је обавезан да уради један семинарски рад у 
писаној форми  

поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит      - 

практична настава 30 усмени испт 50 

колоквијум (тест)  ..........  

семинар-и    
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Управљање квалитетом  
                               Quality Management 
Наставник: Проф.др Небојша Ђ.Новковић 
Вежбе: мр Зоран  Д. Ћулибрк 

Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И05 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Стицање сазнања о управљању квалитетом у пољопривреди. Савладавање терминолошких 
појмова и метода управљања квалитетом производа и процеса у пословним у агроб изнису.  
Исход предмета:  Оспособљавање за управљање системом  квалитета и примену метода и средстава 
изградње система квалитета. Праћење и развој стандарда и система квалитета у пољопривреди.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 

- УВОД  
- ПОЈАМ КВАЛИТЕТА 
- НАЦИОНАЛНИ СИСТЕМ КВАЛИТЕТА 
- МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА У ПОСЛОВНИМ СИСТЕМИМА 
- ПРИСТУПИ, МЕТОДЕ И СРЕДСТВА ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА  
- Класични приступи проблему квалитета 
- ИСО стандарди 
- ТQM (Total Quality Management) 
- HACCP 
- Документација система квалитета 
- Увођење система квалитета 
- ЗНАЧАЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТА У ПРОИЗВОДЊИ ХРАНЕ 
- СИСТЕМИ КВАЛИТЕТА ХРАНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ   
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

- СТУДИЈЕ СЛУЧАЈЕВА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТА 
Литература  
1. Шомођи, Ш., Новковић, Н., Кајари Каролина, Радојевић, В. (2006): Менаџер и систем  квалитета хране, 

Пољопривредни факултет, Нови Сад   
2. Banks, J. (1989): Principles of quality controll, New York 
3. Вулановић, В., Д. Станивуковић, Б. Камберовић, Р. Максимовић, Н. Радаковић, В. Радловачки, М. 

Шилобрад (2005): систем квалитета – ISО 9001:2000, Факултет техничких наука, Институт за 
индустријско инжењерство и менаџмент, Нови Сад 

4. Oakland, J.S. (1993): Total Quality management (Second Edition), Butterworth, LtD., Oxford  
5. Узуновић, Р. (1997): Систем квалитета – национални пројекат за успешан развој, Пословна политика, 

Година XXVI , Фебруар 
Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе:  
Предавања уз помоћ видео бима. Активан рад на вежбама. Стручне посете пословним системима у 
агробизнису.   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит       - 

практична настава 10 усмени испт 40 

колоквијум (тест) - ..........  

семинар-и 40   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Предузетништво у агробизнису  
                               Entepreneurship in Agribusiness 

Наставник: др Душан  Б. Милић, ред. проф. 
Вежбе: мр Мирјана Лукач Ж.Булатовић  
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И06 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета да помогне у савладавању знања и потребних вештина из предузетништва и схватања самог 
предузетника, проблема са којима се суочава, различитих игара које игра при различитим стратешким 
оријентацијама или аспектима развоја и раста фирме, као и сам процес предузетништва у агробизнису. 
Исход предмета да допринесе схватању суштине предузетништва као потребе и делатности сталних 
иновација, улагања и комбиновања производних фактора који имају изгледа да доносе профит, са ризиком 
тежње у правцу раста и развоја агробизниса. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Основи појмови и карактеристике предузетништва (2) 
2. Особености предузетништва – карактеристике агропредузетништва, иновације у агропредузетништву, 

ризик и несигурност агропредузетништва (4) 
3. Развој предузетништва (2) 
4. Предузетнички амбијент–појам и суштина, анализа окружења, анализа ресурса, лоцирање бизниса (3) 
5. Финансијска подршка предузетништва– уопште о финансирању бизниса, финансирање бизниса преко 

кредита, гарантни фонд, искуства неких земаља при кредитирању пољопривреде, специфични начини 
финансирања бизниса, започињање бизниса са малим капиталом (4) 

6. Предузетнички процес (4) 
7. Модели агропредузетништва (4) 
8. Предузетничка стратегија (4) 
9. Предузетничка анализа (3) 
 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Упознавање са суштином предузетништва преко израде производних програма из агробизниса. 
Литература  
1. Милић, Д., Радојевић, В. (2003): Производно-економска и употребна вредност воћа и грожђа, Нови Сад 
2. Милић, Д., Средојевић Зорица (2004): Организација и економика пословања, Пољопривредни факултет, 

Нови Сад 
3. Becker John C. (1997): Organization of the Farm or Agri-Business Enterprise. University Park, Penn State 

Cooperative Extension 
Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе:  
Усмено, консултације, Power Point презентација, графископ 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Семинарски рад (2) 
Студија случаја (2) 
Анализа пословног плана (1) 

поена 
20 

20 

10 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  Тест (1) 20 

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Анализа података  
                                Data Analysis 

Наставник: Проф.др Катарина Ј. Чобановић 
Вежбе:  мр Емилија Б.Николић-Ђорић и мр Беба С. Мутавџић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И07 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положен испит из Статистике 
Циљ предмета: Програм из овог предмета омогућава студентима упознавање са применом  савремених 
начина у приступу анализи података. Студенти треба да стекну увид у различите могућности употребе 
статистичких поступака као и способност коришћења статистичког инструментарија. 
Исход предмета: Кроз наставни процес студенти треба да стекну способност коришћења статистичког инструментарија 
као и способност његове адекватне примене. Стечене способности употребе статистике и њених метода омогућиће 
студентима успешно решавање проблема у научно-истраживачком раду, раду у разним областима привреде, као и у 
даљем раду и стицању образовања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Појам обележја. Врсте обележја. Појам променљиве. Врсте променљивих. Мерне скале. 
Прикупљање података. План прикупљања података. Квалитет статистичких података. Дефинисање проблема 
испитивања. Фазе статистичког испитивања. Иницијално испитивање података (IDA – Initial Examination of the Data). 
Употреба дескриптивних статистичких метода у анализи (средње вредности, показатељи варијације, асиметричности и 
облика дистрибуције, корелација). Графичка анализа. Графички методи у анализи података (употреба дијаграма 
растурања, идентификација асиметричних дистрибуција и дистрибуција које немају нормалан распоред, графичко 
приказивање у циљу идентификације релација између променљивих, тренда и других појава при анализи података). 
Продубљенија анализа података. (EDA – Exploratory Data Analysis). Употреба дескриптивних метода анализе. Типови 
грешке и аутлајери (outliers). Недостајући подаци. Трансформација и модификација података. Испитивање 
вишедимензионих табела (табеле контингенције). Графички методи који омогућавају аналитички приступ подацима 
(укључујући методе „фитовања“ (прилагођавања), категоризација података, агрегирање података на графиконима, 
идентификација и означавање групе података које имају специфичне карактеристике). Анализа мултиваријационих 
података. Метод главних компонената. Кластер анализа. Факторска анализа. Дискриминациона анализа. 
Вишедимензионо скалирање. Лог-линеарна регресија. Канонска корелација. Степвајз линеарна и нелинеарна регресија. 
Анализа временских серија. Класификационо дрво. Непараметарски методи. Робустни методи. Дефинитивна анализа. 
Верификација анализе података.  Употреба софтвера у анализи података. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 
Упознавање са статистичким софтвером. Дескриптивне методе ( показатељи средњих вредности, варијабилитета, 
асиметричности и облика дистрибуције. Примена графичких метода box-plot,dot-plot, Q-Q plot, P-P plot). Методе за 
утврђивање аутлајера. Недостајући подаци. Трансформација података. Анализа категоријалних података  (табела 
контингенције). Анализа мултиваријационих података.  Метод главних компонената. Кластер анализа. Факторска 
анализа. Дискриминациона анализа. Вишедимензионо скалирање. Лог-линеарна регресија. Канонска корелација. 
Линеарна и нелинеарна регресија. Робусни методи. Непараметарски методи. 
Литература  
1. Chatfield, C. (1990), Problem Solving; А Statistician's Guide, Chapman and Hall, London 
2. Cox, D.R., Snell, E.J. (1981), Applied Statistics, Principles and Examples, Chapman and Hall, London 
3. Хаџивуковић, С. (1991), Статистички методи с применом у пољопривредним и биолошким истраживањима, Друго 

проширено издање, Пољопривредни факултет, Нови Сад 
4. Хаџивуковић, С., Катарина, Чобановић (1994): Статистика: Принципи и примена, Пољопривредни факултет, Нови 

Сад 
5. Ковачић, З. (1995), Мултиваријациона анализа, Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд 
6. STATISTICA 7.1. (2007), StatSoft, Универзитетска лиценца, Нови Сад 
7. Шошић, И. (2004), Примењена статистика, Школска књига, Загреб 
Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Блок настава. Консултације. Разрада одговарајуће литературе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Израда семинарског рада. 

поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 Усмена одбрана семинарског рада 50 

практична настава 10   

колоквијум-и - ..........  

Семинарски рад 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Регресиона  анализа  
                               Regression Аnalysis 

Наставник: Проф.др Катарина Ј.Чобановић 
Вежбе:  мр Емилија Б.Николић-Ђорић и мр Беба С.Мутавџић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И08 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - Положен испит из Статистике 
Циљ предмета: Програм из овог предмета омогућава студентима упознавање са употребом  савремених   статистичких 
метода у решавању проблема у области пољопривредних, агроекономских и сродних наука.  Студенти треба да се 
упознају са могућностима и ограничењима у регресионоj и корелационој анализи. Студенти треба да стекну увид у 
различите могућности употребе статистичких поступака као и способност коришћења статистичког инструментарија. 
Исход предмета: Кроз наставни процес студенти треба да стекну способност коришћења статистичког инструментарија 
као и способност његове адекватне примене. Стечене способности употребе статистике и њених метода омогућиће 
студентима успешно решавање проблема у научно-истраживачком раду, раду у разним областима привреде, као и у 
даљем раду и стицању образовања. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 
Теоријске основе регресије. Вишеструка линеарна регресија. Криволинијска регресија. Експоненцијалне регресије. 
Инференција о параметрима регресије. Избор променљивих и трансформације. Анализа резидуала. Вештачке („dummy“) 
променљиве. Корелација. Парцијални коефицијенти корелације. Мултиколинеарност. Хетерогеност варијанси. Серијска 
корелација. Неки аспекти регресионе анализе временских серија. Cobb-Douglas производна функција. Логистичка 
регресија.  Пробит модел. 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 
Упознавање са  статистичким софтвером. Вишеструка линеарна регресија. Криволинијска регресија. Експоненцијалне 
регресије. Инференција о параметрима регресије. Избор променљивих и трансформације. Анализа резидуала. Вештачке 
(„dummy“) променљиве. Корелација. Парцијални коефицијенти корелације. Мултиколинеарност. Хетерогеност 
варијанси. Серијска корелација. 
Регресиона анализа временских серија. Логистичка регресија.  Пробит модел. 

Литература  
1. Хаџивуковић, С. (1991), Статистички методи с применом у пољопривредним и биолошким  истраживањима,  Друго 

проширено издање, Пољопривредни факултет, Нови Сад 
2. Koop, G. (2000), Analysis of Economic Data, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, England 
3. Младеновић, З., Петровић, П. (2002), Увод у економетрију, Економски факултет, Београд 
4. Draper, N., Smith, H. (1998),  Applied Regression Analysis, Third Edition, Wiley, New York 
5. Хаџивуковић, С., Зегнал Р., Чобановић К. (1982), Регресиона анализа, Привредни преглед, Београд 
6. Koutsoyianis, A. (1998),  Theory of Econometrics, Second Edition, the Macmilan Press, Ltd, London  
7. Шошић, И. (2004), Примењена статистика, Школска књига, Загреб 
8. Киш, Т. (1996),  Увод у економетрију, Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица 
9. Младеновић, З. (2002), Збирка решених задатака из економетрије, Универзитет у Београду, Економски факултет, 

Београд 
10. STATISTICA 7.1. (2007): StatSoft, Универзитетска лиценца, Нови Сад 
11. Verbeek, M. (2004), A Guide to Modern Econometrics, 2nd edition, John Wiley & Sons, Ltd 

Број часова активне наставе 

Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Блок настава. Консултације. Разрада одговарајуће литературе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Израда семинарског рада. 

поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 Усмена одбрана семинарског рада 50 

практична настава 10 усмени испт - 

колоквијум-и - ..........  

Семинарски рад 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Мултиваријациона анализа  
                               Мultivariate Аnalysis 

Наставник: Проф.др Загорка  С. Лозанов Црвенковић  
Вежбе:  мр Емилија Б.Николић-Ђорић и мр Беба С.Мутавџић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И09 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положен испит из Статистике 
Циљ предмета: Програм из овог предмета омогућава студентима упознавање са употребом  савремених 
статистичких метода у решавању проблема у области пољопривредних, агроекономских и сродних наука.  
Студенти треба да се упознају са могућностима и ограничењима у мултиваријационој анализи. Студенти 
треба да стекну увид у различите могућности употребе статистичких поступака као и способност 
коришћења статистичког инструментарија. 
 

Исход предмета: Кроз наставни процес студенти треба да стекну способност коришћења статистичког 
инструментарија као и способност његове адекватне примене. Стечене способности употребе статистике и 
њених метода омогућиће студентима успешно решавање проблема у научно-истраживачком раду, раду у 
разним областима привреде, као и у даљем раду и стицању образовања. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Основе мултиваријационе анализе. Дефиниција и класификација метода мултиваријационе анализе. Врсте 
података и мерне скале. Графички приказ мултиваријационих података. Класификација променљивих. 
Избор анализе. Линеарна регресија и корелација. Вишеструка регресија. Полиномијална регресија. 
Вишеструка и парцијална корелација. Логистичка регресиона анализа. Анализа груписања: методи 
груписања. Главне компоненте и факторска анализа. Каноничка корелација. Анализа варијансе. 
Мултиваријациона анализа варијансе. Парцијални метод најмањих квадрата (PLSR). 
 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Упознавање са  статистичким софтвером. Основе мултиваријационе анализе. Линеарна регресија и 
корелација. Вишеструка регресија. Полиномијална регресија. Вишеструка и парцијална корелација. 
Логистичка регресиона анализа. Методи груписања. Главне компоненте и факторска анализа. Каноничка 
корелација.  Мултиваријациона анализа варијансе. Парцијални метод најмањих квадрата (PLSR). 
 
Литература  
1. Ковачић, З. (1994), Мултиваријационa анализa, Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд 
2. Kleinbaum, D.G., Kupper, L.Z., Müller, K.E., Nizam, A. (1998), Applied Regression Analysis and 

Multivariable Methods, Duxbury Press, An International Thompson Publishing Company 
3. STATISTICA 7.1. (2007),  StatSoft, Универзитетска лиценца, Нови Сад 
Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Блок настава. Консултације. Разрада одговарајуће литературе 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Израда семинарског рада. 

поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 Усмена одбрана семинарског рада 50 

практична настава 10 усмени испт - 

колоквијум-и - ..........  

Семинарски рад 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Статистички методи у контроли квалитета 

   Statistical Methods in Quality Control 
Наставник: Проф.др Катарина Ј.Чобановић 
Вежбе: мр Емилија Б.Николић-Ђорић и мр Беба С.Мутавџић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И10 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: Положен испит из Статистике и Статистичких метода 
Циљ предмета: Програм из овог предмета омогућава студентима упознавање са употребом  савремених   
статистичких метода у решавању проблема у области биотехничких, агроекономских и сродних наука.  
Студенти треба да се упознају са могућностима и ограничењима у статистичкој контроли производног 
процеса као и контроли пријема робе. Студенти треба да стекну увид у различите могућности употребе 
статистичких поступака као и способност коришћења статистичког инструментарија. 
 

Исход предмета: Кроз наставни процес студенти треба да стекну способност коришћења статистичког 
инструментарија као и способност његове адекватне примене. Стечене способности употребе статистике и 
њених метода омогућиће студентима успешно решавање проблема у научно-истраживачком раду, раду у 
разним областима привреде, као и у даљем раду и стицању образовања. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Примена статистике у контроли квалитета. Вероватноћа. Неки теоријски распореди. Циљеви статистичке 
контроле. Статистичка контрола пријема робе. Статистичка контрола производног процеса. Операциона 
крива. План узорка. Једноставни узорак. Дупли (двостепени) узорак. Вишеструки (вишестепени) узорак. 
Секвенцијални узорак. Контролна карта. Контрола карта  за пропорцију. Контролна карта са и без 
подузорака. Индекс капабилности процеса. Контролна карта за мерена обележја. Контролна карта за 
контролу варијабилности процеса. Контролна карта за податке који садрже тренд. Контролна карта 
мултиваријационих података. CUSUM метод. 
 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Упознавање са  статистичким софтвером.  Теоријски распореди: Биномни распоред. Поасонов распоред. 
Нормални распоред. Операциона крива. Једноставни узорак. Контрола карта  за пропорцију. Контролна 
карта са и без подузорака. Контролна карта за мерена обележја. Контролна карта за контролу 
варијабилности процеса. Контролна карта за податке који садрже тренд. Контролна карта 
мултиваријационих података. CUSUM метод. 
 
Литература  
1. Хаџивуковић, С. (1989), Статистика, Привредни преглед, Београд 
2. Smith, M.G. (2001), Statistical Process Control and Quality Improvement, Prentice Hall, Upper Saddle River, 

New Jersey 
3. Шолак, Б.Њ. (1996), Статистика за менаџере квалитета. ТиК принт, Младеновац 
4. Ryan, T.P. (1989), Statistical Methods for Quality Improvement, John Wiley & Sons. New York 
Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Блок настава. Консултације. Разрада одговарајуће литературе 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Израда семинарског рада. 

поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 Усмена одбрана семинарског рада 50 

практична настава 10 усмени испт - 

колоквијум-и - ..........  

Семинарски рад 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Процењивање у пољопривреди  
                                Valuation in Agriculutre 

Наставник: др Недељко Љ.Тица, редовни професор,  
Вежбе: др Владислав Н. Зекић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И11 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Упознавање студената са основним претпоставкама и методама процењивања свих битних категорија 
имобине, обавеза и капитала. 
Исход предмета: 
По завршетку курса студенти ће бити оспособљени за самостано формирање извештаја о процени сви 
категорија пословне имовине, обавеза и капитала предузећа или индивидуалног газдинства. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

- Основи процењивања средстава за производњу 
- Методе процењивања имовине 
- Прoцењивање грађевина 
- Прoцењивање дугогодишњих засада 
- Прoцењивање основног стада 
- Прoцењивање обртних средстава 
- Прoцењивање вредности капитала пољопривредних предузећа 
- Приносна вредност капитала 
- Нето тржишна вредност капитала 
- Ликвидациона вредност капитала 

 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

- Основни принципи процењивања 
- Основни методи процењивања  
- Процењивање елемената производње 
- Процена вредности предузећа 
- Приносна вредност капитала 
- Методе процене имовине преодузећа 
- Методе порцене обавеза преодизећа 
- Формирање извештаја о процени вредности капитала 

Литература  
1. Марко, Ј., Јовановић, М. и Тица, Н.: Калкулација у пољопривреди, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 

1998. 
2. Андрић, Ј: „Трошкови и калкулације у пољопривредној производњи“ Пољопривредни факултет 

Београд, 1991. 
3. Родић, Ј.: «Пословне финансије и процена вредности предузећа», Економика, Београд, 1991. 
Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Настава се изводи класичним путем и путем израде семинарских радова. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  
Семинарски радови 
Испити се полажу писмено и усмено 

поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 усмени испт 30 

активност у току предавања 15   

семинар-и 40 Укупно 100 
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Економика пољопривредне технике 
                               Economics of Аgricultural Technik 

Наставник: Проф.др Миленко П. Јовановић, Доц.др Владислав Н.Зекић 
Вежбе: Доц.др Владислав Н.Зекић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И12 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: 
Упознавање студената са основним методама обрачуна и управљањем трошковима коришћења погонских и 
прикључних машина, те осталих катагорија пољопривредне технике.  
Исход предмета:  
Студент ће по завршетку курса бити упзната са методама обрачуна основних категорија трошкова 
пољопривредне технике. Поред тога, студетни стичу основна знања везана за управљање наведеним 
трошковима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Циљ предмета је да се студенти упознају са организационо – економским проблемима употребе средстава 
механизације у процесу пољопривредне производње. Значај проучавања економике механизације. Основни 
чиниоци процеса привредне делатности. Трошкови употребе средстава механизације. Трошкови услуга. 
Место трошкова коришћења средстава механизације у структури трошкова производње пољопривредних 
производа. Одређивање дужине економског века употребе средстава механизације. Економски проблеми 
транспорта у пољопривреди. Утврђивање оптималног капацитета и структура средстава механизације. 
Динамичке методе утврђивања економске ефективности инвестиција. Извођење сензитивне анализе и 
диференцијалне калкулације трошкова коришћења погонских машина. 
 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Вежбе се обављају упоредо са теоријском наставом. Студенти на вежбама примењују знања стечена на 
предавањима за решавање упрошћених задатака. 
 
Литература  
1. Андрић, Ј.: Економика механизације, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 1980.,  
2. Група аутора: Менаџмент пољопривредних машина, Универзитет у Новом Саду, Суботица - Нови Сад - 

Зрењанин, 1997., 
3. Марко, Ј., Јовановић, М., Тица, Н.: Калкулације у пољопривреди, Футура публикације, Нови Сад, 1998.,  
4. Андрић, Ј.: Трошкови и калкулације у пољопривредној производњи, Пољопривредни факултет, Београд, 

1998., 
5. Шомођи, Ш.: Организација пољопривредних предузећа, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 1989. 
Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Настава се изводи класичним путем и путем израде семинарских радова. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  
Израда семинарских радова. 
Испит: Испит се полаже усмено.  

поена 
 

Завршни 

испит  

поена 

активност у току предавања 15 усмени испт 30 

активност у току предавања 15   

семинар-и 40 Укупно 100 
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Обрачун и анализа трошкова и резултата у пољопривреди 

                               Costs and Results  Calculation  and Analyses  in Agriculture 

Наставник: др Вељко П.Вукоје, доцент 
Вежбе:: мр Тодор Ђ.Марковић, асистент 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И13 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета:   Основни циљ предмета је да студенти савладају методологију и упознају се са могућностима примене 
различитих метода метода обрачуна и анализе трошкова и резултата у пољопривреди. 
Исход предмета: Студенти кроз овај предмет развијају способност да у конкретним условима сагледају предности и 
недостатке различитих метода, одаберу најповољније и правилно искористе њихове информационе потенцијале у циљу 
унапређења пословања пољопривредних газдинстава. 

Садржај предмета 
Теоријска настава 

- Методолошко-апликативне специфичности обрачуна трошкова и учинака у пољопривреди; 
- Организација и функционисање интерног обрачуна у пољопривреди; 
- Методолошке основе различитих система обрачуна трошкова и резултата и њиховеспецифичности на пољопривредним 

газдинствима; 
- Oбрачун и анализа на бази процењених трошкова у пољопривреди; 
- Обрачун и анализа на бази стандардних  трошковима у пољопривреди; 
- Обрачун и анализа на бази варијабилних трошкова у пољопривреди; 
- Обрачун и анализа трошкова по активностима (ABC) у пољопривреди; 
- Могућности примене циљног трошка и других савремених система обрачуна у пољопривреди; 
- Компаративна анализа потенцијала различитих система обрачуна са аспекта задовољења информационих потреба 

менаџмента пољопривредних газдинстава; 
- Могућности примене савремених приступа управљању трошковима у пољопривреди,  
- Анализа финансијског резултата и финансијског положаја пољопривредних газдистава; 
- Анализа финансијског резултата и финансијског положаја пољопривреде на макро нивоу. 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Задаци, примери и илустрације из: 
- Различитих система обрачуна трошкова и учинака на пољопривредним газдинствима; 

- Анализе показатеља финансијског успеха и финансијског положаја на микро и макро нивоу. 
Литература  
1. Стевановић, Н., Малинић, Д.: Управљачко рачуноводство, Економски факултет, Београд, 2003.  
2. Horngren, C., Foster, G., Datar, S.: Cost accounting-manageral emphasis, 10th edition, Prentice Hall, NJ, 2000.  
3. Лисавац, С.:  Обрачун и анализа трошкова у пољопривреди, Институт за економику пољопривреде, 

Београд, 1983.  
4. Вукоје, В.: Примена система обрачуна по стандардним трошковима у ратарској производњи, магистарска 

теза, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 1999. 
5. Вукоје, В.: Обрачун трошкова у пољопривредним предузећима ABC методом, докторска дисертација, 

Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2006. 
6. Петкович, Ђ.: Истраживање начина и метода за унапређивање рачуноводственог информационог система у 

агроиндустријском комплексу у функцији пословног одлучивања, докторска дисертација, Економски 
факултет, Суботица, 1993.  

7. Родић, Ј., Вукелић, Гордана: Теорија и анализа биланса, Пољопривредни факултет, Земун, 2003. 
Број часова активне наставе 

Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Традиционална предавања, семинарски радови, менторски рад са студентима, 
дискусионе групе, рад на конкретним практичним примерима. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Семинарски радови 
Испити се полаже писмено и усмено 

Поена   50 
 

Завршни испит  Поена   50 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30  УКУПНО: 100 
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Инвестиционе калкулације у пољопривреди 
                                 Investment Calculations in Agriculture 

Наставник: Проф. др Миленко П.Јовановић, др Владислав Н.Зекић, доцент 
Вежбе:  мр Тодор Ђ.Марковић, асистент 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И14 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање кандидата са основним методама оцене инвестиција. 
Исход предмета  
По истеку курса кандидат би требао бити оспособљен да самостално или као члан тима врши израду 
инвестиционих програма. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

- Инвестиционе калкулације, врсте и економски значај 
- Основи процењивања 
- Методе процењивања имовине 
- Пројектовање инвестиције 
- Обарачун планиране вредности производње 
- Пројкеције трошкова производње 
- Пројектовање биланса инвестиције и новчаних токова 
- Статичке методе за оцену ефиксности инвестиција 
- Диманичке методе за оцену ефиксности инвестиција 
- Сензитивна анализа 
- Диференцијална калкулације као метод оцене инвестиција 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 
- Методе процењивања имовине 
- Обарачун планиране вредности производње 
- Извођење пријекција 
- Анализе ефективности и ефикасности инвестиција 
- Диференцијална калкулације као метод оцене инвестиција 

Литература  
1. Марко, Ј., Јовановић, М. и Тица, Н.: Калкулација у пољопривреди, Пољопривредни факултет, Нови 

Сад, 1998. 
2. Андрић, Ј: „Трошкови и калкулације у пољопривредној производњи“ Пољопривредни факултет 

Београд, 1991Пушара, К.: «Међународне финансије», Велзал пресс, Београд, 2000. 
3. Dougals R. Emery, John D. Finnerty.: «Corporate financial managment», Prentice hall, UperSadde River, 

1998. 
4. Родић, Ј.: «Пословне финансије и процена вредности предузећа», Еконоимика, Београд, 1991 

Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Настава се изводи класичним путем и путем израде семинарских радова. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
- Семинарски радови 
- Испити се полаже 

писмено и усмено 

поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 усмени испт 30 

активност у току предавања 15   

семинар-и 40 Укупно 100 
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Социологија села  
                               Rural Sociology 

Наставник: Доц. др Живојин А.Петровић 
Вежбе: мр Дејан П. Јанковић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И15 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: У току наставе из социологије села студенти ће се едуковати у вези основних елемената социолошког 
истраживања села и пољопривреде, промена аграрне и руралне структуре, друштвеним и културним променама у селу и 
пољопривреди. Циљ је да се студенти науче критичкој анализи друштвених промена и развоја села у контексту 
различитих друштвених група, политике развоја, институција које су за то задужене. Такође се желе представити 
модели настанка и ширења иновација и технологија, као и улога одређених институција (нпр. пољ. саветодавства) у том 
процесу.  
Исход предмета: По завршетку наставног процеса, студенти знају социолошке аспекте проблема развоја села и 
пољопривреде; способни су да критички процене и анализирају одређене моделе руралног развоја и позитивно или 
негативно дејство одређених друштвених промена на селу и у пољопривреди. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Настанак, развој и конституисање социологије села и пољопривреде као самосталне научне дисциплине. 2. Предмет и 
метод социологије села и пољопривреде и њен однос према другим наукама. 3. Теоријско-методолошки приступи у 
социологији села и пољопривреде. 4. Аграрна структура, аграрна структура и традиционална сељачка економија, 
аграрни односи, сељачко газдинство и породица као оквири сељачког привређивања, привредни менталитет сељака,  
екологија села и пољопривреде, парадигма одрживог развоја). 5. Рурална друштвена структура (социолошка обележја 
сеоског насеља, типологија сеоских насеља, сеоско становништво и основни демографски процеси, сељаштво као 
друштвени слој, социолошка обележја села као локалне друштвене заједнице, друштвене групе у селу, институционална 
основа друштвеног живота у селу). 6. Сеоска култура (традицијски културни образац, црква и религија у селу, сеоски 
обичаји, сељачка култура и сељачка привреда, промене културе села). 7. Друштвене промене у селу, сељаштву и 
пољопривреди (индустријализација, урбанизација и модернизација, домети и ограничења теорије дифузије иновација, 
промене социјалног и привредног менталита сељака, концепти интегралног руралног развоја, значај и тешкоће 
друштвеног планирања развоја руралних средина). 8. Саветодавство (саветодавство као чинилац аграрног/руралног 
развоја, организација, модели и методе саветодавног рада, АКИС)   
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Студенти ће практично примењивати и користити методе – технике емпиријских истраживања у социологији (израда 
плана истраживања, израда узорка, израда упитника, обрада података, тумачење података итд.) 
Литература  
1. Митровић, М., (1998) Социологија села, СДС, Београд. 
2. Стојанов Младен, (2004), Социологија сеоских колектива - огледи, Матица српска, Нови Сад  
3. М. Хараламбос, М. Холборн, (2002), Социологија: теме и перспективе, Голден маркетинг, Загреб 
4. Beetz, Stephan; Brauer, Kai; Neu, Claudia; [Ed.] (2004) Handwörterbuch zur ländlichen Gesellschaft in Deutschland,VS 

Verlag, Wiesbaden 
5. Leeuwis C, van den Ban, A, Communication for rural innovation: Rethinking agricultural extension, 2005. 
6. Christa Müeller (1997), Von der lokalen Ökonomie zum globalisierten Dorf,  Campus Verlag, Frankfurt 
7. Lutz Laschewski, Claudia Neu (Hrsg.) (2004) Sozialer Wandel in laendlichen Raeumen, Shaker Verlag, Achen. 
8. Fliege, Thomas (1998), Bauernfamilien zwichen Tradition und Moderne, Frankfurt am M. 
9. Christa Müeller (1997), Von der lokalen Ökonomie zum globalisierten Dorf,  Campus Verlag, Frankfurt odabrani članci iz 

časopisa Sociologia Ruralis, Rural Sociology 
Број часова активне наставе 

Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Предавања, семинарски радови, дискусије, групни рад, радионице, 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена 
 

Завршни испит  поена 

Ред. присуство на предав. 10 писмени испит  

Ред. присуство на вежбама 10 усмени испт  

Активност на вежбама 10 УКУПНО ЗАВРШНИ ИСПИТ 30 

Семинарски рад 40 УКУПНО 100 
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Mетоде социолошког истраживања села и пољопривреде  
                                Methods of Sociological Research in Rural Areas and Agriculture 

Наставник: Проф. др Гордана Д. Вуксановић 
Вежбе: мр Дејан П. Јанковић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И16 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: У току наставе из метода социолошког истраживања села и пољопривреде студенти ће се упознати са 
основним елементима научног метода, као и процесом социолошко истраживања села. Нагласак ће бити на руралним 
подручјима као специфичном пољу истраживања, поступцима и методама за прикупљање, обраду и тумачење података, 
као и партиципативним истраживачким методама. 
Исход предмета: По завршетку наставног процеса, студенти знају епистемолошке основе научног истраживања, знају 
да користе социолошке методе и поступке у истраживању рурални подручја; способни су да сами припреме и изведу 
истраживање са свим елементима истраживачког поступка (прикупљање, обрада и тумачење података); упознати су са 
специфичностима партиципативних истраживачких метода и знају да их примене . 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Научни метод (појам, метод и методологија, елемнти научног метода, одлике социолошког метода); 2. 
Епистемолошке основе теоријске науке (принципи научног сазнања, научна теорија, научни закон, научно објашњење, 
детерминизам); 4. Организовање научног истраживања (истраживачки план, предмет истраживања, хипотетички оквир, 
методе и израда инструмента за истраживање, прикупљање, обрада и тумачење података, извештај); 5. Рурална 
стварност као специфично подручје истраживања 
6. Поступци и методе за прикупљање и анализу искуствених података у истраживањима села и пољопривреде (основни 
принципи класификације и мерења, употреба постојећих извора података у социолошким истраживањима (статистички, 
архивски и други извори), научно посматрање (карактеристике, предности и недостаци, типови научног посматрања, 
припрема истраживача, белешке истраживача), научни разговор (одлике, припрема за разговор, типови научног 
разговора, извођење научног разговора, анализа одговора на питања отвореног типа),  анкетно истраживање 
(карактеристике, израда упитника, врсте анкетирања, анализа одговора на питања затвореног типа), биографски метод, 
метод случаја, анализа садржаја, експеримент, мултиваријантна анализа, функционална анализа, упоредно-историјски 
метод, квантитативна и квалитативна оријентација у савременој методологији 
7. Партиципативне методе у истраживању села и пољопривреде (основне одлике, RRA метода, PRA метода, PLA 
метода, методе разговора, методе за анализу физичког и социјалног простора, методе за анализу времена, методе за 
анализу одлика друштвене структуре, методе за утврђивање и анализу хијерархије потреба) 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Студенти ће практично примењивати и користити методе – технике емпиријских истраживања у социологији (израда 
плана истраживања, израда узорка, израда упитника, обрада података, тумачење података итд.) 
Литература  

1. Milić, Vojin (1996) Socioloski metod, Vuka Karadzic, Beograd. 
2. Louis M. Rea, Richard A. Parker (1997), »Designing and Conducting Survey Research«, Jossey-Bass Publishers, San 

Francisco. 
3. Schnell, R., Hill, P., Esser, E., (2005) Methoden empirischen Sozialforschung, Oldenburg Verlag, München. 
4. Strauss, A., Corbin, J (1998) Basics of Qualitative Research, SAGE, Thousand Oaks-London-NewDelhi 
5. Chambers, Robert, (1997), Whose Reality Counts?: Putting the Last First, ITDG Publishing, London, UK   
6. M. Kaul Shah, S. Gegnan Kambon, B. Monahan, (1999), A Step-by-step Field Guide to Participatory Tools and Techniques, 

in: «Embracing Participation in Development: Worldwide Experience from CARE's Reproductive Health Programmes», the 
United States Agency for International development, Atlanta 

7. Daniel Selener (1997) Participatory Action Research and Social Change, Cornell University, USA. 
Број часова активне наставе 

Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Предавања, семинарски радови, дискусије, групни рад, радионице. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена 
 

Завршни испит  поена 

Ред. присуство на предав. 10 писмени испит  

Ред. присуство на вежбама 10 усмени испт  

Активност на вежбама 10 УКУПНО ЗАВРШНИ ИСПИТ 30 

Семинарски рад 40 УКУПНО 100 
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Социологија сеоске породице  
                                Sociology of Rural Family 

Наставник: Проф. др Гордана Д. Трипковић 
Вежбе: мр Дејан П. Јанковић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И17 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: У току наставе из социологије сеоске породице студенти ће се упознати са теоријско-методолошким 
основама за проучавање породице и функцијама породице (како традиционалне патријахалне, тако и савремене 
породице). Циљ је да се нагласи специфичност сеоске породице, њене трансформације и функције које породица, 
домаћинство и сроднички односи имају у селу као друштвено просторној заједници.  
Исход предмета: По завршетку наставног процеса, студенти знају социолошке аспекте трансформације и кризе 
породице у савременом друштву; разумевају специфичност и функције породице и других друтшвених група у селу; 
способни су да разумеју специфичне промене и чиноце промена традиционалне сеоске породице у нашем друштву. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1. Предмет и метод социологије породице 
2. Теоријско-методолошке основе проучавања породице, приступи у њеном проучавању  
3. Социолошки појам и функције породице  
4. Породица и домаћинство, породица и сродство 
5. Породица и брак, узроци развода брака 
6. Узроци и последице дезинтеграције породице 
7. Историјски развој породице 
8. Структура и функције патријархалне породице 
9. Структура и функције савремене породице 
10. Сеоска породица и сеоско друштво 
11. Традиционална етно-социолошка и социолошка проучавања сеоске породице код нас 
12. Традиционална сеоска породица код нас – одлике, структура, функције, улоге и односи 
13. Промене и чиниоци промена традиционалне сеоске породице код нас 
14. Сеоска породица као оквир организовања рада у селу 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Студенти ће практично примењивати и користити методе – технике емпиријских истраживања у социологији (израда 
плана истраживања, израда узорка, израда упитника, обрада података, тумачење података итд.) 
Литература  

1.Трипковић, Гордана, (1997), Материнство. Културни образац Срба, Нови Сад  
2. Трипковић, Гордана, (2005), Трагом породице, Нови Сад 
3. Milic Andjelka (2001), Sociologija porodice : kritika i izazovi, Beograd : Čigoja štampa,  
4. Kazer, Karl (2002), Porodica i srodstvo na Balkanu: analiza jedne kulture koja nestaje, Udruženje za  
    društvenu istoriju, Beograd.  
5. Fliege, Thomas (1998), Bauernfamilien zwichen Tradition und Moderne, Frankfurt am M. 
6. Bernard Schaefers (1999), Einfuehrung in die Gruppensoziologie, Quelle & Meyer Verlag. 
7. Beetz, Stephan; Brauer, Kai; Neu, Claudia; [Hrsg.] (2004) Handwörterbuch zur ländlichen Gesellschaft in  
    Deutschland,VS Verlag, Wiesbaden. 
Број часова активне наставе 

Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Предавања, семинарски радови, дискусије, групни рад, радионице 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Ред. присуство на предав. 10 писмени испит  

Ред. присуство на вежбама 10 усмени испт  

Активност на вежбама 10 УКУПНО ЗАВРШНИ ИСПИТ 30 

Семинарски рад 40 УКУПНО 100 
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Друштвене групе у селу  
                               Rural Social  Groups 

Наставник: Доц. др Живојин А. Петровић 
Вежбе: мр Дејан П. Јанковић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И18 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: У току наставе из овог предмета студенти ће се учити о приступу социологије друштвених група и 
сазнати више о значају, функцијама и карактеристикама различитих друштвених група на селу. Циљ је да се нагласе 
карактеристике различитих друштвених група и њихове функције у складу са друштвеним променама и развојем 
руралних подручја. 
Исход предмета: По завршетку наставног процеса, студенти знају социолошке аспекте и значај анализе друштвених 
група; знају врсте и функције друштвених група на селу (жене, стари, сеоска омладина); способни су да анализирају ове 
групе и критички процене процесе који утичу на трансформацију карактеристика и улога ових друтшвених група у 
руралним подручјима  
Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Друштвене групе (појам, типологија друштвених група); 2. Друштвене групе у селу (основне друштвене групе у селу, 
значај друштвених група за функционисање локалне сеоске заједнице); 3. Сеоске жене (пол као социолошка категорија, 
родност и друштвене разлике, друштвена улога и положај жене/сеоске жене у традиционалним друштвима, промена 
друштвене улоге и положаја жене/сеоске жене у савременим друштвима, еманципација жене/сеоске жене – за и против, 
сеоска жена у савременом српском друштву, сеоска жена и брак/породица, сеоска жена и образовање, радна улога 
сеоске жене, феминизација рада у пољопривреди, партиципација сеоске жене у одлучивању, сеоска жена као чинилац 
друштвених промена и развоја села); 4. Сеоска омладина (омладина као специфична друштвено-биолошка група, 
друштвена улога и положај омладине у традиционалном сељачком друштву, промене у улози и положају сеоске 
омладине услед промена структуре традиционалног сељачког друштва, проблем идентитета сеоске омладине, проблеми 
у образовању сеоске омладине, сеоска омладина као фактор руралног друштвеног развоја, перспективе сеоске омладине 
у савременом селу); 5.Стари у селу (појам старог становништва, друштвена улога и положај старих у традиционалном 
селу, промене друштвене улоге и положаја старих услед промена структуре традиционалног сељачког друштва, процес 
сенилизације сеоског становништва, друштвена брига о старима у селу)   
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Студенти ће практично примењивати и користити методе – технике емпиријских истраживања у социологији (израда 
плана истраживања, израда узорка, израда упитника, обрада података, тумачење података итд.) 
Литература  
1.  Стојанов Младен, (2004), Социологија сеоских колектива - огледи, Матица српска, Нови Сад  
2.  М. Хараламбос, М. Холборн, (2002), Социологија: теме и перспективе, Голден маркетинг, Загреб 
3.  Милић Андјелка,(2004) Друштвена трансформација и стратегије друштвених група : свакодневница 
     Србије на  почетку  трећег миленијума, Институт за социолошка истраживања, Београд. 
4.  Bernard Schaefers (1999), Einfuehrung in die Gruppensoziologie, Quelle & Meyer Verlag. 
5.  Birgit Jentsch, Mark Schucksmith (2004) Young people in rural Areas of Europe, Ashgate. 
6.  Böhnisch, L. (1997) Jugendliche in ländlichen Regionen : ein ost-westdeutscher Vergleich,  
     orschungsauftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn: Köllen 

Број часова активне наставе 

Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Предавања, семинарски радови, дискусије, групни рад, радионице  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе   Завршни испит  поена 

Ред. присуство на предав. 10 писмени испит  

Ред. присуство на вежбама 10 усмени испт  

Активност на вежбама 10 УКУПНО ЗАВРШНИ ИСПИТ 30 

Семинарски рад 40 УКУПНО 100 
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Социологија руралног развоја  
                                Sociology of Rural Development 
Наставник: Доц. др Срђан Љ. Шљукић 
Вежбе: мр Дејан П. Јанковић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И19 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: У току наставе из социологије руралног развоја студенти ће се едуковати о основним елементима 
социолошког приступа питањима руралног развоја, различитим теоријским приступима у проучавању друштвених 
промена и развоја села и пољопривреде, глобалним развојним процесима и њиховом утицају на развој руралних 
средина. Посебна пажња биће посвећена и процесима планирања руралног развоја, партиципацији локалног 
становништва у том процесу, као и обележјима различитих типова капитала у руралним срединама. 
Исход предмета: По завршетку наставног процеса, студенти знају социолошке аспекте проблема руралног развоја села 
и пољопривреде; способни су да критички процене и анализирају одређене моделе руралног развоја, процесе планирања 
и позитивно или негативно дејство одређених друштвених промена на селу и у пољопривреди. Студенти такође знају 
основне приступе истраживању и анализи процеса руралног развоја. 
Садржај предмета 

1. Друштвене промене и друштвени развој: приступ са становишта социологије руралног (основни појмови, врсте 
друштвених промена, основне социолошке категорије у анализи друштвених промена и друштвеног развоја); 
Различити теоријски приступи у проучавању друштвених промена; области друштвених промена на селу; глобални 
развојни процеси: урбанизација, деаграризација, индустријализација; миграције; подстицајни и ограничавајући 
фактори друштвених промена на селу. 

2. Основни теоријски приступи проучавању руралног развоја (Основни појмови и елементи теорије друштвеног развоја 
у социологији; Стратегије руралног друштвеног развоја  

3. Пољопривреда као чиниоц развоја руралних средина: социолошки приступ  
4. Социолошка анализа и проблеми у планирању руралног развоја (Глобално друштво и значај планирања руралног 

развоја: регионализација и децентрализација; регионални рурални развој и значај локалне самоуправе у руралном 
развоју; Социолошки приступ анализи и планирању руралног развоја: микро, мезо и макро анализа; концепти 
социјалног, економског, културног, људског и осталих типова капитала у анализи руралног развоја; Значај 
образовања и развоја људских ресурса за развој руралних средина и пољопривреде; концепт »изградње капацитета«). 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 
Студенти ће практично примењивати и користити методе – технике емпиријских истраживања у социологији (израда 
плана истраживања, израда узорка, израда упитника, обрада података, тумачење података итд.) 
Литература  
1. Theo Rauch ; Matthias Bartels ; Albert Engel (2001) Regional rural development : a regional response to rural poverty, 

Wiesbaden: Universum-Verl.-Anst. 
2. Malcolm J. Moseley (Ed.) (2003) Local partnerships for rural development : the European experience,  Wallingford : CABI 

Publ.  
3. M. Schucksmith, K.J. Thomson, D. Roberts (2005) The CAP and the regions – teritorial impact of the common  
    agricultural policy,Cabi Publ.  
4. Schelkle Krauth, Kohli Elwert (ed) (2000) Paradigms of social change: Modernization, Development,  
    Transformation, Evolution, Campus Verlag, Frankfurt am M. 
5. Christa Müeller (1997), Von der lokalen Ökonomie zum globalisierten Dorf,  Campus Verlag, Frankfurt 
6. Lutz Laschewski, Claudia Neu (Hrsg.) (2004) Sozialer Wandel in laendlichen Raeumen, Shaker Verlag, Achen. 
7. Rogers, E. M. (2003), „Diffusion of Innovations“, Free Press, Fift Edition, New York.  
8. Leeuwis C, van den Ban, A (2005), Communication for rural innovation: Rethinking agricultural extension. 
9. Long, Norman, (2001) Development Sociology – Actor Perspectives, Routlege. 
10. Стојанов Младен, (2004), Социологија сеоских колектива - огледи, Матица српска, Нови Сад  odabrani članci iz 

časopisa Sociologia Ruralis, Rural Sociology 

Број часова активне наставе 

Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Предавања, семинарски радови, дискусије, групни рад, радионице, 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  поена Завршни испит  поена 

Ред. присуство на предав. 10 писмени испит  

Ред. присуство на вежбама 10 усмени испт  

Активност на вежбама 10 УКУПНО ЗАВРШНИ ИСПИТ 30 

Семинарски рад 40 УКУПНО 100 
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Економски инструменти планирања и менаџмента вода 
                               Economic Instruments of Water Planning and Management 
Наставник: др Светлана Б. Поткоњак,ред. проф. 
Вежбе: др Светлана Б. Поткоњак, ред. проф. 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И20 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета : Упознавање са економским инструментаријем који се примењује код планирања и управљања водним 
ресурсима. Проучавање различитих модела финансирања водопривреде. 
Исход предмета : Добијена знања моћи ће да примене код решавања проблема из области  планирања и управљања 
водним ресурсима као сарадници пројектног тима за израду студија. Израда научних и стручних радова из ове области. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

- Увод. Вода као економско добро. Билансирање понуде и тражње. Тржиште воде.  
- Тарификација воде. Методе за утврђивање цене воде и водопривредних услуга. Цена воде у условима одрживог 

развоја водних ресурса.  
- Планирање и оцена ефикасности улагања. Методе и модели. Планирање у условима ризика и неизвесности. 

Планирање у условима одрживог развоја водних ресурса.  
- Финансирање текућег пословања и развоја водопривреде. Облици финансирања. Финансирање водопривреде у 

тржишним условима привређивања.Модел финансирања по појединим привредним гранама. 
 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Израда практичних модела . 
 
Литература  

1. Andreson Kristi, Farooqi Rizwan (2003). Economic Instruments for Water Quality and Quantity Management.CABREE, 
University of Alberta, Edmonton. 

2. Correira F.N. (1998). Selected Issues in Water Resources Management in Europe, AA: Balkema, Rotterdam. 
3. Dinar,A. (2000). The Political Economy of Water Pricing Reforms. Oxford University Press,United States. 
4. Ivković,B. i saradnici, (1999) : Koncesije po BOT modelu. Prometej, Novi Sad. 
5. Potkonjak S. (2001). Studija o finansiranju vodoprivrede, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad. 
6. Spulber N., Sabbaghi A. (1998). Economics of Water Resources : From Regulation to Privatization. Kluwer Academic 

Publishers, Boston. 
7. Grupa autora (2001). Economic Instruments and Water Policies in Central and Eastern Europe: Issues and Options. 

Conference Proceedings. Szentendre, Hungary. 
Број часова активне наставе 

Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Уводна предавања са нагласком на нове методе планирања и управљања водама. У 
конкретним предузећима студенти раде на решавању конкретних проблема из ове области. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 

Редовно присуство на предавањима 
и вежбама.   

поена 
10 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 30 

презентација пројекта 20 ..........  

семинарски рад (2) 20   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Економика водних ресурса  
                              Economics of Water Resources 

Наставник: Др Светлана Б.Поткоњак, ред. проф. 
Вежбе: др Светлана Б. Поткоњак, ред. проф. 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И21 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Упознавање са економским аспектима заштите од вода, коришћења и заштите водних ресурса. Проучавање савремених 
приступа и метода за решавање проблема у овој области.  
Исход предмета  
Добијена знања моћи ће да примене код решавања проблема из области уређења, коришћења и заштите водних ресурса 
као сарадници пројектног и истраживачког тима код израда студија оправданости . Израда и објављивање стручних и 
научних радова из ове области. Процена штета од поплава и ерозије на терену. 
Садржај предмета 
Теоријска настава :  
- Економско решавање проблема заштите од вода ( поплаве од спољних и унутрашњих вода, ерозије и бујице); 
Приступи код решавања проблема. Методологија утврђивања трошкова заштите. 
- Економски аспекти снабдевања водом  насеља и индустрије, наводњавање, рибарство, водни транспорт ( инвестиције, 
трошкови и економски ефекти појединих намена); 
- Економски аспекти заштите водних ресурса ( инвестиције и трошкови пречишћавања вода). Методологија и модели 
код утврђивања ефеката заштите водних ресурса. 
 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Израда нумеричких примера коришћењем метода и модела са предавања. 
 
Литература  
1. Bromley D.(1996) : Natural Resource Economics. Policy Problems and Contenporary analysis. Kluwer Academic 

Publishers. Boston. 
2. Gangstand E., Stanley R.A. (1997) : Environmental Engineering management of Water Projects. Franklin Book Company. 
3. Dinar A.,Zilberman D. (2003) : The Economics and Managemet of Water and Drainage in Agriculture. Kluwer Academic 

Publishers,Boston. 
4. Костић Д. (1998 : Ефикасност дренаже уз примену допунског растресања земљишта. Магистрска теза. 

Пољопривредни факултет, Нови Сад. 
5. Поткоњак С. (1991) : Економика водопривреде (део Економска функција уредјења вода и водотока). 

Пољопривредни факултет, Нови Сад. У припреми ново издање 
6. Schoengold K., Zilberman D. (2005) : The Economics of Water, Irrigation and Develompent. University of California, 

Berkeley. 
Број часова активне наставе 

Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Уводна предавања са нагласком на савремене методе решавања  економски проблема у вези 
водних ресурса. Студенти раде на решавању конкретних практичних проблема у зависности од интересовања . 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Редовно присуство на предавањима и вежбама.   

поена 
10 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 30 

презентација пројекта 20 ..........  

семинарски рад (2) 20   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: : Аграрна економија  
                               Agricultural Economy 

Наставник: др Радован В.Пејановић, ред. проф. др Драго В. Цвијановић, научни саветник,   
др Милан Р. Милановић, ванр.проф 
Вежбе:  мр Дејан  В. Томашевић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И22 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Циљ предмета је упознавање студената са методама и техникама које се користе у проблемским ситуацијама у 
економији аграра, процесима и развојем традиционалне и модерне пољопривреде, менаџментом и управљањем 
основним факторима примарне пољопривредне производње, прерадом, прометом и осигурањем у агробизнису.  
Исход предмета  
Исход процеса студирања је формирање стручњака који поседује значајно проширена и продубљена знања у односу на 
знање стечено на основним студијама, као и знање неопходно за разумевање научне основе из области аграрне 
економије, као и практичну примену стеченог знања у пољопривредним и аграрним институцијама, саветодавним 
стручним службама, финансисјким институцијама, и др.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Уводна разматрања; Развој економске мисли у аграру; Методе и технике које се користе у изучавању проблематике 
аграрне економије; Зелена револуција као основа развоја модерне пољопривреде; Пољопривреда у моделима дуалне 
економије;  Пољопривреда и привредни развој; Процеси развоја и трансформације пољопривреде од традиционалне до 
модерне; Сељачко газдинство у процесу трансформације пољопривреде; Фармерство; Задругарство; Менаџмент у 
функцији макро и микро одлука унутар пољопривреде; Управљање основним факторима примарне пољопривредне 
производње; Калкулације у пољопривреди; Маркетинг концепција у модерној пољопривреди; Осигурање у 
агропривреди; Ревизија у агропривреди; Финансирање пољопривреде; Нове технологије у пољопривреди. 
 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Вежбе ће се одвијати кроз семинарске радове, активно учешће студената у дискусијама о одабраним темама, путем 
групног рада у облику радионица. 
Литература  
Закић-Вујатовић, З. (2001): Аграрна економија, „Економски факултет“, Београд; Пејановић, Р. (2000): Економија и 
аграр, „Пољопривредни факултет“, Нови Сад; Пејановић, Р., Тица, Н. (2005): Транзиција и агропривреда, 
„Пољопривредни факултет“, Нови Сад. ; Пејановић, Р., Његован, З., Тица, Н.(2007): Транзиција, рурални развој и 
аграрна политика, „Пољопривредни факултет“, Нови Сад, „Економски институт“, Београд; Љутић, Б., Kenneth, C., 
Schneeberger, Donald., D. Osburn (2003): Модерни агробизнис менаџмент „МБА прес“ Београд.    
Број часова активне наставе 

Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе:  
Теоријски и практични део наставе ће се изводити у предаваоници, односно, вежбаоници уз коришћење слајдова, 
презентација путем  пројектора и видео бима.   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

Присутност на вежбама  5 усмени испит 50 
Присутност на предавањима 5   
Семинарски рад 10   

Тестови 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: : Eкономијa   
                               Economics 

Наставник: др Радован В.Пејановић, ред. проф.  
Вежбе: мр Дејан В. Томашевић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И23 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основама економске науке, основним законитостима на тржишту. Предмет нуди економске 
појмове, категорије, релевантност и корисност принципа микроекономије и макроекономије, поступке и начине 
мишљења који важе за савремену тржишну привреду.  
Исход предмета  
Одабрана и кључна економска питања приближавају студентима тумачења законитости привредних кретања, 
економских појава и привредне политике уопште. Кроз теоријско упознавање и проучавање економских појмова закона 
и односа у области производње, расподеле, размене и потрошње студент стиче неопходна сазнања и усмеравања у 
будућем привредном животу, кључна за евентуална менаџерска одлучивања, креирања и разумевања модерног 
друштвеног уређења.     
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Основни појмови (оскудност и ефикасност); тржиште и држава у модерној економији; Основни елементи понуде и 
тражње; Принципи микроекономије (примена понуде и тражње; тражња и понашање потрошача; производња и 
организација пословања; анализа трошкова; понуда и алокација фактора; несавршена конкуренција и проблем 
монопола; олигопол и монополистичка конкуренција; ризик, неизвесност и теорија игара; тржиште фактора и расподела 
дохотка -дохоци и цена фактора производње; наднице и тржиште рада; земља и капитал; Ефикасност, правденост, 
екологија и држава (тржиште и економска ефикасност; држава, јавни избор и социјално-здравствена заштита; 
опорезивање и издатак државе; антимонополска политика; расподела дохотка и борба против сиромаштва); Принципи 
макроекономије (појмовна разграничења; Рачуни националног дохотка и производа; потрошња и инвестиције; агрегатна 
тражња и модел мултипликатора; држава, међународна размена и производња; новац, пословно банкарство и монетарна 
политика - економски раст и агрегатна понуда; пословни циклуси и незапосленост; стабилност цена); Међународна 
размена и светска економија (компаративна предност и протекционизам; стратегије економског развоја; глобална 
економија).  
 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Вежбе ће се одвијати кроз семинарске радове, активно учешће студената у дискусијама о одабраним темама, путем 
групног рада у облику радионица. 
Литература  

Paul A. Samuelson, William D Nordaus (2000): Економија, „Мате“, Загреб; Hal R. Varijan (2003): Микроекономија, 
„Економски факултет“, Београд; Burda Michael, Viploš Čars (2004): Макроекономија, „Центар за либерално – 
демократске студије“, Београд; Джозеф Стиглиц (2002): Противречности глобализације, „SBM-x“, Београд; Пејановић, 
Р(2000): Економија (за агроекономисте), „Дневник“, Нови Сад; Пејановић, Р. (2003): Основи економије, 
„Пољопривредни факултет“, “Технолошки факултет“, Нови Сад. 
Број часова активне наставе 

Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе:  
Теоријски и практични део наставе ће се изводити у предаваоници, односно, вежбаоници уз коришћење слајдова, 
презентација путем  пројектора и видео бима.   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

Присутност на вежбама  5 усмени испит 50 
Присутност на предавањима 5   
Семинарски рад 10   

Тестови 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Предузетничка економија  
                               Enterpreneurship Economics 

Наставник: др Радован В.Пејановић, ред. проф. др Зоран М.Његован, редован професор  
Вежбе: мр Катарина М. Марковић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И24 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Упознавање студената са појмом економије и предузетничке економије и основама предузетничког бизниса, упознавање 
са теоријама креативног стваралаштва, креативног мишљења и поступака креативно-иновативног предузетништва.  
Исход предмета  
Студенти су по завршетку курса упознати са основама предузетништва и менаџмента, моделима финансирања 
предузетничког бизниса, стварања и креирања сопствене пословне идеје и самосталног састављања бизнис (пословног) 
плана. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Детерминисање фактора који опредељују иновативно предузетништво (теоријска исходишта предузетничке економије; 
детерминисање појмова предузетничке економије; пословно-финансијска анализа предузетништва (субјеката); 
Објашњење појмова у вези са креирањем стваралачке (иновативне) атмосфере (основне теорије стваралаштва; иновације 
и креативно – иновативно предузетништво); модели предузетничких активности; предузетничка оријентација; теорије 
креативног стваралаштва; теорија оријентације на личност; теорија оријентације на креативну духовност; поступак 
развијања креативног мишљења; обележја креативног појединца и креативне организације; особине креативних људи; 
поступци креативно-иновативног предузетништва; типологија и извори иновација; дифузија иновација; иновацијски 
проблеми код истраживања и развоја новог производа; менаџмент пословних идеја; анализа идеја о новом производу; 
вредновање идеја); Сврсисходна предузетничка иновација (извори иновација) у оквиру организације; неподударност 
између стварности и оног што би могло бити и оног што би требало бити; Предузетничко рачуноводство.  
 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

За сваку наставну једницу са предавања предвиђена су теоријска и инструктивна излагања. Предвиђено је активно 
учешће студената у виду решавања одређених проблемских ситуација, а на крају сваке теме предвиђена је дискусија.  
Апликативне вежбе се одвијају у више група а укључују следеће активности:  
- освежавање градива  
- презентације семинарских радова и симулације 
Литература  

Друкер, П. (1995): Иновације и предузетништво, „Привредни преглед“, Београд; Адижес, И. (1994): Управљање 
променама, „Прометеј“, Нови Сад; Адижес, И. (1993): Животни циклус предузећа, „НИП Политика“, Београд; Квашчев, 
Р. (1981): Психологија стваралаштва, „Завод за уџбенике и наставна средства“, Београд; Станковић, Ф. (1989): 
Предузетничка економија, „Савремена администрација“, Београд;  Станковић, Ф., Вукмировић, Н. (1995): 
Предузетништво-нове методе и технике, „Матица српска“, Нови Сад;  Вебер, М. (1989): Протестантска етика и дух 
капитализма , „Маслеша – Свјетлост“, Сарајево; Галогажа, М.(2005): Предузетништво, „Marketing Management Collage“, 
Нови Сад; Демин, А. А., Каткало, В. С. (1994): Уроки организации бизниса, Лениздат, Санкт Петербург; Колонтај, М.М. 
(1997): Иновациониј менаджмент, БГЕУ, Москва; Котлер Филип (2003): Како креирати, овладати и доминирати 
тржиштем, „Адизес“, Нови Сад; Група аутора (1996): Предузетничко рачуноводство, „ТЕБ“, Загреб; Gejts Bil (2001): 
Пословање брзином мисли, „Прометеј“, Нови Сад.    
Број часова активне наставе 

Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Теоријски и практични део наставе ће се изводити у предаваоници, односно, вежбаоници уз 
коришћење слајдова, презентација путем  пројектора и видео бима.   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

Присутност на вежбама  5 усмени испит 50 
Присутност на предавањима 5   
Семинарски рад 10   

Тестови 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Аграрна политика и рурални развој  
                               Agricultural policy and rural development 
Наставник: проф. др Зоран М. Његован 
Вежбе:: мр Катарина М. Марковић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И25 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета 
Основни циљ предмета је да полазнике курса упозна са философијом и суштином аграрног и руралног развоја у свету и 
код нас. Суштину  њихове спознаје ће представљати привредносистемски и развојни аспекти овога веома комплексног 
система, који услед нагомиланих проблема и значајне девастације у последњим деценијама двадест првог века, трпе 
значајне концептуалне и суштинске промене. Ове промене се на овај или онај начин промовишу увођењем концепта 
одрживог развоја и управљања руралним подручјима у глобализованим условима, с једне стране и процесом 
децентрализације с друге, затим, пораста локалне, регионалне и глобалне продуктивности, ефикасности а тиме и 
конкурентности руралних подручја.  
Садржај предмета је везан за појмовно, концептуално историјски и перспективно одрђивање у односу на улогу и значај 
као и међузависност – интеракцију аграра и аграрне политике на регионални – рурални развој али и тзв. интегралног 
руралног развоја на аграр и аграрну политику.  
Исход предмета  
Након сагледавања основних принципа и метода за конципирање и имплементацију аграрне и политике руралног 
развоја студенти ће бити оспособљени да разумеју глобалне процесе, сагледавају предности и недостатке домаће 
аграрне и политике руралног развоја. Истовремено, они ће бити оспособљени за учешће у аналитичким пословима 
везано за ове политике, у пословима њиховог конципирања и креирања, као и у пословима праћења и оцењивања 
успешности ових политика на било ком нивоу друштвено економске структуре Републике Србије (локалном – 
општинском, нивоу округа али и глобалном – националном нивоу).  
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Основни теоријски концпети, показатељи и аналитички инструменти привредног (аграрног и руралног) раста и развоја; 
Основни фактори привредног (аграрног и руралног) развоја и облици привредне (аграрне и руралне) динамике; Оцена 
досадашњег аграрног и руралног развоја; Аграрна и рурална политика у ЕУ, развијеним земљама света, ОЕЦД земљама 
и Републици Србији; Рурални развој и аграрна политика у Србији у светлу прикључивања ЕУ и приступанја СТО: 
Основне политике руралног развоја и аграрне политике на локалном, регионалном и макронивоу (савремена искуства); 
Принципи регионализације руралних подручја Републике Србије (регионална класификација; рурални сектор; рурално 
становништво и сиромаштво; Управљање  и политика управљања производним и услугама; управљање 
институционалним и инфраструктурним системима у руралним подручјима; Улога и значај пољопривреде и 
агроиндустрије; улога и значај МСП-а; Кооперација, саветодавство, партнерство и партиципација; улога и значај државе 
и локалне заједнице; Стратешко и акционо планирање аграрног и руралног развоја (индикатори развоја, дијагностика, 
конципирање стратешког плана, имплементација, праћење и план извршења). 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

За сваку наставну једницу са предавања предвиђена су теоријска и инструктивна излагања. На крају појединих 
тематских јединица предвиђена је дискусија у којој студенти активно учествују. Апликативне вежбе се одвијају у више 
група, а укључују следеће активности: освежавање градива, као и презентације семинарских радова.  
Литература  
Пејановић, Р., Његован, З., Тица, Н. (2007): Транзиција – рурални развој и аграрна политика; Влада Републике Србије 
(2007): Стратегија регионалног развоја Републике Србије; Влада Републике Србије (2006): Стратегија регионалног 
развоја Републике Србије; Влада Републике Србије (2005): Стратегија регионалног развоја Републике Србије; ИБРД 
(2003): Извештај о руралном развоју РСЦГ; Влада Републике Србије (2004): Стратегија развоја МСП; ГТЗ и 
Покрајински секретаријат за привреду (2003): План регионалног развоја АП Војводине; Економика пољопривреде, 
уџбеник; Филиповић, М., и сарадници: Теорија и политика привредног развоја. 
Број часова активне наставе 

Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Теоријски и практични део наставе ће се изводити у предаваоници, односно, вежбаоници уз 
коришћење слајдова, презентација путем  пројектора и видео бима.   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 

Присутност на вежбама  5 усмени испит 50 
Присутност на предавањима 5   
Семинарски рад 10   

Тестови 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Агромаркетинг  
                               Agrimarketing 

Наставник: др Бранислав И.Влаховић, редовни професор 
Вежбе: мр Вук В.Радојевић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И26 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Јесте да студенти овладају основним знањима из области мркетинга пољопривредно-
прехрамбених производа.  
 
Исход предмета:  Студенти треба да овладају основном терминологијом из области маркетинга. Потребно 
је да стекну знања из основних инструмената маркетинг микаса: производ, цена, промоција и дистрибуција. 
Комбиновање основних инструмената маркетинга треба да доведе до оптималног пословања привредних 
субјеката.  
 
Садржај предмета 
Карактеристике маркетинга агроиндустријских производа, 
Анализа ситуације – SWOT анализа, 
Понуда агроиндустријских производа, 
Тражња агроиндустријских производа, 
Чиниоци тражње, 
Промет агроиндустријских производа, 
Маркетинг Микс агроиндустријских производа, 
 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Вежбе ће се одвијати кроз семинарске радове и активно учешће студената у дискусијама о одабраним 
темама. 
Литература  

1. Влаховић, Б. «Маркетинг», Нови Сад, 2004. 
2. Милисављевић, М. «Маркетинг», Београд, 1995. 
3. Kotler Ph.: Marketing Management, The Millennium Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 

2000. 
 
Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе:  
Блок настава. Консултације. Разрада одговарајуће литературе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Урађен семинарски рад.      

поена 
 

Завршни испит  Поена 

активност у току предавања  писмени испит 30 
практична настава  усмени испт 40 
презентација пројекта  ..........  
семинарски рад (2) 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Маркетинг истраживање  
                               Marketing Research 

Наставник: др Бранислав И.Влаховић, редовни професор 
Вежбе: мр Вук В.Радојевић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И27 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Јесте да студенти овладају основним знањима из области метода истраживања тржишта и 
основних инструмената маркетинга.  
 
Исход предмета:  Студенти треба да овладају основном терминологијом и  да савладају основне методе 
које су неопходне у савременом истраживању тржишта. Без истраживања тржишта нема одговарајућих 
информација које треба да помогну привредним субјектима да донесу одговарајуће пословне одлуке. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Појам и значај маркетинг истраживања 
Фазе у процесу маркетинг истраживања 
Метод посматрања (опсервација) 
Метод испитивања 
-Дописно (писмено) испитивање, 
-Испитивање телефоном 
-Лично комуницирање (интервју) 
-Техника панел истраживања 
-Недиректни интервју, 
-Пројектоване технике (извиђајни интервју) 
Експериментални метод истраживања 
 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Вежбе ће се одвијати кроз семинарске радове и активно учешће студената у дискусијама о одабраним 
темама. 
Литература  

1. Котлер, Ф. «Управљање маркетингом», Загреб, 1989. 
2. Влаховић, Б. «Маркетинг», Нови Сад, 2004. 
3. Kotler Ph.: Marketing Management, The Millennium Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 

2000. 
 
Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе:  
Блок настава. Консултације. Разрада одговарајуће литературе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Урађен семинарски рад.       

поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 30 
практична настава  усмени испт 40 
презентација пројекта  ..........  
семинарски рад (2) 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Међународни маркетинг агроиндустријских производа 

                               International Marketing of Agriindustrial Products 

Наставник: др Томислав Ј. Сударевић, ванредни професор,  
Вежбе: мр  Вук В.Радојевић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И28 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: јесте да студенти овладају основним знањима из области међународног маркетинга пољопривредно-
прехрамбених производа. Пошто је међународно тржиште веома хетерогено неопходно је сагледати основне 
карактеристике појединих тржишта у циљу извоза. 
Исход предмета:  Студенти треба да овладају основном терминологијом из области међународног маркетинга. Да би 
привредни субјекат могао на одговарајући начин да се појави на међународном тржишту неопходно је да познаје 
међународно окружење и да своје инструменте маркетинг микса прилагоди дефинисаним извозним дестинацијама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1.  Teorija međunarodnog marketinga 
1.1. Koncept međunarodnog marketinga 
1.2. Kontekst međunarodnog marketinga 

2. Međunarodni ciljni marketing 
2.1.  Međunarodno okruženje 
2.2.  Odabir inostranih tržišta 

3. Međunarodni pozicioni marketing 
3.1.  Osnovne forme međunarodnog poslovanja 
3.2.  Osnovne forme međunarodnog pozicioniranja 

4. Međunarodni marketing  miks 
4.1.  Proizvod kao instrument međunarodnog marketinga 
4.2.  Cena kao instrument međunarodnog marketinga 
4.3.  Distribicija kao instrument međunarodnog marketinga 
4.4.  Promocija kao instrument međunarodnog marketinga 

            4.5.Usklađivanje instrumenata međunarodnog marketinga 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Вежбе ће се одвијати кроз 
семинарске радове и активно учешће студената у дискусијама о одабраним темама. 
Литература  

1. Mile Jović, Međunarodni marketing, IEN PRESS, Beograd,2002. 
2. Shultz Don E. and Kitchen Philip J., Communicating Globally: An Integrated Approach, Chicago: NTC/Contemporary 

Publishing Group, 2000. 
3. Warren J. Keegan and Mark C. Green, “Global marketing”, Upper Saddle River, NJ: Prentice – Hall, 1999. 
4. Capon N. and Hulbert J.M.: Marketing Management in the 21st Century , Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 

2001.  
5. Kotler Ph.: Marketing Management, The Millennium Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2000. 
Број часова активне наставе 

Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе:  
Насттава се изводи на класичан начин, преко извођења предававања и вежби 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
.   

поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 
aктивност на вежбама 15 писмени испит 20 
презентација пројекта - усмени испит 30 
семинарски рад (2) 5   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Одлучивање у маркетингу  
                               Decision Мaking in Marketing 

Наставник (Име, средње слово, презиме): др Томислав Ј. Сударевић, ванредни професор 
Вежбе: мр  Вук В.Радојевић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И29 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Јесте да студенти овладају основним знањима из основних елемената које треба да 
допринесу доношењу правовремених маркетиншких одлука у привредним субјектима. 
 
Исход предмета:  Студенти треба да овладају основном терминологијом из области метода одлучивања у 
савременом маркетингу.  
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Маркетинг менаџмент представља динамичан процес који у начелу значи стварање намера (помоћу 
планирања) и њихово остварење посредством континуираног доношења одлука. Материја за изучавање ове 
наставне дисциплине структуирана је у пет целина:  
(1) Oснове менаџмента (управљања) и маркетинга (процес управљања, стратешко управљање и маркетинг);  
(2) Планирање маркетинг активности (поступак, фазе планирања...);  
(3) Одлучивање (врсте одлука, окружење у коме се доносе одлуке, приступи одлучивању, одлучивање у 
маркетингу)  
(4) Спровођење (организовање) маркетинг активности (приступи структуирању организације, облици 
организовања);  
(5) Контрола маркетинг активности (облици контроле, стратешка контрола и контрола ефикасности 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Вежбе ће се одвијати кроз семинарске радове и активно учешће студената у дискусијама о одабраним 
темама. 
Литература  
1. Vasiljev S., Cvetković Lj., Kancir R., Pantelić D.: ‘’Marketing menadžment’’Ekonomski fakultet Subotica, 

2006. god.  
2. Kotler P.: ‘’Upravljanje marketingom’’, X izdanje, Mate, Zagreb, 2001. god. 
3. Perreault W., McCarthy J.: ‘’Basic Marketing’’, McGraw Hill Irwin, Boston, 2005. 
 
Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Блок настава. Консултације. Разрада одговарајуће литературе 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Урађен семинарски рад.   

поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 30 
практична настава  усмени испт 40 
презентација пројекта  ..........  
семинарски рад (2) 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Тржиште агроиндустријских производа 
                               Market of Agriindustrial Products 

Наставник: др Бранислав И.Влаховић, редовни професор 
Вежбе: мр Вук В.Радојевић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И30 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: јесте да студенти овладају основним знањима из области тржишта пољопривредно-
прехрамбених производа. У условима тржишног привређивања наше привреде оваква знања представљају 
императив. 
Исход предмета:  Студенти треба да овладају основном терминологијом из области тржишта, понуде, 
тражње, цена и промета пољопривредно-прехрамбених производа. У оквиру специјалног дела траба да 
добију знање из области домаћег и међународног тржишта основних агроиндустријских производа 
(производња, потрошња, капацитети прерађивачке индустрије, робности производње и др.) 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

Општи део:  
-Тржиште: појам тржишта, типологија, димензије, сегментација и карактеристике тржишта 
пољопривредно-прехрамбених производа. 
-Елементи тржишта: понуда и тражња (чиниоци који детерминишу тражњу). 
-Цене: промена (кретање) цена, врсте цена, паритети цена, формирање и регулисање цена пољопривредно-
прехрамбених производа. 
-Промет пољопривредно-прехрамбених производа: врсте промета, тржишне установе у промету, 
специјализоване организације за обављање промета. 
-Међународно тржиште пољопривредно-прехрамбених производа. 
Специјални део: 
-Тржиште ратарских производа (житарице, индустријске биљке и прерађевине), 
-Тржиште поврћа, 
-Тржиште воћа и грожђа, 
-Тржишта сточарских производа, 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

Вежбе ће се одвијати кроз семинарске радове и активно учешће студената у дискусијама о одабраним 
темама. 
Литература  
1. Влаховић Б.: "Тржиште пољопривредно-прехрамбених производа", књига I, општи део, Пољопривредни 

факултет, Нови Сад, 2003. 
2. Влаховић Б.: "Тржиште пољопривредно-прехрамбених производа", књига II, специјални део, 

Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2003.  
3. Влаховић, Б.: "Потрошња пољопривредно-прехрамбених производа у свету и СР Југославији", Нови 

Сад, 1999. 
4. Ђоровић М., Томин А.: "Тржиште и промет пољопривредних производа", Београд, 1995. 
Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе:  
Консултације, Разрада одговарајуће литературе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
Урађен семинарски рад.     

поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 30 
практична настава  усмени испт 40 
презентација пројекта  ..........  
семинарски рад (2) 30   
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Табела 5.2. Спецификација предмета 
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

Назив предмета: Информационе технологије и подршка одлучивању 
                               Information Technologies and Decision-Making  Support 
Наставник: проф. др Бојан М.Срђевић, доц. др Зорица Б.Срђевић 
Вежбе: проф. др. Бојан  М. Срђевић, доц. др Зорица Б.Срђевић 
Статус предмета: Изборни 
Шифра предмета: 7МАГ1И31 

Број ЕСПБ: 6 
Услов: - 
Циљ предмета: Упознавање са информационим технологијама које се користе ѕа развој и примену 
савремених система за подршку процеса одлучивања 

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема одлучивања коришћењем компјутерских 
инструмената и на информационим технологијама заснованих система за подршку. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

- Увод. Процеси одлучивања. и вишекритеријумска анализа. Моделирање проблема одлучивања и 
елементи одлучивања (циљеви, критеријуми, алтернативе). Методи и методологије решавања са 
потпуном и непотпуном информацијом. 

- Подршка одлучивању: системи, генератори и технике. Компоненте система за подршку одлучивању. 
Управљање подацима. Модели и модули. Системи засновани на знању. Кориснички интерфејс. Диалог 
менији. Информационе технологије и одлучивање. Одлучивање путем Интернета. 

Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: 

- Структуирање типичних проблеме одлучивања. Примери сценарија одлучивања и  модела одлучивања за 
добро и слабо структуиране проблеме.  

- Примери примене вишекритеријумских метода: адитивни, продуктни, TOPSIS, AHP и PROMETHEE.  
- Анализа структуре постојећих система за подршку одлучивању у пољопривреди и посебно  у 
агробизнису. Информационе технологије и алати за подршку одлучивању. Интернетом подржано 
одлучивање. 

Литература  
1. Čupić M., Novaković T., Svilar M. (1992). Generatori i aplikacije sistema za podršku odlučivanju I i II. Naučna 

knjiga, Beograd.  
2. Marakas G. M. (1999). Decision Support Systems in the 21st Century. Prentice Hall. 
3. Mateos L., López-Cortijo I., Sagardoy J.A. (2002). SIMIS, The FAO Decision Support System For Irrigation 

Scheme Management. Agric. Water Manage. 56, pp. 193–206. 
4. Saaty TL (1980). Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill. 
5. Srdjevic B (2003). Systems Analysis Methods in Engineering With Extensions in Environmental Engineering, 

federal University of Bahia, Salvador,  Brazil. Beleške sa predavanja na poslediplomskim studijama (na 
engleskom).  

6. Srdjevic B. (2005). Combining different prioritization methods in analytic hierarchy process synthesis, 
Computers & Operations Research 32 (7), 1897-1919, Elsevier, 2005. 

7. Srđević, B.  (2005). Nepristrasna ocena značaja kriterijuma u višekriterijumskoj optimizaciji, Vodoprivreda 37 
(213-215), 53-58, 2005. 

Број часова активне наставе 
Предавање: 
 2х15=30 

Вежбе:  
2х15=30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Предавања су аудиторна. Практичан рад је у договору са слушаоцима путем 
израде мањих специјализованих пројеката. Део практичног рада је у лабораторији за Информатику. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена                  50 Завршни испит  поена    50 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 50 

семинар 30   

Предиспитне обавезе поена                  50 Завршни испит  поена    50 
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Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL 

ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

 

Назив предмета: ТЕОРИЈСКЕ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ПОДЛОГЕ 

ДИПЛОМСКОГ РАДА 

 

Наставник: Сви наставници ангажовани на студијском програму 
Статус предмета: Обавезни 
Шифра предмета: 7МАГ2О32 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: Положени сви испити 
 
Циљ предмета: Упознавање студената са задацима који предстоје у изради дипломског 
рада. Циљ је да студент теоријски разјасни основни задатак у раду и да конципира и 
примени адекватан научни метод. Поред тока студент се упознаје са практичним 
потребама и концепцијом писања обимнијих разултата истраживања. 
 
 
Исход предмета: Оспособљеност за квалиететну израду дипломског рада, научних радова 
и истраживачких пројеката. 
 
Садржај предмета 

 
Теоријска настава.  

 

Анализа стања у проучаваној области. Израда структуре рада. План активности током 
истраживања. Прикупљање литертуре. Формулисање хипотезе истраживања. Теоријска и 
математичко-статистичка анализа утицаја фактора. Анкета као релевантан научни извор. 
Припрема анкетног листа. Анализа резулатата анкете.  Оперативни план рада. Обрада 
података. Анализа резултата. Дискусија. Поређење са резултатима других аутора. 
Извођење закључака. Писања дипломског рада. 
 
Литература  
Одабрана поглавља из литературе везане за тему Дипломског рада 
 

Број часова активне наставе 

Предавање: 
  

Вежбе:  
 

Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Kонсултац ије, експериментални или теоријска истраживања 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Завршни испит   

активност у току 
предавања 

 писмени испит  

практична настава  усмени испт  

семинар    

Предиспитне обавезе  Завршни испит  10 
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Табела 5.2Б Спецификација  дипломског рада   
Студијски програм /студијски програми:   АГРОЕКОНОМСКИ –  AGRICULTURAL 

ECONOMY 

Врста и ниво студија: ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ – МАСТЕР СТУДИЈЕ 

 

Назив предмета: ИЗРАДА ДИПЛОМСКОГ РАДА 

 

Наставник: Сви наставници ангажовани на студијском програму 
Статус предмета: Обавезни 
Шифра предмета: 7МАГ2О33 
Број ЕСПБ: 20 
Услов: Положени сви испити 
 
Циљ предмета: Да се покаже да је кандидат спосoбан да обави стручна (или научна) 
истраживања,  примени адекватне методе прикупљања и обраде података и самостално 
напише стручни или научни рад. 
 
Исход предмета: Самостални стручни или научни рад. 
Садржај предмета 
Завршни рад предствља истраживаћки рад студента у коме се он упознаје са 
методологијом истраживања. Након обављеног истраживања студент припрема завршни 
рад из следећих ужих научних области: 
 

1. Менаџмент и организација у пољопривреди 
2. Статистика 
3. Рачуноводство и економика пољопривредних газдинстава 
4. Социологија 
5. Економија 
6. Економика пољопривреде са задругарством 
7. Тржиште и маркетинг пољопр-прехрамбених производа 
8. Информатика и рачунарство 

 
Литература  
Одабрана поглавља из литературе везане за тему Дипломског рада 

 

Број часова активне наставе 

 

Предавање: 
  

Вежбе:  
 

Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 
 

Остали часови 

Методе извођења наставе: Kонсултац ије, експериментални или теоријска истраживања 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Завршни испит   

активност у току 
предавања 

 писмени испит  

практична настава  усмени испт  

семинар    

Предиспитне обавезе  Завршни испит  20 
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Табела 5.3.  Изборна настава на студијском  програму МАСТЕР - 

АГРОЕКОНОМСКИ 
Часови активне 

наставе 
ЕСПБ 

Р.б. 
Шифра 
предмета 

Назив предмета Тип 
Статус 

предмета 
П В ДОН СИР ЕСПБ 

1. 7МАГ1И02 Агроменаџмент  изборни 2 2   6 

2. 7МАГ1И03 

Менаџмент 
одрживог развоја 
села и 
пољопривреде 

 изборни 2 2   6 

3. 7МАГ1И04 
Менаџмент 
људских ресурса 

 изборни 2 2   6 

4. 7МАГ1И05 
Управљање 
квалитетом 

 изборни 2 2   6 

5. 7МАГ1И06 
Предузетништво у 
агробизнису 

 изборни 2 2   6 

6. 7МАГ1И07 Анализа података  изборни 2 2   6 

7. 7МАГ1И08 
Регресиона 
анализа  

 изборни 2 2   6 

8. 7МАГ1И09 
Мултиваријациона 
анализа 

 изборни 2 2   6 

9. 7МАГ1И10 
Статистички 
методи у контроли 
квалитета 

 изборни 2 2   6 

10. 7МАГ1И11 
Процењивање у 
пољопривреди 

 изборни 2 2   6 

11. 7МАГ1И12 
Економика 
пољопривредне 
технике 

 изборни 2 2   6 

12. 7МАГ1И13 

Обрачун и анализа 
трошкова и 
резултата у 
пољопривреди 

 изборни 2 2   6 

13. 7МАГ1И14 
Инвестиционе 
калкулације у 
пољопривреди 

 изборни 2 2   6 

14. 7МАГ1И15 Социологија села   изборни 2 2   6 

15. 7МАГ1И16 

Методе 
социолошког 
истраживања села 
и пољопривреде 

 изборни 2 2   6 

16. 7МАГ1И17 
Социологија 
сеоске породице 

 изборни 2 2   6 

17. 7МАГ1И18 
Друштвене групе 
у селу 

 изборни 2 2   6 

18. 7МАГ1И19 
Социологија 
руралног развоја 

 изборни 2 2   6 

19. 7МАГ1И20 Економски  изборни 2 2   6 
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инструменти 
планирања и 
менаџмента вода 

20. 7МАГ1И21 
Економика водних 
ресурса 

 изборни 2 2   6 

21. 7МАГ1И22 
Аграрна 
економија 

 изборни 2 2   6 

22. 7МАГ1И23 Економија  изборни 2 2   6 

23. 7МАГ1И24 
Предузетничка 
економија  

 изборни 2 2   6 

24. 7МАГ1И25 
Аграрна политика 
и рурални развој 

 изборни 2 2   6 

25. 7МАГ1И26 Агромаркетинг  изборни 2 2   6 

26. 7МАГ1И27 
Маркетинг 
истраживање 

 изборни 2 2   6 

27. 7МАГ1И28 

Међународни 
маркетинг 
агроиндустријских 
производа 

 изборни 2 2   6 

28. 7МАГ1И29 
Одлучивање у 
маркетингу 

 изборни 2 2   6 

29. 7МАГ1И30 
Тржиште 
агроиндустријских 
производа 

 изборни 2 2   6 

30. 7МАГ1И31 

Информационе 
технологије и 
подршка 
одлучивању 

 изборни 2 2   6 
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Прилог 5.3. Одлука о прихватању студијског програма од стране Наставно 

научног већа Пољопривредног факултета 
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Прилог 5.3 A.Одлука о прихватању студијског програма од стране Сената 

Универзитета у Новом Саду 
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Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског 

програма 

 
Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, 
науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном 
пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским 
установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.  
 
      Студијски програм Агроекономски је конципиран тако, да на интердисциплинаран, целовит 
и свеобухватан начин пружа студентима најновија научна и стручна сазнања из области 
агроекономије.  
      Студијски програм је усаглашен са савременим и актуелним научним и стручним 
сазнањима, а упоредив је са програмима агроекономије, на пољопривредним факултетима 
других универзитета у нашем окружењу, који су потписници Болоњске декларације. Основни 
принципи усаглашености се огледају у следећем: (1) дипломске академске-мастер једну годину, 
(2) предмети су једносеместрални, (3) постоји кредитни систем, (4) постоје изборни предмети 
(4) постоји практичан рад студената, (програм студија је врло сличан и заснован је на 
савременим научним и стручним сазнањима из области агроекономије, (5) јасно су дефинисани 
циљеви и исход студирања, односно знања и вештине, које студент стиче после завршених 
дипломских академских - мастер студија.  
      Овај програм је усклађен и упоредив са програмима агроекономије следећих факултета: 
 

1. Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Agrobiology and Food 
Resources, Slovakia (www.fapz.uniag.sk) 

 
2. University of Hohenheim, Stuttgart, Germany (https://www.uni-hohenheim.de  

<https://www.uni-hohenheim.de/ >) 
 
 

3. Iowa State University, College of Agricultute and Life Sciences, Ames, Iowa, USA 
(www.ag.iastate.edu)  

 
 

4. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, Slovenija, 
       http://www.bf.uni-lj.si/  

 
Евиденција: Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим 
је програм усклађен –Прилог 6.1,2,3, Препоруке или усклађеност са одговарајућим 
добром праксом у европским институцијама-Прилог 6.4 
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Стандард 7: Упис студената 

 
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима 
уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном 
школовању и провере њиховог знања, склоности и способности. 
 
Пољопривредни факултет као високошколска установа у складу са друштвеним 
потребама и својим ресурсима, уписује студенте на дипломске академске студије – 
мастер, студијски програм Мастер – Агроекономски, на буџетско финансирање и 
самофинансирање одређеног броја студената који је сваке године дефинисан посебном 
одлуком ННВ ПФ. 
 
На студије другог степена, дипломске академске – мастер студије овог студијског 
програма може се уписати лице које има претходно завршене студије првог степена – 
основне четворогодишње академске студије. Упис кандидата се врши на основу 
Конкурса. Одлуку о расписивању конкурса доноси Сенат Универзитета, а на предлог 
Наставно-научног већа Факултета. 
 
Рангирање кандидата по конкурсу утврђује се на основу просечне оцене остварене на 
основним студијама и времена студирања на основним студијама, а у оквиру броја 
пријављених кандидата за сваки студијски програм у складу са утврђеном квотом за 
упис. 
 
Жељу за променом студијског програма студент исказује писмених захтевом. 
Поступајући по захтеву кандидата за упис, Комисија коју чини Веће Департмана, а 
именује је Наставно-научно веће факултета, решава дати захтев и констатује: 

� да се признају одговарајући положени испити са оценом и одговарајућим 
бројем бодова 

� да се делимично признају неки положени предмети (одређују се допуне) са 
делимичним бројем бодова 

� да се не признају неки положени испити 
На основу броја признатих бодова студент може да упише одређени семестар студија, 
ако има слободних места за упис. 
 
Евиденција: Конкурс за упис студената-Прилог 7.1, Решење о именовању комисије за 
пријем студената-Прилог 7.2, Услови уписа студената (извод из Статута институције, 
или други документ)-Прилог 7.3 

 
 
Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм  МАСТЕР –

АГРОЕКОНОМСКИ по годинама студија у текућој школској години 

2006/2007 2007/2008     
 

15 

 

4     

Укупно студира у текућој школској години           4 
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Прилог 7.1. Конкурс за упис студената 
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Прилог 7.2. Решење о именовању комисије за пријем студената 

на последипломске студије, дипломске академске студије-мастер и 

специјалистичке академске студије 
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Прилог 7.3. Услови за упис студената (Извод из Статута Пољопривредног 

факултета) 
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Прилог 7.3.А Услови за упис студената (Правилник) 

 

 

 
Универзитет у Новом Саду                                        
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 

                            Број: 06-603/1 

                           Дана: 18.05.2007. 
 
 
 

На основу члана 82. и 85. Закона о високом образовању ('' Сл. гласник РС'' бр. 76/2005) и члана 
50. Статута Пољопривредног факултета, Наставно-научно веће Пољопривредног факултета у Новом 
Саду, на VI седници одржаној дана 18.05.2007. године, доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ БОДОВАЊА И БЛИЖИМ МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА ЗА УПИС 

КАНДИДАТА НА АКРЕДИТОВАНЕ СТУДИЈСКЕ 

ПРОГРАМЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овим Правилником о начину бодовања и ближим мерилима за утврђивање редоследа за 
упис кандидата (даље: '' Правилник '') регулише се садржај и начин полагања  пријемног испита 
за упис на акредитоване студијске програме првог, другог и трећег степена студија на 
Пољопривредном факултету у Новом Саду (даље: '' Факултет ''). 
 

Члан 2. 
На одобрене односно акредитоване студијске програме које организује Факултет могу 

се уписати кандидати под условима и на начин уређен законом, Статутом Универзитета у 
Новом Саду, Статутом овог Факултета, Правилником о упису студената на акредитоване 
студијске програме Универзитета у Новом Саду и овим Правилником. 

Сенат Универзитета у Новом Саду расписује заједнички јавни конкурс за упис на све 
акредитоване студијске програме Универзитета, које реализују факултети и Универзитет, за све 
врсте и нивое студија. 

 
Члан 3. 

            Лице из члана 2. овог Правилника, може да се упише на студијски програм ако се 
пријавило на јавни конкурс и ако оствари број бодова који му обезбеђује место на ранг листи 
пријављених кандидата које је у оквиру броја утврђеног за упис на студијски програм.     
 

Члан 4. 
 Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству, може 
да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна школска односно 
високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. 
 
 
 

Члан 5. 
             Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и 
домаћи држављанин,  ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом 
Универзитета и ако је здравствено осигуран. 
             Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним 
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споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено. 
 

Члан 6. 
              Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на 
Факултет под истим условима као и држављани Републике Србије. 
 
II УПИС НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА 
             

Члан 7. 
У прву годину основних академских и струковних студија може да се упише лице које 

има средње образовање у четворогодишњем трајању. 
Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит.  
 

Члан 8. 
            Пријемни испит не полаже кандидат који има положену општу матуру. Уместо 
пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре. 
             Пријемни испит не полажу: 

• странци, 
• ученици трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једно од прва три 

појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете 
и спорта или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном 
испиту, а признаје им се да су постигли максималан број бодова из тог предмета, 

• лица која већ имају завршен први степен студија, на лични захтев 
 

Члан 9. 
 Пријемни испит се полаже писмено, по правилу на српском језику. 
            Припадник националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији АП 
војводине, може полагати пријемни испит на матерњем језику на основу личног захтева 
поднетог у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. 
 
 

Члан 10. 
         Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен 
њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на 
студијски програм, а у складу са објективним могућностима Факултета. 
 
 

Члан 11. 
Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на студијском 

програму Ветеринарска медицина полажу пријемни испит из два предмета и то биологија и 
хемија, а на осталим студијским програмима један испит  по избору из предмета: биологија, 
хемија, математика, или економија о чему се изјашњавају приликом пријаве на конкурс. 

Пријемни испит обухвата програмске садржаје из наведених предмета који су 
изучавани у средњој школи у четворогодишњем трајању. 
          Кандидати који конкуришу на студијски програм  Ветеринарска медицина, а у средњој 
школи нису имали латински језик исти полажу пре пријемног испита.   
        

Члан 12.             
 Кандидат који конкурише за упис на прву годину основних струковних студија  и 
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 у жељи под А стекао право на упис самофинансирањем рангира се 
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и на листи у жељи под Б где може стећи право на упис на терет буџета само уколико се у жељи 
под Б не пријави довољан број кандидата у жељи под А, утврђен конкурсом.  
 

Члан 13. 
 Време полагања пријемног испита утврђује се конкурсом а распоред полагања 
пријемног испита објављује се на огласној табли Факултета. 
 

Члан 14. 
 Након бодовања кандидата по основу успеха у средњој школи објављује се  ранг листа 
за полагање пријемног испита за одређени студијски програм. 
 

Члан 15. 
 Редослед кандидата за упис у прву годину основних 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 из 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. 
 

  Члан 16. 
 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. 
 

Члан 17. 
 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 академских студија. 
  

Члан 18. 
 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 академских студија, као и да ли ће бити финансиран из 
буџета или ће плаћати школарину као самофинансирајући студент. 
             Факултети састављају ранг листе пријављених кандидата, које чине  јединствену ранг 
лист Универзитета. 
               Универзитет објављује коначну ранг листу на својој интернет страници. 
 

Члан 19. 
 На основу  ранг листа и на основу уредних докумената тражених конкурсом врши се 
упис кандидата. 
 

Члан 20.  
 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 одређени 
студијски програм, а остварио је  најмање 51 бод. 

 
Члан 21. 

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

 

Члан 22. 
 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. 
 Трећег дана уписног рока уписују се кандидати који су стекли право уписа из средстава 
буџета померањем ранг листе, у случају да кандидати из става 1. овог члана 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 прозивци. 
 

Члан 23. 
 Кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних 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. 
Члан 24. 

 Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних студија, по 
основама и критеријумима утврђеним овим Правилником, имају исти број бодова предност има 
онај кандидат који је постигао већи број бодова на пријемном испиту. У случају да канадидати 
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. 

 

Члан 25. 
 Спровођење конкурса за упис на прву годину основних академских студија обавља 
Централна комисија за спровођење пријемних испита коју именује декан Факултета. Декан 
Факултета при именовању комисије именује и њеног председника. 
 

Члан 26. 
 Задатак Централне комисије за спровођење пријемних испита је: 
 
 - да спроведе рангирање на основу општег успеха у средњој школи, 
 - да сачини испитна питања која ће непосредно пре полагања пријемног испита 
доставити Комисији за преглед и оцену пријемних испита, 
 - да сачини прелиминарну ранг листу када добије резултате са пријемног испита од 
Комисије за преглед и оцену пријемних испита, 
            - да поднесе извештај о спровођењу конкурса за прву годину основних студија Већу 
Факултета. 

Члан 27. 
 Комисију за преглед и оцену пријемних испита  и Комисију за спровођење пријемних 
испита именује декан Факултета а њиховим радом руководи продекан за наставу. 

Члан 28. 
 Комисија за преглед и оцену пријемних испита има задатак да од Комисије за 
спровођење пријемних испита преузме задатке и изврши бодовање кандидата. Бодовање се 
врши на тај начин што се поред сваког питања, на основу тачности одговора, даје оцена од 0 до 

3. 
  По завршеном раду Комисија је дужна да целокупни материјал достави председнику 
Централне комисије за спровођење пријемних испита. 
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Члан 29. 
 Комисија за спровођење пријемних испита има задатак: 
 - да утврди идентитет кандидата који приступе полагању пријемног испита, 
 - да кандидатима подели испитна питања и ставе одговарајућу шифру, 
 - да се стара о реду за време полагања испита и  
 - да након завршеног пријемног испита материјал достави Комисији за преглед и оцену 
пријемних испита. 
 

Члан 30. 
Одредбе овог Правилника које се односе на начин полагања пријемног испита, 

рангирања и начина уписа за кандидате који конкуришу на основне академске студије односе 
се и на  кандидате за упис на основне струковне студије. 

 

     Члан 31.   
Основне струковне студије може уписати и лице које, на лични захтев, искаже жељу за 

променом студијског програма због немогућности завршетка основних академскох студија или 
студија по старом наставном плану и програму.  

Кандидат из става 1. овог члана плаћа школарину као самофинансирајући студент. 
Поступајући по захтеву кандидата из става 1. овог члана,комисија коју именује Наставно-

научно веће Факулета, на предлог департмана, решава дати захтев и констатује: 
- да се признају одговарајући положени испити са оценом и одговарајућим бројем 

бодова  
- да се делимично признају неки положени предмети (одређују се допуне) са 

делимичним бројем бодова 
- да се не признају неки положени испити 

            На основу овако признатих броја бодова комисија одређује који семестар студент може 
да упише. 
 
 
III УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА 
 

1. услови уписа на дипломске академске студије-мастер 

 

                                                                                                              
Члан 32.  

 Кандидат који је завршио основне академске студије може уписати дипломске 
академске студије - мастер до броја одобреног квотом за упис на терет буџета или броја за 
самофинансирајуће студенте.  
 Редослед кандидата за упис у прву годину дипломских академских студија - мастер 
утврђује се вреднујући општу просечну оцену остварену на основним студијама и дужину 
времена студирања на основним студијама на следећи начин: у структури од максималних 100 
бодова 75% носи просечна оцена а 25% дужина студирања рачуната на целу годину.  
Број бодова по основу успеха на основним студијама израчунава се према формули: 
Број бодова =  просечна оцена на основним студијама X 75 / 10 
Број бодова по основу дужине студирања према формули: 
Број бодова =  100 / број година студирања (за четворогодишње студије) 
Број бодова =  125 / број година студирања (за петогодишње студије). 
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2. услови уписа на специјалистичке академске студије 

 

 
Члан 33.  

 У прву годину специјалистичких академских студија може се уписати лице које је 
завршило одговарајуће дипломске академске студије утврђене студијским програмом, 
остваривши најмање 300 ЕСПБ бодова, односно 360 ЕСПБ за студијски програм ветеринарска 
медицина, и просечну оцену најмање 8 (осам) до броја одобреног квотом за упис.  

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких академских студија 
утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и дипломским академским 
студијама и дужине студирања на основним и дипломским академским студијама у складу са 
општим актом Универзитета. 

Број бодова по основу успеха и број бодова по основу дужине студирања израчунавају 
се по формули из члана 32. овог Правилника. 

 
 

IV УПИС НА ТРЕЋИ СТЕПЕН СТУДИЈА 

  
Члан 34. 

 У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има: 
1. завршене дипломске академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општу просечну 
оцену од најмање 8 (осам) на основним академским и дипломским академским студијама и 

 2. академски назив магистра наука, ако није стекло докторат по раније важећим законским 
прописима у року који је утврђен законом. 
 Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује се 
на основу опште просечне оцене остварене на основним и дипломским академским студијама, 
дужине студирања на основним и дипломским студијама и на основу остврених научних 
резултата у складу са општим актом Универзитета. 
 Број бодова по основу успеха и број бодова по основу дужине студирања израчунавају 
се по формули из члана 32. овог Правилника 
 Право уписа стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената.  
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Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу 
поена стечених у испуњавању предиспитниџ обавеза и полагањем испита.  
 
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студента и на основу 
бодова стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита. 
 
Студент савлађује студијски програм полагањем испита, чиме стиче одређени број 
ЕСПБ бодова, у складу са студијским програмом. Сваки појединачни предмет у 
програму има одређен број бодова који студент остварује када са успехом положи 
испит. 
 
Број ЕСПБ бодова утврђен је на основу радног оптерећења студента у савлађивању 
одређеног предмета и применом јединствене методологије Пољопривредног факултета 
за све студијске програме. Максималан број бодова који студент може да оствари на 
предмету је 100. 
 
Студент стиче бодове на предмету кроз рад у настави и испуњавањем преиспитних 
обавеза и полагањем испита. Сваки предмет из студијског програма има јасан и 
објављен начин стицања бодова. Начин стицања бодова током извођења наставе 
укључује број бодова које студент стиче на основу сваке појединачне врсте активности 
током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и полагањем испита. 
 
Укупан успех студента на предмету изражава се оценом 5 (није положио) до 10 
(одличан). Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент стекао 
испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених 
знања и вештина. 
 
Евиденција: Књига предмета, - (у документацији  и на сајту институције  
http://polj.ns.ac.yu/) - Прилог 5.2,  

 

 
Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму 
МАСТЕР - АГРОЕКОНОМСКИ 
 
 ПРВА 

ГОДИНА 
ДРУГА 

ГОДИНА 
ТРЕЋА 

ГОДИНА 
ЧЕТВРТА 

ГОДИНА 
ПЕТА 

ГОДИНА 
укупно 

Уписани     4      4 
Одустали       
Остварили 60 ЕСПБ        
Остварили 37-59 
ЕСПБ  

      

Просечна оцена       
Остварили мање од 
37 ЕСПБ 
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Стандард 9: Наставно особље 

 
За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним 
научним, уметничким и стручним  квалификацијама.  
 
Број наставника одговара потребама студијског програма и функција је броја предмета 
и броја часова на предметима. Број наставника је довољан да покрије укупан број 
часова активне наставе на студијском програму, тако да наставник остварује просечно 
180 часова активне наставе (предавања, консултације, вежбе) годишње, одност 6 часова 
недељно. 
 
На овом студијском програму учествује 23 наставника. Од укупног броја наставника 7 
наставника је ангажовано са до 30 % радног времена док су остали наставници 
ангажовани са пуним радним временом. Сем тога, два наставника су ангажована преко 
рада по уговору, један на Агрономском факултету у Чачку, а један такође преко рада по 
уговору на Филозофском факултету у Новом Саду. 
 
Број сарадника одговара потребама студијског програма. Број сарадника на студијском 
програму је 9 и он покрива укупан број часова активне наставе тако да сарадници 
остварују просечно 300 часова вежби годишње, односно 10 часова вежби недељно. Од 
укупног броја сарадника, 2 сарадника раде са до 30% радног времена. 
Научне и стручне квалификације наставног особља одговарају образовно научном 
пољу, врсти и нивоу задужења. Сваки наставник има најмање пет референци из уже 
научне односно стручне области из које изводи наставу на студијском програму. 
 
Величина групе за предавање је до 50 студената, групе за аудиторне вежбе до 25 
студената.  
 
Сви подаци о наставницима и сарадницима (биографије, избори у звања, референце) 
доступни су јавности и налазе се у књизи наставника и на сајту институције: 
http://polj.ns.ac.yu 
 
 
 
Евиденција: Фотокопије радних књижица, или уговора у раду наставног особља-
Прилог 9.1 (ако је затражена акредитација само студијског програма), Правилник о 
избору наставника –Прилог 9.2(ако је затражена акредитација само студијског 
програма), Књига наставника (са подацима специфицираним на идентичан начин као у 
табелама из стандарда, ако се не прилажу табеле)-Прилог 9.3 , Доказ о јавној 
доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт 
институције)-Прилог 9.4. 
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Универзитет у Новом Саду    
Пољопривредни факултет 
21000 Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 8 

Тел: 021/485-3219; Факс: 021/459-761;  
E-mail: nastava@polj.ns.ac.yu; http://polj.ns.ac.yu 

Акредитација студијског програма 

 ДИПЛОМСКЕ  АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ - МАСТЕР АГРОЕКОНОМИЈА  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЊИГА НАСТАВНИКА 
Табела 9.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови Сад, јануар 2008. 
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Садржај 
 

1. Новковић Ђ. Небојша 
2. Родић О. Весна  
3. Бошњак В. Даница   
4. Милић Б. Душан  
5. Чобановић Ј. Катарина    
6. Лозанов-Црвенковић С. Загорка 
7. Тица Љ. Недељко 
8. Јовановић П. Миленко   
9. Зекић Н. Владислав    
10. Вукоје П. Вељко  
11. Петровић А. Живојин   
12. Вуксановић Д. Гордана 
13. Трипковић Д. Гордана 
14. Шљукић Љ. Срђан 
15. Поткоњак Б. Светлана   
16. Пејановић В. Радован  
17. Цвијановић В. Драго 
18. Милановић Р. Милан 
19. Његован М.Зоран  
20. Влаховић И. Бранислав  
21. Сударевић Ј. Томислав 
22. Срђевић М.Бојан 
23. Срђевић Б. Зорица 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име, средње слово, презиме НЕБОЈША Ђ. НОВКОВИЋ 
Звање        Редовни професор ЈМБГ 3110958800062 
Назив институције у  којој наставник ради 

са пуним радним временом и од када 

УНС, Пољопривредни факултет, Департман за економику 
пољопривреде и социолгију села, 03.02.1986. 

Ужа научна односно уметничка област Менаџмент и организација у пољопривреди 
Академска каријера Година  Институција  Област  
Избор у звање 2000. Пољопривредни факултет, Н.Сад Менаџмент и организација у 

пољопривреди 

Докторат 1989. Пољопривредни факултет, Н.Сад Менаџмент и организација у 
пољопривреди 

Специјализација - - - 

Магистратура 1987. УНС, Економски фак. Суботица Организација 

Диплома 1981. УНС, Пољопривредни факултет Агроекономија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста студија  Час. акт  
наставе  

1. Организација у пољопривреди (О) Агроекономски, основне академске 3+0 

2. Планирање и пројектовање (О) Агроекономски, основне академске 
Агротуризам и рурални развој, осн. акад. 

4+0 

3. Агроменаџмент  Менаџмент руралног развоја – мастер (О) 
Агроекономски – мастер (И) 

2+0 

 Агроменаџмент (И) Агроекономски, основне академске 
Агротуризам и рурални развој, осн. акад. 

2+0 

5. Менаџмент пољопривредне технике (О) Биотехника и менаџмент, осн. академске 3+0 

6. Увод у научни метод (О) Мастер,агроекономски 2+0 

7. Управљање квалитетом (О) Агротуризам и рурални развој,  основне 
академске  

2+0 

8. Управљање квалитетом (И) Aгроекономски  - мастер 2+0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  
1. Novković, N, Šomođi, Š. (2001) Organizacija u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 295 str. 

2 Novković, N. (2003) Planiranje i projektovanje u poljoprivredi - drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje, Poljoprivredni 
fakultet, Novi Sad, 308 strana 

3 Novković, N. Šomodji, Š. (1999) Agromenadžment, PKB Centar za informisanje, P. Skela-Bgd, st.347   

4 Šomođi Š., Novković N., Kraljević-Balalić Marija, Kajari Karolina (2004): Uvod u naučni metod, Departman za 
ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, str.319 

5. Šomođi Š, Novković, N., Kajari Karolina, Radojević, V. (2006): Menadžer i sistem kvaliteta hrane, Poljoprivredni 
fakultet, Novi Sad, str. 329  

6. Novković, N. (1995) Comparative analysis of reform experience, poglavlje 3.7, Agricultural Economics, vol.12, no.3, The 
Journal of the International Association of Agricultural Economists, 210-214  

7. Novković, N. Šomodji, Š. (1991) Multiple criteria programming implementation in the integral production planning in the 
agricultural enterprises of Yugoslavia, Zbornik radova 20. konferencije CIRET, Budimpešta, 351-373  

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупно научних и стручних радова 181 Монографија 6 Књига 5 
Укупан број цитата 48 Број радова са листе SCI 1 Листе SSCI 47 
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни 1 
Усавршавања Јапан, Кина 
Други подаци које сматрате релевантним: Ментор 8 доктората, 15 магистарских теза. 
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Име, средње слово, презиме ВЕСНА О. РОДИЋ 
Звање        Ванредни професор ЈМБГ 1507965805193 
Назив институције у  којој наставник ради са 
пуним радним временом и од када 

Пoљопривредни факултет, Нови Сад  
Департман за економику пољопривреде и 
социологију села, од 26.02.1990. 

Ужа научна односно уметничка област Менаџмент и организација у пољопривреди 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2006. Пољопривредни факултет, Н. Сад Пољопривреда, Агроекономија 
Докторат 2001. Пољопривредни факултет, Н. Сад Пољопривреда, Агроекономија           
Специјализација / / / 
Магистратура 1995. Пољопривредни факултет, Н. Сад Пољопривреда, Агроекономија 
Диплома 1989. Пољопривредни факултет, Н. Сад Пољопривреда, Агроекономија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

  
Назив предмета    
   

 
Назив студијског програма,  
врста студија  

Часова  
активне  
наставе  

1. Организација у пољопривреди (О) Агроекономски, Основне академске 1+0 
2. Управљање животном средином   

 
Агроекономски, Основне академске 
Aгротуризам и рурални развој, Основне академске 

 
4+2 

3. Управљање људским ресурсима (И) Агроекономски, Основне академске 
Aгротуризам и рурални развој, Основне академске 

2+1 

4. Управљање животном средином (И) Сточарски, Основне академске 2+2 
4.  Менаџмент одрживог развоја села и 

пољопривреде (И)  
Агроекономски  – Мастер 
Менаџмент руралног развоја – Мастер 

2+2 

5 Економски аспекти органске 
пољопривреде (И) 

Органска пољопривреда - Мастер  2+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Родић, В., Новковић, Н., Бошњак, Д. (2006): Организација у пољопривреди – практикум, Пољопривредни 

факултет, Нови Сад, ИСБН 86-7520-075-7, стр. 143 

2. Rodic, V. (2005): Precision Farming as a New Management System for Sustainable Agriculture, New Lessons in 
Agricultural Economics, Agribusiness and Agrarian Low, Еditor Marina R. Denicoff, United States Department of 
Agriculture, FАS, p.p. 131-139, Washington, DC, USA 

3. Родић, В., Согић, Сандра, Супић, Наташа (2005): Загађење животне средине у фази потрошње 
пољопривредно-прехрамбених производа, рад у Монографији “Заштита животне средине градова и 
приградских насеља”, ВИ међународна ЕКО конференција 2005, ISBN 86-83177-24-6   

4.  Богданов, Н., Средојевић, З., Родић, В. (2005): Економски аспекти органске пољопривреде у Србији, поглавље 
у монографији Органска пољопривредна производња, Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет, 
Земун, стр. 261-301, ИСБН 86-80733-80-6 

5.  Родић, В. (2006): Утицај инструмената заштите животне средине на сточарску производњу, Савремена 
пољопривреда бр. 1/2, Нови Сад, стр. 42-47, YU ISSN 0350-1205 

6. Родић В. (2002): Модел за оптимирање развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије,  Пољопривредни 
факултет Нови Сад, ISBN 86-7520-005-6, стр. 176 

7. Родић, В., Милић, Д. (2000): Утицај пестицида на животну средину, Тематски зборник Еко-конференције 
2000, књига II, стр. 19-25, Нови Сад, ISBN 86-83177-07-6 

8. Rodić, V.,  Danica B., Vukelić, N. (2007): Sustainability Of Agricultural Land Management in the Autonomous 
Province of Vojvodina, in thematic proceedings of the 100th Seminar of the EAAE: Development of  Agriculture and 
Rural Areas in Central and Eastern Europe, p.p. 429-439, ISBN 978-86-86087-05-8 

9. Родић, В., Вулета, А., Супић, Н. (2004): Економска одрживост органске производње грожђа, Зборник са III 
међународне ЕКО-конференције, Еколошки покрет града Новог Сада, Нови Сад (стр. 273-278) Оригинални 
научни рад, ISBN 86-83177-20-3; COBISS.SR-ID 196645383 

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 90 Монографија 4 Књига - 
Укупан број цитата 11 Број радова са листе SCI - Листе SSCI - 
Патент
и 

- Нови производи - Нове биљне сорте  Нове расе 
стоке 

- 

Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни 3 
Усавршавања Мађарска (1 месец), САД (6 месеци), неколико краћих студијских боравака  
Други подаци које сматрате релевантним: Ментор 25 дипломских радова, члан комисије за израду 54 дипломска 
рада, 2 магистарске тезе и 4 докторске дисертације. Од 2006. године помоћник уредника часописа „Савремена 
пољопривреда“. 
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Име, средње слово, презиме ДАНИЦА В. БОШЊАК 
Звање         Редовни професор ЈМБГ 2103955805055 
Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Пољопривредни факултет, Нови Сад ,7. 03.1980.  

Ужа научна односно уметничка област Агроекономија, 
Менаџмент и организација у пољопривреди  

Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2001 Пољопривредни факултет,Нови Сад Агроекономија 

Докторат 1990 Пољопривредни факултет, ,Нови Сад Агроекономија 

Специјализација -   

Магистратура 1987 Пољопривредни факултет, ,Нови Сад Агроекономија 

Диплома 1980 Пољопривредни факултет, ,Нови Сад Биотехнологија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста студја  Часова 
активне 
наставе  

1. Орг. и економика пољоприв.газдинстава(О) Ратарство-повртарство, Основне академске 
Општи смер, Основне академске 

4+0 

2. Менаџмент сточарске производње (О) Сточарски, , Основне академске 4+0 
3. Орга.ратарске производње (О) Агроекономски,  Основне академске 3+0 
4. Орга.сточарске производње (О) Агроекономски, Основне академске 3+0 
5. Наука о раду (И) Агроекономски, Основне академске 2+0 
6. Организација пољопривредне произ.(О) Агротуризам, Основне академске 3+0 
8.. Менаџмент људских ресурса (И) Агроекономски,  Дипломске академске - мастер  2+0 
9. Menаџмент пољ.производње Менаџмент руралног развоја, Дипл. акад - мастер 2+0 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Бошњак Даница (2001): Организација пољопривредне производње – практикум, Пољопривредни 
факултет, Нови Сад. , ИСБН  86-80735-91-4    

2.  Бошњак Даница (2007): Организација ратарске  производње – практикум, Пољопривредни факултет, 
Нови Сад. , ИСБН  978-86-7520-11-13   

3.  Рорић Весна,Новковић Небојша,Бошњак Даница(2006)Организација у пољопривреди - практикум, 
Пољопривредни факултет, Нови Сад, ИСБН 86-7520-075-7 

4.  Бошњак Даница, Тица, Н., Родић Весна (2003): Економска обележја производње кукуруза, Зборник 
радова, Вол. 38, Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад. 

5.  Бошњак Даница,Весна Родић(2006):Економска обележја производње соје Зборник радова, Вол. 42, 
Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад.(117-127),YU ISSN 0351-4781 

6.  Бошњак Даница,Весна Родић(2006):Заступљеност стоке као један од фактора стабилности приноса у 
ратарској производњиСавремена пољопривреда,бр.1/2,Нови Сад, YU ISSN 0350-1205 

7.  Бошњак Даница,Лучић Ђоко,Родић Весна,Жутић Видосава(2007):Органиѕација производње и 
коришћење стајњака у пољопривреди Војводине,Савремена пољопривреда, бр.5,Нови Сад 

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 96 Монографија 8 Књига - 
Укупан број цитата 11 Број радова са листе SCI  Листе SSCI  
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни  
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним:Ментор 30 дипломских радова и 1 докторске дисертације,Члан комисије за 
иѕраду  62 дипломска рада  и 4 магистарске теѕе 
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Име, средње слово, презиме ДУШАН Б. МИЛИЋ 

Звање        Редовни профефор ЈМБГ 1003953800104 

Назив институције у којој наставник ради са пуним 

радним временом и од када  
Пољопривредни факултет, 10. јуни 1979. године 

Ужа научна, односно уметничка област  Менаджмент и организација у пољопривреди 

Академска каријера  

 Година  Институција  Област  

Избор у зваwе  2001 Пољопривредни факултет, Нови Сад Агроекономиjа 

Докторат  1989. Пољопривредни факултет, Нови Сад Агроекономиjа 

Специјализација  // //                             // // 

Магистратура  1982. Пољопривредни факултет, Београд Агроекономиjа 

Диплома  1977. Пољопривредни факултет, Нови Сад Воћарство и виниградарство 

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години  

 
Назив предмета  

Назив студијског програма, врста 
студија 

Часова активне 
наставе 

1. 
Организација воћарско-виноградарске  
производње    (О) 

Агроекономски,  
Основне академске  

3+0 

2. 
Предузетнички менаџмент у агротуризму(О) Агротуризам и рурални развој, 

Oсновне акадeмске 
4+0 

3. 
Животне намирнице и исхрана (И) Агротуризам и рурални развој, 

Oсновне акадeмске 
2+0 

4. 
Менаџмент и организација произ.и прераде 
пољопривредних производа  (И) 

Агроекономски,  
Основне академске  

3+0 

5. Предузетништво у агробизнису (И) Агроекономски, Дипломске 
академске -Мастер 

2+0 

6. Маркетинг и менаџмент у хортикултури (И) Хортикултура, Основне 
академске 

1,5+0 

7. 
Маркетинг и менаџмент у пејзажној 
архитектури (И) 

Пејзажна архитектура, Основне 
академске 

1,5+0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  

1.  
Милић Д.,Димитријевић Б.,Кукић Ђ.(2006): Економика производњевоћног садног материјала, 
Економика пољопривреде бр.3, Београд. с.747-756 

2.  
Милић Д.,Булатовић Мирјана,Кукић Ђ.(2006): Могућности производње сушеног воћа у Србији, ПТЕП 
бр.1-2,Вол.10. Нови Сад. с. 23-25 

3.  
Милић Д.,Рајић З.,Калановић Бранка,Димитријевић Б.(2006): Инвестицијска вриједност насада вишње, 
Зборник радова, Опатија. с.75-76 

4.  
Милић Д,Булатовић Мирјана, Кукић Ђ.(2005): Оцена економске ефективности подизања засада 
јабучастог воћа,ПТЕП бр.5,Нови Сад. с.118-120 

5.  
Средојевић З., Милић Д., Еленов Р.(2005): Економска оправданост на органското производство, 
Зборник на трудови,Охрид-Македонија. с.227-230 

6.  
Elenov R.,Milic D.,Kalanovic Branka,Dimitrijevic B.(2004): Changes in Grape and Wine Production in the 
Balkan Countries, Symposium proceedings , Pleven-Bulgaria. p.161-165 

Збирни (бројчани) подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 147 Монографија 9 Књига 3 

Укупан број цитата / Број радова са листе SCI / Листе SSCI 18 

Тренутно учешће на пројектима  Домаћи  1 Међународни  // 

Усавршавања  FEP-Faculty Exchange Program, (5 m.) Penn State University, USA 
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Име, средње слово, презиме КАТАРИНА Ј. ЧОБАНОВИЋ 
Звање         Редовни профефор ЈМБГ 2510942805034 
Назив институције у којој наставник ради са пуним 

радним временом и од када  
Пољопривредни факултет, Нови Сад, 
 09.03.1970. 

Ужа научна, односно уметничка област  Статистика 

Академска каријера  
 Година  Институција  Област  

Избор у звање  1994. Пољопривредни факултет Статистика 

Докторат  1983. Пољопривредни факултет Статистика 

Специјализација     
Магистратура  1975. Пољопривредни факултет Статистика 

Диплома  1966. Пољопривредни факултет Физиологија Биља 

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години  
 

Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија 
Часова активне 
 наставе 

Ратарско-повртарски, Сточарски смер 
Воћарско-виноградарски, Хортикултура, 
Фитомедицина, Општи смер 

3+0 

Агроекономски ,  Агротуризам, 4+0 
1.  

Статисика  (О) 

Основне академске  
2. Статистички методи (О) Агроекономски , основне академске 3+0 

3. Економетрија  (И) Агроекономски , Основне академске  2+0 

4. Анализа података (И) Агроекономски , Дипломске академске - мастер 2+0 

5. 
Регресиона анализа (И) Агроекономски , Дипломске академске – 

мастер 
Менаџмент руралног развоја - мастер 

2+0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  

1.  
„Приказ неких типова производних функција примењених у производњи пшенице“( 1975) Магистарски рад,Пољ. 
факултет,Н.Сад 

2.  
„Економетријска испитивања фактора трансформације индивидуалних газдинстава САП војводине“ (1983) Докторски рад, 
Пољ.факултет,Н.Сад 

3.  Хаџивуковић.С.,Зегнал,Р.,Чобановић, Катарина (1982), Регресиона анализа, Привредни преглед, Београд 

4.  Томић,Д.,Чобановић, Катарина, Кукић,Ђ.(1987) Трендови развоја југословенске пољопривреде, Привредни преглед,Београд 

5.  
Хегедиш,А.,Чобановић,Катарина (1991), „Демографска и аграрна статистика Војводине 1767-1867“, Монографија, Филозофски 
факултет, Н.Сад,Пољопривредни факултет,Н.Сад 

6.  Хаџивуковић.С.,Чобановић, Катарина (1994) „Статистика: Принципи и примена“, Пољ.факултет, Н.Сад 

7.  Чобановић,Катарина (2003) „Примери за вежбање из статистике“ ,Практикум, Треће издање, Пољопривредни факултет, Н.Сад 

8.  
Hadživuković,S., Nikolić-Đorić,Emilija, Čobanović, Katarina (1991 ):The Choice of 
perturbation factor  in ridge regression, Journal of Applied  Statistics, Shefield,Vol.19,No.2, 223-240. 

9.  
K.Cobanoviс;,E.Nikolic-Djoric and B.Mutavdzic (2002), The Investigation of Cyclical Character of the Potato Production in Serbia, Acta 
Horticulturae,No.579,pp.671-676. 

10.  
Katarina Cobanovic, Zagorka Lozanov-Crvenkovic,Emilija Nikolic-Djoric (2006) Periodic regression, Proceedings, 7th International 
Conference on Teаching Statistics, Salvador, Bahia, Brazil,pp.1-4 (Editors: Allan Rossman, Beth Chance). 

Збирни (бројчани) подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупно научних и стручних радова 170 Монографија 7 Књига 6 

Укупан број цитата  Број радова са листе SCI 3,00 Листе SSCI 17,00 

Тренутно учешће на пројектима  Домаћи  
149007 (2006-2010) 
„Стратегија развоја пољопривреде и села 
Војводине“ 

Међународни   

Усавршавања  
Специјализација у оделењу за Статистику,Единбург,В.Британија,1978.; Пољ.факултет,Катедра ѕа 
Статистику,Геделе,Мађарска,1988.; Међународна статистичка школа,Праг,1990. 

Други подаци које сматрате релевантним:  Председник Статистичког друштва Србије; Члан Клуба статистичара Војводине; Члан 
Међународног статистичког института (ISI); Члан Асоцијације за наставу статистике (IASE); Члан Европског друштва за популациону 
економију  (ESPE). 
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Име, средње слово, презиме ЗАГОРКА С. ЛОЗАНОВ-ЦРВЕНКОВИЋ 
Звање        Редовни професор ЈМБГ 1503956805010 
Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од 

када 

Природно математички факултет у Новом Саду 
01.10.1980.  

Ужа научна односно уметничка област Математика 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 1999. Природно математички факултет у 

Новом Саду 
Математика 

Докторат 1989. Природно математички факултет у 
Новом Саду 

Математика 

Специјализација    
Магистратура 1983. Природно математички факултет у 

Београду 
Математика 

Диплома 1979. Природно математички факултет у 
Новом Саду 

Математика 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, 
врста студја  

Часова 
активне 
наставе  

1. Мултиваријациона анализа (изборни) Мастер - агроекономски 2+0 
2.  Статистика (О) Ветеринарска медицина, 

основне академске 
2+0 

3. Статистички методи  Уређење вода (О), 
Пољопривредна техника (И) 
Биотехника и менаџмент (И), 
основне академске 

2+0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1 N. Dragnić,  Z. Lozanov-Crvenković, V.Grujic, Prediction of Obesity in the Province of Vojvodina  Using 
            Logistic Regression, 56th Session of the ISI INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE,  22 - 29 
AUG,Lisboa  

  2007. 
2 Z. Lozanov-Crvenković, Perišić, D.,   Kernel theorem for the spaces of tempered ultradistibutions Integral 

transforms and special functions, in print. 
3 Z. Lozanov-Crvenković,  B. Janković, Some types of binomial model for option pricing, SYM-OP-IS 2001, 

327-330, (2001). 
4 Z. Lozanov-Crvenković, D. Perišić, S. Pilipović, Colombeau generalized random processes of the second 

order, Non Linear Algebraic Analysis Proceedings of the International Conference on Generalized  
FunctionsICGF 2000 (April 16-21, 2000; Pointe a Pitre) 149-162 

5 Budinčević, M., Lozanov-Crvenković, Z., Perišić, D.,  Representation theorems for  tempered 
ultradistributions,  Publications de l’Institut Mathematique, Nouvelle serie, Tome 65(79), 1999, 142-160  

6 Z. Lozanov Crvenković, D. Perišić, S. Pilipović,  CONTRIBUTIONS TO THE THEORY OF 
GENERALIZED RANDOM PROCESSES, monografija,   Prirodno Matematički Fakultet u Novom Sadu, 
1999., Novi Sad  

7 Z. Lozanov-Crvenković, S.,Pilipović, On Some Classes  of Generalized Random Linear Functionals, 
JMAA, 129, (1988), 433-442. 

8.  Lozanov -Crvenković,  Z.,   Rajter D.,  Zbirka zadataka iz verovatnoć i statistike,  Univerzitet u Novom 
Sadu, Prirodno matematički fakultet, 1999. 

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупно научних и стручних радова  Монографија  Књига  
Укупан број цитата 8 Број радова са листе SCI 4 Листе SSCI  
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни  
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним 
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Име, средње слово, презиме НЕДЕЉКО Љ. ТИЦА 

Звање        Редовни професор ЈМБГ 0112962850025 
Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од 

када 

Пољопривредни факултет, Нови Сад, Департман за 
економику пољопривреде и социолгију села, 01.10.1989. 
године 

Ужа научна односно уметничка област Рачуноводство и економика пољопривредних газдинстава 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2003. Пољопривредни факултет, Нови Сад Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава 
Докторат 1993. Пољопривредни факултет, Нови Сад Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава 
Специјализација - - - 
Магистратура 1989. Пољопривредни факултет, Нови Сад Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава 
Диплома 1986. Пољопривредни факултет, Нови Сад Агроекономија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста 
студја  

Часова 
активне 
наставе  

1. Финансије и финасијско пословање (О) Агроекономски, Агротурзиам и 
рурални развој, Основне академске 

5+0 

2. Каклукулације у пољопривреди и 
прехрамбеној индустији (О) 

Агроекономски, Основне 
академске 

3+0 

3. Калкулације (О) Агротурзиам и рурални развој , 
Основне академске 

3+0 

4. Процењивање у пољопривреди (И) Агроекономски, Дипломске акад. – 
мастер  

2+0 

5. Рачуноводство и опопрезивање (О) Ратар.-повртар, Основне академске  3+0 
6. Финансијски менаџмент (О) Сточарски, Основне академске 3+0 
7. Финансијска тржишта и фин. пољопривреде 

(И) 
Менаџмент руралног развоја-
мастер 

2+0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. Тица, Н., М. Јовановић и Даница, Бошњак: Економика производње шећерне репе на приватном 
газдинству. Саветовање о производњи шећерне репе, Институт за ратарство и повртарство, Нови 
Сад и Пословна заједница за индустријско биље, Нови Сад, Зборник 40, 82-88, Нови Сад 

2 Марко, Ј., Јовановић, М., Тица, Н.: “Калкулације у прољопривреди”, Пољопривредни факултет, 
Нови Сад, 1998 

3 Тица, Н., Зорановић, Т.: Утврдјивање диференцијалне приносне вредности засада јабуке при 
различитим системима узгоја, XXВИ Југословенски симпозијум о операционим истраживањима 
СИМОПИС 1999, Зборник радова, 1999. 

4 Tica, N., Pejanović, R., Rodić Vesna: Agriculture of FR Yugoslavia in tranzition, Agriculture and rural 
development in transition ekonomies, Akademia rolnicza w Krakowie, Krakow, 2003, p. 153 – 160. 

5. Тица, Н., Пејановић, Р.: Транзиција и агропривреда, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2005. 
6. Тица, Н., Пејановић, Р., Зекић, В., Милић, Д.: Проблеми приватизације у агропривреди Републике 

Србије, Савремена пољопривреда, Нови Сад, бр. 1-2/2006, стр. 35-41. 
7. Зекић, В., Тица, Н. (2007): "Валоризација вредности сламе стрних жита", Агоекономика, број 36, 

Пољопривредни факултет Нови Сад, 187 – 203. 
Збирни (бројчани) подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупно научних и стручних радова 199 Монографија 3 Књига 1 
Укупан број цитата 26 Број радова са листе SCI 44 Листе SSCI / 
Патенти / Нови производи / Нове биљне врсте / Нове врсте стоке / 
Нове технологије / и друго  
Тренутно учешће на пројектима  Домаћи  2 Међународни   
Усавршавања  CCCR 3 месеца 
Други подаци које сматрате релевантним  
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Име, средње слово, презиме МИЛЕНКО П. ЈОВАНОВИЋ 

Звање         Редовни профефор ЈМБГ 0301946800058 

Назив институције у којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када  
Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреду 
и социологију села, 15.10.1973. године 

Ужа научна, односно уметничка област  Рачуноводство и економика пољопривредних газдинстава 

Академска каријера  

 Година  Институција  Област  

Избор у звање  
1993. Поољопривредни факултет, Нови Сад Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава 

Докторат  1981. Пољопривредни факултет, Нови Сад Економика пољопривреде 

Специјализација  - - - 

Магистратура  1976. Пољопривредни факултет, Нови Сад Економика пољопривреде 

Диплома  1970. Поољпривредни факултет, Нови Сад Ратарство 

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години  

 
Назив предмета  

Назив студијског програма, врста 
студија 

Часова активне 
 наставе 

1.  Калкулације у пољопривреди и прехрамбеној 
индустрији  (О) 

Агроекономски, Основне академске 
студије 

3+0 

2. Економика пољопривредних газдинстава   (О) Агроекономски, Основне академске 
студије 

5+0 

3. 
Економика пољопривредне технике (И) Агроекономски, Дипломске академске 

студије – мастер, Менаџмент руралног 
развоја - мастер 

1+0 

4. 
Инвестиционе калкулације у пољопривреди(И) Агроекономски, Дипломске академске 

студије – мастер-Менаџмент руралног 
развоја-мастер 

1+0 

5. Економика пољопривредне технике (О) Пољопривредна техника, Биотехника и 
менаџмент, Основне академске студије 

2+0 

6. Kалкулације (О) Агротуризам и рурални развој, 
Основне академске студије 

3+0 

7. Економика предузећа (О) Агротуризам и рурални развој, 
Основне академске студије 

5+0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  

1.  
Јовановић, М., Зекић, В.: Модел за утврђивање трошкова коришћења погонских машина на испитиваном газдинству, 
Агроекономика, бр.29, Пољопривредни факултет, Институт за економику пољопривреде и социологију села, стр. 65-75, 
Нови Сад, 2000. 

2.  
Јовановић, М., Мутавџић Беба: Производно-економска обележја производње млека на пољопривредним газдинствима у 
Војводини, Агроекономика, бр.31, Пољопривредни факултет, Институт за економику пољопривреде и социологију села, 
стр.87-92, Нови Сад, 2002. 

3.  
Јовановић, М., Чобановић Катарина, Николић – Ђорић Емилија : Утврђивање економске ефективности примене биљних 
хранива у производњи пшенице, Летопис научних радова, Година 27, бр.1, стр. 90-99, Пољопривредни факултет, Нови 
Сад, 2003. 

4.  Јовановић, М., Киш, Ф: Економска анализа производње биодизел горива од уља уљане репиуце у Србији, Часопис за 
процесну технику и енергетику у пољопривреди (ПТЕП), бр.1-2, стр.112-115, Нови Сад, 2005. 

5.  Киш, Ф., Јовановић, М.: Утврђивање потребне количине зрна и сетвених површина уљарица за производњу биодизела, 
Часопис за процесну технику и енергетику у пољопривреди (ПТЕП), бр. 3-4, стр. 103-106, Нови Сад, 2006. 

Збирни (бројчани) подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 131 Монографија 10 Књига 1 

Укупан број цитата 11 Број радова са листе SCI  Листе SSCI  

Тренутно учешће на пројектима  Домаћи  1 Међународни   
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Име, средње слово, презиме ВЛАДИСЛАВ Н. ЗЕКИЋ 

Звање         Доцент ЈМБГ 0611973171134 
Назив институције у  којој наставник ради са 
пуним радним временом и од када 

Пољопривредни факултет, Нови Сад, Департман за економику 
пољопривреде и социолгију села, од 01.02.2004. године 

Ужа научна односно уметничка област Рачуноводство и економика пољопривредних газдинстава 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2006. Пољопривредни факултет, Нови Сад Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава 
Докторат 2006. Пољопривредни факултет, Нови Сад Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава 

Специјализација - Пољопривредни факултет, Нови Сад - 
Магистратура 2000. Пољопривредни факултет, Нови Сад Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава 
Диплома 1997. Пољопривредни факултет, Нови Сад Агроекономија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста студија 
Час. акт  
наставе  

1. Рачуноводство и опопрезивање (О) Воћ.-виногр, Хортикултура, Основне академске  3+0 

2. Опорезивање у пољопривреди и 
прехрамбеној индустрији (И) 

Агроекономски, Основне академске 2+0 

3. Осигурање у пољопривреди и 
прехрамбеној индустрији (И) 

Агроекономски, Основне академске 2+0 

4. Економика пољопривредне технике (И) Агроекономски, Дипломске акад. – мастер 
Менаџмент руралног развоја-мастер 

1+2 

5. Инвестиционе калкулације у 
пољопривреди (И) 

Агроекономски, Дипломске акад. – мастер 
Менаџмент руралног развоја-мастер 

1+0 

6. Опорезивање (И) Агротуризам и рурални развој, Основне академске 2+0 
7. Осигурање (И) Агротуризам и рурални развој, Основне академске 2+0 
8. Финансијака тржишта и финан. 

пољопривреде (И) 
Менаџмент руралног развоја - мастер 0+2 

9. Рачуноводство пољоприв. газдинстава 
(О) 

Агроекономски, Основне академске Агротуризам и 
рурални развој, Основне академске 

0+2 

10. Економика пољопривредне технике (О) Пољопривредна техника, Биотехника и менаџмент, 
Основне академске  

0+2 

11. Процењивање у пољопривреди (И) Агроекономски мастер 0+2 
12. Економика предузећа (О) Агротуризам и рурални развој, Основне академске 0+2 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. Јовановић, М., Зекић, В. (1998): "Пољопривреда као произвођач енергије", Летопис научних радова, бр. 1-2, 
Пољопривредни факултет, Нови Сад, стр. 5-14. 

2 Јовановић, М, Зекић, В. (2000): "Модел за утврђивање трошкова коришћења погонских машина на 
испитиваном газдинству", Агроекономика, бр. 29, Пољопривредни факултет, Нови Сад, стр. 65-75. 

3 Јовановић, М., Бошњак, Д., Зекић, В. (2004): "Ецономиц Јовановић, М., Бошњак, Д.,Зекић, В. (2004): 
"Економска анализа производње биодизела", Економика пољопоривреде, специјални број, 3-344, 
Пољопривредни факултета у Земуну. 

4 Тица, Н., Пејановић, Р., Зекић, В., Милић, Д.: Проблеми приватизације у агропривреди Републике Србије, 
Савремена пољопривреда, Нови Сад, бр. 1-2/2006, стр. 35-41. 

5. Тица, Н., Пејановић, Р., Делић Станислава, Зекић, В.: Основна обележја аукцијске приватизације у Републици 
Србији, зборник кратких садржаја, Херцег Нови, 18-25 јун, 2006, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2006, 
стр. 29. 

6. Зекић, В., Јовановић, М. (2006): "Утврђивање трошкова спремања сламе системом ваљкастих бала", Ревија 
агрономска сазнања, број 6, Нови Сад, 35 – 38. 

7. Зекић, В., Тица, Н.(2007): "Валоризација вредности сламе стрних жита", Агоекономика, број 36, Пољопривредни 
факултет Нови Сад, 187 – 203. 

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупно научних и стручних радова 18 Монографија 0 Књига 0 
Укупан број цитата 0 Број радова са листе SCI 0 Листе SSCI 0 
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  И друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни  
Усавршавања - 
Други подаци које сматрате релевантним 
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Име, средње слово, презиме ВЕЉКО П. ВУКОЈЕ 

Звање        Доцент ЈМБГ 2609966151007 
Назив институције у којој наставник ради 

са пуним радним временом и од када  
Пољопривредни факултет Нови Сад,  
од 1995. године 

Ужа научна, односно уметничка област  Рачуноводство и економика пољопривредних газдинстава 
Академска каријера  
 Година  Институција  Област  

Избор у звање  
2006. Пољопривредни факултет Нови Сад,  Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава 

Докторат  
2006. Пољопривредни факултет Нови Сад,  Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава 
Специјализација  -   

Магистратура  
1999. Пољопривредни факултет Нови Сад,  Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава 

Диплома  
1993. Пољопривредни факултет Нови Сад,  Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава 
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години  
 

    Назив предмета  
Назив студијског програма, врста 
студија 

Часова акти-
вне наставе 

1.  
Рачуноводство пољоривредних газдинстава    (О) Агроекономски, Агротуризам и рурални 

развој, Основне академске студије 
5+2 

2.  Анализа пословања пољопривредних газдинстава (О) Агроекономски, Основне академске 
студије 

5+0 

3.  Управљачко рачуноводство у пољопривреди (И)  Агроекономски, Основне академске 
студије 

2+2 

4. Обрачун и анализа трошкова и резултата у 
пољопривреди  (И) 

Агроекономски, Дипломске академске -
Мастер – Менаџмент руралног развоја 

2+0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  

1.  Вукоје, В.: “Обрачун трошкова у пољопривредним предузећима АБЦ методом”,  Докторска дисертација, 
Пољопривредни факултет Нови Сад, 2006. 

2.  Вукоје, В.: “Примена система обрачуна по стандардним трошковима у ратарској производњи”, Магистарска теза, 
Пољопривредни факултет, Нови Сад, 1999.   (Р82) 

3.  
Vukoje, V., Obrenović, D.: Agricultural enterprises in Vojvodina in period of transition - Analysis and assessments of their 
financial result and financial position, International conference on sustainable agriculture and european integration processes, 
Unoversity of Novi Sad – Faculty of agriculture, Novi Sad, 2004.  

4.  Obrenović, D.,  Vukoje, V.: Financing of working capital in primary agricultural production; Nau~ni skup - Financing the 
Agribusiness Sector, Subotica, European Association of Agricultural Economists, str. 243-251, Beograd, 1999.  

5.  Вукоје, В.: „Анализа основних показатеља успеха пољопривреде и прехрамбене индустрије Војводине“ Савремена 
пољопривреда 1-2/2007, Пољопривредни факултет Нови Сад, стр.158-164.  

6.  Вукоје, В.: Анализа основних финансијских показатеља пољопривреде и прехрамбене индустрије Војводине, 
Летопис научних радова бр. 1/2002, Пољопривредни факултет Нови Сад, 2002.   

7.  
Обреновић, Д.,  Вукоје, В.: Компаративна анализа финансијског резултата и финансијског положаја пољопривредне 
производње у Војводини; Летопис научних радова, Пољопривредни факултет, Нови Сад, стр. 255-263, Нови Сад, 
1999.   

8.  Обреновић, Д.,  Вукоје, В.: Класификација трошкова и њен значај  за утврђивање цене коштања у примарној 
пољопривредној производњи; (Прегледни рад) Тематски зборник радова, стр. 81-90, Бања Врујци, 1996.   

9.  Vukoje, V, Zekić, V.: The analysis of financial results and financial position of agricultural in Vojvodina, Management of 
durable rural development, p. 367-374, Faculty of farm managament, Timisoara, 2007.    

10.  Obrenović, D., Vukoje, V.:   Poljoprivreda i prehrambena industrija Vojvodine u procesu tranzicije, Ekonomika 
poljoprivrede br. 3-4/2004, Poljoprivredni fakultet Beograd, 2004. (R 61) 

Збирни (бројчани) подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупно научних и стручних радова 31 Монографија  Књига  
Укупан број цитата 7 Број радова са листе SCI 2 Листе SSCI  
Нове технологије    Рачуноводствени софтвер 1 
Тренутно учешће на пројектима  Домаћи  2 Међународни   
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Име, средње слово, презиме ЖИВОЈИН, А. ПЕТРОВИЋ 

Звање        Доцент ЈМБГ 0103948710130 

Назив институције у  којој наставник 
ради са пуним радним временом и од 
када 

Пољопривредни факултет, Нови Сад 
Департман за економику пољопривреде и социологију 
села 
Запослен од 01.01.1983. године 

Ужа научна односно уметничка 
област 

Социологија; Социологија и вет.мед етика 

Академска каријера 
 Година  Институција  Област  
Избор у звање 1998. 

2003. 
2000. 

Пољопривредни факултет, Нови Сад 
Пољопривредни факултет, Нови Сад 
Пољопривредни факултет, Нови Сад 

Социологија 
Социологија 

Социологија и вет.-мед. етика 
Докторат 1997. Филозофски факултет у Новом Саду Социологија 
Магистратура 1986. Филозофски факултет у Београду Социологија 
Диплома 1974. Филозофски факултет у Београду Социологија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 назив предмета Назив студијског програма, врста студија Часова 

активне 
наставе 

1. Социологија, О Агроекономски, Агротуризам и рурални развој, oсновне 
академске  

4 + 0 

2. Социологија и ветеринарско медицинска 
етика, О 

Ветеринарска медицина, oсновне академске  2 + 0 

3. Социологија, О Ратарско-повртарски, Воћарство и виноградарство, 
Хортикултура, Сточарство, Фитомедицина, 
Пољопривредна техника, Биотехника и менаџмент, 
Уређење и коришћење вода у пољопривреди, Заштита 
животне средине, oсновне академске студије 

2 + 0 

4. Социологија, О Пејзажна архитектура oсновне академске студије 2 + 0 

5. Социологија руралног развоја, И Агроекономски, Агротуризам, oсновне академске студије, 2 + 0 

6. Социологија села, И Агроекономски , дипломске академске - мастер 2 + 0 

7. Друштвене групе у селу, И Агроекономски, дипломске академске - мастер 2 + 0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Petrović Ž. Samardžija, J. Janković D. Problemi difuzije i uvođenja inovacija, znanja i tehnologija u seljačkoj 

poljoprivredi Srbije, ACTA AGRICULUTRAE SERBICA, Vol. IX, 17 (special issue), Agronomski fakultet, 
Čačak, 2004. 

2. Petrović Ž. Samardžija, J. Janković D. Rural Development Strategy of Serbia, International Conference on 
Sustainable Agriculture and European Integration Processes, Faculty of Agriculture, Novi Sad. 2004. 

3. Petrović, Ž,  Janković, D. Socijalna izopštenost omladine u seoskim zajednicama, Zbornik radova 
„Multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj – očuvanje ruralnih vrednosti“, Institut za ekonomiku 
poljoprivrede - Beograd. 2007. 

4. Petrović, Ž. Institucionalna organizacija difuzije inovacija, transfer tehnologija i znanja i modernizacija 
poljoprivrede i sela, Razvoj sela i agrobiznisa – šta posle sankcija?, Institut za ekonomiku poljoprivrede, 
Beograd, 2000. 

5. Petrović, Ž., Janković, D. Agricultural extension of the AKIS in Serbia/Vojvodina, Proceedings of 100 
International Seminar of EAAE, Novi Sad. 2007 

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупно научних и стручних радова 30 Монографија 1 Књига  
Укупан број цитата  Број радова са листе SCI  Листе SSCI  
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни  
Усавршавања  
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име, средње слово, презиме ГОРДАНА Д. ВУКСАНОВИЋ 
Звање        Редовни професор ЈМБГ 1804961855018 
Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од 

када 

Филозофски факултет, Нови Сад 
Одсек за социологију 
Запослена од 16. 04. 1988. године 

Ужа научна односно уметничка област Социолошке дисциплине  
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2006. Филозофски факултет, Нови Сад Социологија, Социолошки 

метод 
Докторат 1994. Филозофски факултет, Београд Социологија, Социолошки 

метод 
Специјализација - - - 
Магистратура 1991. Филозофски факултет, Београд Социологија, Социолошки 

метод 
Диплома 1985. Филозофски факултет, Београд Социологија, Социолошки 

метод 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета 
 

Назив студијског програма, 
врста студија 

Часова активне наставе 

1. Методи социолошког истраживања 
села и пољопривреде, И 

Агроекономски, дипломске 
академске - мастер 

2 + 0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Стари сељаци, Фељтон, Нови Сад, 1994, стр. 136 
2. На путу до куће, Одсек за социологију – Филозофски факултет, Нови Сад, 1997, стр. 287 
3.  Југословенске избеглице – између могућности и жеље за повратком, Филозофски факултет, Нови 

Сад, 2001, стр. 182 
4.  Предузетници и град (коаутор), Специјалистичке академске студије – Нови Сад и Центар за 

социолошка истраживања – Нови Сад, Нови Сад, 2002, стр. 252 
5.  Породица у Војводини на почетку трећег миленијума, Филозофски факултет, Нови Сад, 2005, 

стр. 199 
Збирни (бројчани) подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 60 Монографија 4 Књига - 
Укупан број цитата 31 Број радова са листе SCI - Листе SSCI - 
Патенти - Нови производи - Нове биљне сорте - Нове расе стоке - 
Нове технологије - и друго - 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни 1 
Усавршавања Универзитет у Оксфорду (Queen Elizabeth House), Visiting Research Fellow, 1996/1997. школске 

године. 
Тренинг програм “Social Development”, у организацији Македонија универзитета (University of 
Macedonia) у Солуну и УНЕСЦО центра, маја 2000. године 
Тренинг програм “Cross-Border Identities – a Narrative Approach to Migration Experiences”, у 
организацији ЦЕУ у Будимпешти, јула/августа 2002. године. Током свог боравка на ЦЕУ 
завршила је и тренинг “Principles of Learning”. 

Други подаци које сматрате релевантним 
Опис квалификација треба дати за све наставнике који учествују у реализацији студијског програма. Податке о свим наставницима 
објединити кроз Књигу наставника урађене по овом узору за све наставнике високошколске установе. Књига наставника у том 
случају представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. Наставници  са пуним радним 
временом  (установа у којој наставник има 100% ангажовањедоказ- уписано у радну књизицу ) 
Ове податке дати за сваког наставника, Ова табела несме прећи једну А4 страну. 
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Име, средње слово, презиме 

ГОРДАНА Д. ТРИПКОВИЋ 

Звање        Редовни професор ЈМБГ 2505949805028 
Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од 

када 

Филозофски факултет, Нови Сад 
Одсек за социологију 
Запослена од 16. 03. 1977. године 

Ужа научна односно уметничка област Социолошке дисциплине  
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2005. Филозофски факултет, Нови Сад Социологија породице 
Докторат 1995.  Филозофски факултет, Нови Сад Социолошке науке 
Специјализација  - - 
Магистратура 1987.  Филозофски факултет, Београд Социолошке науке 
Диплома 1974. Филозофски факултет, Београд Социологија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета 
 

Назив студијског програма, врста 
студија 

Часова активне наставе 

1. Социологија сеоске породице, 
И 

Агроекономски, дипломске 
академске - мастер 

2 + 0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1 Индустријско друштво и демократија, Социолошко друштво Србије, Библиотека Социолошког 

прегледа, Београд, 1989, стр. 180. 
2. Огледи из социологије породице (заједно са М. Трипковићем), Учитељски факултет, Сомбор, 1996, 

стр. 147. 
3.  Материнство. Културни образац Срба, Матица српска, Нови Сад, 1997, стр. 209. 
4.  Трагом породице, Stylos, Нови Сад, 2005, стр. 260. 
5.  Функције и облици породично-сродничке солидарности у транзиционом периоду Војводине, 

Зборник Мултикултурна Војводина у европским интеграцијама (приредио Милан Трипковић), 
Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за социологију, Нови Сад, 2006, стр. 153-183. 

Збирни (бројчани) подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 40 Монографија 4 Књига - 
Укупан број цитата 12 Број радова са листе SCI - Листе SSCI - 
Патенти - Нови производи - Нове биљне сорте - Нове расе стоке - 
Нове технологије - и друго - 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни - 
Усавршавања - 
Други подаци које сматрате релевантним 
Опис квалификација треба дати за све наставнике који учествују у реализацији студијског програма. Податке о свим наставницима 
објединити кроз Књигу наставника урађене по овом узору за све наставнике високошколске установе. Књига наставника у том 
случају представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. Наставници  са пуним радним 
временом  (установа у којој наставник има 100% ангажовањедоказ- уписано у радну књизицу ) 
Ове податке дати за сваког наставника, Ова табела несме прећи једну А4 страну. 
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Име, средње слово, презиме СРЂАН Љ. ШЉУКИЋ 
Звање        Доцент ЈМБГ 0709964810035 
Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од 

када 

Филозофски факултет, Нови Сад 
Одсек за социологију 
Запослен од 21. 10. 2005. године 

Ужа научна односно уметничка област Социолошке дисциплине  
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2005. Филозофски факултет, Нови Сад Социолошке дисциплине 
Докторат 2004. Филозофски факултет, Нови Сад Социолошке науке 
Специјализација - - - 
Магистратура 2000. Филозофски факултет, Нови Сад Социолошке науке 
Диплома 1996. Филозофски факултет, Нови Сад Социологија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета 
 

Назив студијског програма, врста 
студија 

Часова активне наставе 

1. Социологија руралног 
развоја, И 

Агроекономски, дипломске 
академске - мастер 

2 + 0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
2. Srđan Šljukić: “Agriculture and the Changes of the Social Structure: The Case of Serbia”, Социологија, 

вол. XLVIII, бр. 2, Београд, Април-Јун 2006 
2. Срђан Шљукић: "Српски сељак и амерички фармер: социолошке особености њиховог рада", 
Зборник за друштвене науке Матице српске 108/2000, Нови Сад 

3.  Srđan Šljukić: "Sociological Aspects of Peasant Cooperation in Post-Socialist Romania", Regional 

Program Yearbook 2001-2002, New Europe College, Bucharest, Romania 
4.  Срђан Шљукић: "Земљорадничке задруге у југоисточној Европи: сељаци или фармери?", у 

зборнику Регионални развој и интеграција Балкана у структуре ЕУ – балканска раскршћа и 

алтернативе, Филозофски факултет у Нишу, СВЕН, Ниш 2004 
5.  Срђан Шљукић: "Земљорадничко задругарство у Србији и Црној Гори у периоду пост-

социјалистичке трансформације", у Село у Црној Гори, Црногорска академија наука и умјетности 
и Универзитет Црне Горе, књига 66, Подгорица 2002 

Збирни (бројчани) подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 22 Монографија 1 Књига - 
Укупан број цитата - Број радова са листе SCI - Листе SSCI - 
Патенти - Нови производи - Нове биљне сорте - Нове расе стоке - 
Нове технологије - и друго - 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни - 
Усавршавања CEU-CRC Варшава 2002, CEU Будимпешта 2003 
Други подаци које сматрате релевантним 
Опис квалификација треба дати за све наставнике који учествују у реализацији студијског програма. Податке о свим наставницима 
објединити кроз Књигу наставника урађене по овом узору за све наставнике високошколске установе. Књига наставника у том 
случају представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. Наставници  са пуним радним 
временом  (установа у којој наставник има 100% ангажовањедоказ- уписано у радну књизицу ) 
Ове податке дати за сваког наставника, Ова табела несме прећи једну А4 страну. 
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Име, средње слово, презиме СВЕТЛАНА Б. ПОТКОЊАК 
Звање        редовни професор ЈМБГ 2601949805027 
Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од 

када 

Пољопривредни факултет,Нови Сад,Трг Доситеја 
Обрадовић 8,      од 10. јула 1972. године 

Ужа научна односно уметничка област Рачуноводство и економика пољопривредних газдинстава 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 1993. Пољопривредни факултет,Нови Сад Економика пољопривредне 

технике и водопривреде 

Докторат 1982. Пољопривредни факултет,Загреб Биотехничке науке 

Магистратура 1977. Факултет техничких наука,Нови Сад Управљање посл. системима 

Диплома 1971. Пољопривредни факултет,Нови Сад Пољопривредна техника 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста студија  Часова 
активне 
наставе  

1.  Економика водопривреде (О) Уређ. и кор.вода – Основне академске 2+1 
2.  Економика водопривреде (О) Агроекономски – Основне академске 3+2 
3.  Инвестиције у туризам (О) Агротуризам – Основне академске 3+2 
4.  Економски инструменти планирања и 

менаџмента вода 
Агроекономски  Дипломске академске - 
Мастер 

2+2 

5.  Економика водних ресурса (И) Агроекономски  Дипломске академске - 
Мастер 

2+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1 Поткоњак С. (1983) : Прилог одређивању економске ефективности наводњавања применом 
оптимизационих и симулационих модела.Пољопривредна знанствена смотра,бр. 
60,Загреб,стр.95-111 

2 Поткоњак С. (1995): Economic planning of regional hydrosystems construction in Serbia. 3-rd 
Balkan conference on operational research. Solun , page  64-69. 

3.  Поткоњак С.,Срђевић Б. (1997) : Планирање,развој и управљање мелиорационим 
системима применом метода операционих истраживања. Део монографије, ПКБ,Београд, 
стр. 227-250 

4.  Поткоњак С.(1999):Financing model of water resources management .Proceedings of the 63-rd 
seminar of EAAE,Subotica,page 319-325. 

5.  Поткоњак С.,Шкорић М.,(2002):New technologies of Land Reclamation in the conditions of 
sustainable agricultural development. Proceedings of ICC, Nitra,Slovenska R.,page 289-293. 

6.  Поткоњак С.,Шкорић М.,Зорановић Т. (2005) : Financing of sustainable water resources 
management of Serbia. Савремена пољопривреда,бр.1-2,стр. 373-377. 

7.  Поткоњак С.,Шкорић М.,Зорановић Т.(2005): Улога мелиорационих система у 
мултифункционалном развоју пољопривреде.Међ.науч.скуп"Мултифунк.пољ.и 
руралниразвој,Београд,стр.268-276. 

8.  Поткоњак С.,Шпанић С.,Зорановић Т.,Мачкић К. (2006):Улога и ефекти наводњавања у 
пољопривреди и производњи здравствено безбедне хране.4. 
Међ.конференција"Здрав.безб.храна",Н.Сад,стр.125-130 

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 85 Монографија 6 Књига 2 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни 1 
Усавршавања Курс Финансирање пољопривреде, Amex,Iowa,USA  (1990) 
Други подаци које сматрате релевантним - Стални сарадник института за водопривреду "Јарослав 
Черни",Београд 
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Име, средње слово, презиме РАДОВАН В. ПЕЈАНОВИЋ 
Звање         ред. проф.  ЈМБГ 0603951830034 
Назив институције у  којој наставник ради са пуним 

радним временом и од када 

Пољопривредни факултет, Нови Сад 
Департман за економику пољопривреде и социологију 
села, од 01.07.1980. год. 

Ужа научна односно уметничка област Економија 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 1995.  Пољопривредни факултет, Нови Сад Економија 
Докторат 1981. Економски факултет, Београд Економија 
Специјализација - - - 
Магистратура 1978.  Економски факултет, Београд Економија 
Диплома 1974. Економски фаултет, Београд Економија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста студија  Часова активне 
наставе  

1.  Микроекономија (о) 
агроекономски смер, агротуризам и рурални развој, 
основне академске 

2 + 0 

2.  Макроекономија (о) 
агроекономски смер, агротуризам и рурални развој,  
основне академске 

2 + 0 

3.  Принципи економије(о) 

 сточарство, ратарство, општи смер, хортикултура, 
фитомедицина, воћ.-виног. смер, пејзажна 
архитектура,заштита животне средине, основне 
академске 

2 + 0 

4.  Принципи економије(о) 
 уређење вода, биотехника и менаџмент, пољопривредна 
техника, основне академске 

1 + 0 

5.  Менаџмент у вет. пракси (и)  ветеринарска медицина, интегрисане 1 + 0 
6. Предузетничка економија (и)  ветеринарска медицина, интегрисане 1 + 1 

6. Предузетничка економија (и) 
 агроекономски смер, агротуризам и рурални развој- 
основне академске 

1+ 0 

7. Предузетничка економија (и) 
агроекономски смер, агротуризам и рурални развој 
дипломске 

1 + 0 

8. Економија (и) 
 агроекономски смер- дипломске академске- мастер, 
менаџмент руралног развоја-мастер 

2 + 0 
 

9. Aграрна економија (и)  агроекономски смер- дипломске академске- мастер 0,66 +0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.   Пејановић, Р.: Основи економије, Уџбеник,  друго издање „Дневник“, Нови Сад, 2000, 324 стр.  

2.  Пејановић, Р.: Економија (за агроекономисте), Уџбеник, „Дневник“, Нови Сад, 2000, 593 стр.  
3.  Пејановић, Р., Тица, Н.: Транзиција и агропривреда, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2005.  
4.   Пејановић, Р.: Основи економије, Уџбеник,  треће издање „Дневник“, Нови Сад, 2000, 324 стр 
5.  Илић, Гордана, Пејановић, Р.: Основи економије, Уџбеник, Пољопривредни факултет, Бања Лука, 368 стр.  
6. Пејановић, Р.: Економија I (за агроекономисте), Уџбеник, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2007, 347 стр. 
7. Пејановић, Р.: Принципи економија, Уџбеник, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2007, 355 стр. 

8. 
Пејановић, Р., Његован, З., Тица, Н.: Транзиција рурални развој и аграрна политика, монографија, 
Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2007, 304 стр. 

9. 
Пејановић, Р., О неким методолошким фазама и поступцима у економији (и агроекономији), Летопис научних 
радова, Пољопривредни факултет, Нови Сад, бр. 1/2007, стр. 174-186. 

10. 
Пејановић, Р., Транзиција, систем вредности и отпори транзиционим променама, Савремена пољопривреда, 
Пољопривредни факултет, Нови Сад, бр. 5/2006., стр 28-35  

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупно научних и стручних радова  Монографија 3 Књига 6 
Укупан број цитата А-39 

Х-11 
Број радова са листе SCI 50 Листе SSCI  

Патенти - Нови производи - Нове биљне сорте - Нове расе стоке - 
Нове технологије - и друго - 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 3 Међународни  
Усавршавања Вроцлав (Пољска), Њитра (Чехословачка), Геддел и Будимпешта (Мађарска), Хале (Немачка).  
- Други подаци које сматрате релевантним:  
- од 2004. год. продекан за финансије на Пољопривредном факултету у Новом Саду,  
- од 2005. год. заменик председника Савета Универзитета  
- Главни и одговорни уредник часописа “Агроекономика”,  
- Председник издавачког часописа “Савремена пољопривреда”, 
-  члан редакције часописа “Летопис научних радова”. 
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Име, средње слово, презиме ДРАГО В. ЦВИЈАНОВИЋ 

Звање        Ванредни професор  и научни 
саветник ЈМБГ 2303960182677 

Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од 

када 

Институт за економику пољопривреде – Београд 
Од 01.06.2001.године 

Ужа научна односно уметничка област Маркетинг, Економија, Mенаџмент, 

Академска каријера 
 Година Институција Област 

Избор у звање 
2007. 

 
Универзитет „УНИОН“ Београд Економија и Менаџмент 

Докторат 1993. Економски факултет Београд 
Маркетинг и Економика 

пољопривреде 

Магистратура 1986. Пољопривредни факултет -Земун 
Маркетинг и Економика 

пољопривреде 

Диплома 1981. Пољопривредни факултет -Земун 
Маркетинг и Економика 

пољопривреде 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 
назив предмета 

 
Назив студијског програма, врста 

студја 

Часова 
активне 
наставе 

1. Аграрна економија (И) Мастер - агроекономски 0.67+0 
2. Пословна етика и комуникације (И) Агротуризам – основне академске 2+0 
3. Мултифункционална пољопривреда Мастер - Менаџмент руралног 

развоја  
2+0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. Drago Cvijanović, Gorica Cvijanović, Jonel Subić (2007): 02“Ecological, Economic and Marketing Aspects of the 
Application of Biofertilisers in the Production of Organic Food”, Međunarodna Monografija “ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGIES - NEW DEVELOPMENTS”,  ISBN 978-3-902613-10-3 , ARS Vienna, I-Tech Education and 
Publishing KG, Kirchengasse 43/3, A-1070 Vienna, Austria, EU 

2. Drago Cvijanović i Gorica Cvijanović (2004): “Sredstva i troškovi u poljoprivrednoj proizvodnji”, Izdavač: «Counterpart 
International, Brčko Distrikt BiH» Urednik: Mr Dragan Vuković; Monografija; Broj strana: - 61str: tabele; 20 cm; maj 
2004.godine; ISBN: 99938-762-0-8; CIP – 338.512:631.1; MFN=001815. 

3. Drago Cvijanović i Gorica Cvijanović (2004): “Organizacija i upravljanje u poljoprivrednoj proizvodnji”, Izdavač: 
«Counterpart International, Brčko Distrikt BiH»; Urednik: Mr Dragan Vuković; Monografija; Broj strana: - 62str : tabele; 
20 cm; juli 2004. godine; ISBN: 99938-762-1-6; CIP – 631.005; MFN=001922. 

4. Drago Cvijanović (2004): “Marketing u poljoprivrednom subjektu”, Izdavač: «Counterpart International, Brčko Distrikt 
BiH»; Urednik: Mr Dragan Vuković; Monografija; Broj strana: - 68str : tabele; 20 cm; septembar 2004.godine; ISBN: 
99938-762-5-9; CIP – 631:658.8; MFN=002070. 

5. Maja Štrbac, Vlahović Branislav Cvijanović Drago, (2007): „Stanje i tendencije potrošnje poljoprivredno-prehrambenih 

proizvoda“, (UDK 330.567.2 338.439.4), Ekonomske teme, broj 3, Ekonomski fakultet, Niš, strana 23-33, UDK: 330.567.2; 
338.439.4 YU ISSN 0353-8648, SD 1990, UDC 33, ID 1117795 

6. Drago Cvijanović, Branko Katić i Predrag Vuković (2006): „Mogućnosti proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda u 
Zlatiborskom okrugu“, Zbornik naučnih radova: „Radovi sa XX savetovanja agronoma, veterinara i tehnologa“, br. 3-4. 
Vol.12.  str.115-127. YU ISSN: 0354-1320  UDK/UDC 167.7:63 COBISS.SR-ID 105536775; 

7. Vesna Paraušić, Drago Cvijanović i Branko Mihailović (2007): "Klasteri u privredama Srbije i Hrvatske - dosadasnja 

iskustva i rezultati", Časopis Industrija, broj 2/2007, str. 79-90, ISSN 0350-0373, UDK:347 

8. Drago Cvijanović, Rajko Bukvić, Slobodan Lazarević, Vesna Popović, Vesna Simonović i Ana Vujošević, (2005): 
„Revitalizacija i unapređenje proizvodnje cveća“, Izdavač: Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Šumarski fakultet 
Beograd i Poljoprivredni fakultet Beograd-Zemun; Redaktori: dr Drago Cvijanović, dr Vesna Popović i dr Rajko Bukvić; 
Monografija; Broj strana: - 200 str. : ilustr. ; 24 cm, oktobar 2005.godine; ISBN 86-82121-28-X,; CIP 635.9-153; 
COBIS.SR/ID 126342924. 

9. Drago Cvijanović (1996): „Savremeni marketing u funkciji ekologije“, u Monografiji “Proizvodnja zdravstveno-bezbedne 
hrane, ekonomsko-ekološki aspekt“, Novi Sad, mart 1996. CIP 633/635:152(497.11) (082),  str. 103-111. 

10. Drago Cvijanović, Zaharije Milanović, Vesna Popović, i Verica Živković (2003): Asocijacije proizvođača u funkciji 

realizacije razvojnih programa u poljoprivredi, Naučni skup sa međunarodnim učešćem «Kompatibilnost agrarne politike 
Srbije i Crne Gore i zajedničke agrarne politike Evropske Unije»; Beograd, 09. decembar 2003. godine; Institut za 
ekonomiku poljoprivrede – Beograd; Volumen: 261 str.: graf.prikazi, tabele; 24 cm.; ISBN: 86-82121-21-2; ISSN: 
COBISS.SR-ID 110814220; str. 151-157.  

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 190 Монографија 6 Књига  
Укупан број цитата 20 Број радова са листе SCI  Листе SSCI  
Патенти 4 Нови производи 4 Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни 1 
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним 
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Име, средње слово, презиме Милан  Р. Милановић 

Звање         Редовни професор ЈМБГ 1711950710478 
Назив институције у  којој наставник ради са пуним 

радним временом и од када 

Мегатренд универзитет, Факултет за менаџмент 
Ваљево,  
1.10.2005. 

Ужа научна односно уметничка област Економске науке 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2007 Мегатренд универзитет, Београд Економске науке 
Докторат 1996 Економски факултет, Београд Економске науке 
Специјализација    
Магистратура 1979 Пољопривредни факултет, Београд Агроекономија 
Диплома 1974 Пољопривредни факултет, Београд Агроекономија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста студја  Часова 
активне 
наставе  

1.  Аграрна економија (и) Агроекономија, дипломске-мастер 0,67+0 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1 Милановић,М.(1996): ''Политика цена пољопривредних производа'',(мон.) Друштво аграрних 
економиста Југославије, Београд,.  ISBN 86-82923-01-7; ID=50657548  

2 Милановић,М.(2002): "Прехрамбена индустрија Југославије – развој – производња – потрошња – 

квалитет – извоз, 1980-2000." (мон.)Институт за економику пољопривреде, Београд, ISDN 86-82923-04-1;   
COBISS-ID 100380428     

3 Милановић,М.(2007): ''Основи економије'',(уџбеник) Мегатренд универзитет, Београд, стр. 260, ISBN 
978-86-7747-281-8;  COBISS.SR-ID  144176908.                         

4 Милановић,М.(2002): "Аграрни извоз као израз компаративне ефикасности агроиндустрије", 
Економски анали (тематски број), октобар 2002,"Економско-финансијски односи са иностранством",Београд, 
стр.229-233.YU ISSN 0013-3264; 

5 Милановић, М. (2003): "Транзициона политика у пољопривреди - нејасни циљеви, конфузне 

перспективе",Економски анали, тематски број,Београд,  децембар 2003, стр. 295-298.YU ISSN 0013-3264; 
UDK  3:33                                                                                         

6 Милановић, М., Ђоровић, М.(2004): «Тржиште и политика цена агроиндустријских произвда», 
Међународни научни скуп «Пољопривреда у транзицији – компаративна искуства и перспективе», Београд, 
15-16. октобар 2004.,  Тематски зборник, Институт за економику пољопривреде и Економика 
пољопривреде,2004.,стр.177-188.ISBN 86-82121-25-5;COBISS,SR-ID 117372684;                          

7 Милановић,М., Васиљевић,З., Његован,З.: ''Промене у запослености и структури радне снаге у 
европској и српској пољопривреди'' Тематски зборник са међународног научног скупа 
''Мултифункционална пољопривреда и рурални развој-развој локалних заједница'', Београд/Мали Зворник 
Економика пољопривреде, Тематски Број/2006, UDC331.526:631ЕУ,стр.597-606;  

8 Milanović,M., Đorović,M., Stevanović,S.: “Comparative research of food consumption in Serbia and its 

european neighbourhood|”,  EAAE-European Association of Agricultural Economists Thematic Proceedings 

„Development of Agriculture  and Rural Areas, in Central and Eastern Europe“, Novi Sad, 2007. str.519-524. ISBN 
987-86-86087-05-8 COBISS.SR-ID 145384972;  

9 Милановић,М.(2006): ''Истраживање аграрно-развојне позиције Србије у Европи'', МЕГАТРЕНД 
РЕВИЈА,Vol.3.(2)2006.Београд, стр.25-42.  UDK3:33,  ISSN1822o-3159;   

10 Милановић,М., Поповић,В., Катић,Б.: ''Интерне субвенције пољопривреде у Србији у контесту правила 

СТО и праксе ЕУ'',Зборник радова са међународног научног скупа:„Мултифункционална пољопривреда и 
рурални развој“ (ИИ)- очување руралних вредности, Нови Сад, 06. и 07. децембра 2007. године, Институт за 
економику пољопривреде Београд,стр.721-732. ISBN 987-86-82121-48-0, COBISS.SR-ID 145181964;      

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 143 Монографија 4 Књига 3 
Укупан број цитата  Број радова са листе SCI  Листе SSCI  
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на 
пројектима 

Домаћи ЕВБ-149007Д 
«Мултифункционалнапољопривреда и рурални развој»,  
Носилац: Институт за економику пољопривреде, 
Београд 

 Међународни  

Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним 
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Име, средње слово, презиме ЗОРАН   М.  ЊЕГОВАН 

Звање        Редовни професор ЈМБГ 2503953710403 
Назив институције у којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када  
Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет 
01.10. 2007. године 

Ужа научна, односно уметничка област  Економика пољопривреде са задругарством 

Академска каријера  
 Година  Институција  Област  

Избор у звање  
2007 Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду Економија - Економика 

пољопривреде са задругарством 

Докторат  
1991 Економски факултет Уноверзитета у Београду Привредни развој, Аграрна 

економија и Аграрна политика  

Специјализација  - - - 

Магистратура  
1987 Економски факултет Уноверзитета у Београду Привредни развој, Аграрна 

економија и Аграрна политика  
Диплома  1979 Економски факултет Уноверзитета у Београду Економија и Менаџмент 

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години  
 

Назив предмета  Назив студијског програма, врста студија 
Часова 
активне 
 наставе 

1.  Економика туризма и сеоског туризма (О) Агротуризам, Основне академске 4+0 

2.  Рурални развој (О) Агротуризам, Основне академске 4+0 

3.  Привредни систем и економска политика  (О) Агроекономски, Основне академске  4+0 

4.  Економика пољопривреде  (О) Агроекономски, Основне академске  4+0 

5.  
Аграрна политика (И) Агроекономски,  Основне академске  

Менаџмент руралног развоја, мастер 
2+0 
2+0 

6.  

 Сточарство, Ратарско-повртарски, Воћарско-
виноградарски 
Фитомедицина,Пољопривредна техника,Општи смер, 
Биотехника и менаџмент,Хортикултура,Основне 
академске 

2+1 

7.   Пејзажна архитектура, Основне академске  2+0 

8.  Предузетничка економија (И) Агроекономски, Дипломске академске Мастер  1+0 

9.  Аграрна политика и рурални  развој(И) Агроекономски, Дипломске академске Мастер   2+0 

10.  Пољопривредно саветодавство (И) Менаџмент руралног развоја, мастер 2+0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)  
1.  Његован, З. (1997) Agriculture of Medieval Serbia - Пољопривреда средњовековне Србије, монографија, Економски институт, Београд, 

2.  
Његован, З.(1992) Макроекономски аспекти технолошког развоја пољопривреде, монографија, Институт за економику 
пољопривреде, Београд, 

3.  
Његован, З. (2006) Аграрна политика Европске уније (CAP), поглавље у књизи националног значаја Европске стратегије и 

политике у локалној заједници, коаутор, Фонд Центар за демократију, Београд 

4.  
Његован, З. (2006) Одрживо планирање и управљање локалним развојем, поглавље у монографији Одрживи развој у СЦГ: 

Институционално прилагођавање решењима и пракси у ЕУ,:Економски факултет, Београд и Институт за архитектуру и 
урбанизам, Београд 

5.  
Пејановић, Р., Његован, З., Тица, Н. (2007) Транзиција – рурални развој и аграрна политика; Пољопривредни факултет, Нови 
Сад и Економски институт, Београд; (коаутор) 

6.  
Колектив аутора (1996) Извештај о хуманом развоју Југославија 1996 / Human Development Report Yugoslavia 1996, УНДП, 

Економски институт, Београд, верзије на српском и енглеском језику, стр. 111 

7.  
Његован, З. (2002) Networking of Environmental and Finance Specialists in SEE (Bosnia and Herzegovina, Croatia, Former Yugoslav 

Republic Macedonia and Federal Republic of Yugoslavia), The Regional Environment Center for Central and Eastern Europe, Sent 
Andrea, Hungary 

8.  
Његован, З. (2000) Основе за изградњу ценовних стратегија у агробизнис предузећима, часопис "Економика предузећа", март-април, 
СЕС, Београд 

9.  
Колектив аутора (1985) Програм друштвено-економског развоја подручја Копаоника, 6 књига за општгине: Александровац, Блаце, 
Брус, Куршумлија, Лепосавић, Рашка, Институт за економику индустрије, штампа: Танјуг - ООУР за графичку делатност, 
Србоштампа - Београд, Београд, страна 244-294 

10.  
Николић, М. и Његован, З. (1981) Стање и проблеми развоја индивидуалних газдинстава САП Косова, монографија, Институт за 
економику пољопривреде (ИЕП), Београд, стр. 131 и 18 страница прилога 

Збирни (бројчани) подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупно научних и стручних радова 300 Монографија 10 Књига 23 
Укупан број цитата 150 Број радова са листе SCI  Листе SSCI  
Тренутно учешће на пројектима  Домаћи  4 Међународни  2 

Усавршавања  Москва (бивши СССР), Рим (Италија), Лајпциг (Немачка), Кил (Немачка),  
Други подаци које сматрате релевантним  - чланства - Научно друштво економиста; Савеза економиста Србије; Друштво аграрних економиста Србије; 
Званични представник Југославије у Светској асоцијацији аграрних економиста (ИААЕ); Члан је уређивачког одбора часописа “Економика предузећа“, савеза 
економиста Србије (СЕС); “Агроекономика”, Пољопривредног факултета и Института за економику пољопривреде и социологију села, Нови Сад; Био је 
председник комисије за Друштвене науке при Министарству за науку и технологију Републике Србије; Био је члан републичке комисије за приступање 
Светској трговинској организацији (WТО); Био је Специјални Саветник Министра за пољопривреду, шумарство и водопривреду Републике Србије; Био је 
саветник директора Агенције за приватизацију при Министарству за привреду и приватизацију Републике Србије; Био је званични Експерт организације 
Уједињених нација за пољопривреду и исхрану - ФАО, Рим (Италија) за питања пољопривредног земљишта за Југоисточну Европу; Био је званични експерт 
при ранијем Савезном министарству за развој, науку и животну средину 
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Име, средње слово, презиме БРАНИСЛАВ, И. ВЛАХОВИЋ 

Звање        Редовни професор ЈМБГ 1404960850030 
Назив институције у којој настав. ради са 

пуним рад. временом и од када 

Пољопривредни факултет, Нови Сад, 1986. 

Ужа научна односно уметничка област Тржиште и маркетинг пољопр-прехрамбених производа 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2005 Редовни професор, Пољопривредни 

факултет 
Тржиште и маркетинг пољ. 
Прехрамбених производа 

Докторат 1995 Пољопривредни факултет Тржиште и маркетинг пољ. 
Прехрамбених производа 

Специјализација -  - 

Магистратура 1991 Пољопривредни факултет Тржиште и маркетинг пољ. 
Прехрамбених производа 

Диплома 1983 Пољопривредни факултет Пољопривредни факултет 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, 
врста студија  

Часова акт. 
наст., нед.  

1. Тржиште агроиндустријских производа (О) Агроекон., Осн. акад. ст. 4+0 
2. Агромаркетинг (О) Агроекон., Осн. акад. ст. 3+0 
3. Потрошња агроинд. пр. и квалитет исхране (И) Агроекон., Осн. акад. ст. 2+0 
4. Тржиште и маркетинг (О) Рат-повр., Воћ-вин., Биотех. 

и менаџмент, Осн. акад. ст. 
9+0 

5. Маркетинг у туризму (О) Агротуризам, Осн. акад. ст. 3+0 
6. Туристичко тржиште (О) Агротуризам, Осн. акад. ст. 4+0 
8. Тржиште и маркетинг сточарских производа (И) Сточарство, Осн. акад. студ. 2+0 
9. Маркетинг и менаџмент (И) Пејзажна арх., Хортикултура 

Осн. акад. ст. 
   1+0 

10. Тржиште и маркетинг у пољ. производњи (И) Општи смер, Осн. акад. студ. 2+0 
11. Агромаркетинг, Маркетинг истраживање, 

Тржиште агроиндустријских производа (И) 
Агроекон., Дипломске 
академске - мастер студије 

6+0 

12. Аграрни маркетинг (И) Менаџмент руралног развоја - 
мастер 

2+0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1 Влаховић, Б.: Међународно тржиште стоке и меса, монографија, Знамење, Београд, 1997. 

2 Влаховић, Б.: Потрошња пољопривредно-прехрамбених производа у свету и СР Југославији, 
монографија, Будућност, Нови Сад, 1999. 

3 Влаховић, Б.: Тржиште пољопривредно-прехрамбених производа, општи део, уџбеник, 
Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2003. 

4 Влаховић, Б.: Тржиште пољопривредно-прехрамбених производа, специјални део, уџбеник, 
Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2003. 

5 Влаховић, Б.: Маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа, уџбеник, Пољопривредни 
факултет, Нови Сад, 2004. 

6 Влаховић, Б.: Маркетинг, уџбеник, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2004. 

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 

Укупно научних и стручних радова 135 Монографија 4 Књига 4 
Укупан број цитата  Број радова са листе SCI  Листе SSCI  
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни - 
Усавршавања Пољопривредна Академија, Њитра, Словачка, 1991. 
Други подаци које сматрате релевантним 
 
 
 



 92 

Име, средње слово, презиме ТОМИСЛАВ Ј. СУДАРЕВИЋ 

Звање        Ванредни професор ЈМБГ 2201962820037 

Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од 

када 

Економски факултет Суботица, Суботица, од 13.10.1986. год. 

Ужа научна односно уметничка област Маркетинг 

Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2004. Економски факултет Суботица  Економија (Маркетинг) 

Докторат 1999 Економски факултет Суботица Економија (Маркетинг) 

Специјализација    
Магистратура 1989 Институт друштвених наука, Хаг Економија (Агроекономија) 

Диплома 1986 Економски факултет Суботица Економија (Индустрија) 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, 
врста студја  

Часова 
активне 
наставе  

1. Међународни маркетинг агроиндустријских 
производа (и) 

Мастер - агроекономски 2+0 

2. Одлучивање у маркетингу (и) Мастер - агроекономски 2+0 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1 ''Strengthening the link between marketing strategy and financial performance'' (коаутор), Journal of 
Financial Services Marketing, Palgrave Macmillan, London,Volume 11/2, 2006  

2. ''Scenarios for Organic Food Entrance Into EU Market'', (коаутор) Збирка радова са међународне 
конференције ''Economic System of European Union and Accession of the Republic of Croatia'', Lubljana, 
2004 

3. ''Маркетинг анализа конкурнетности домаћих прерађивача органских аграрних производа'', (први 
аутор), Зборник радова IX Међународног скупа ''Технологија, култура и развој, Београд, 2003  

4. ''Маркетинг парадигме'', летопис Анали Економског факултета Суботица, Суботица, 7/2002  

5. ''Маркетинг стратегије развоја органске пољопривреде'', публикација Савезног Министарства привреде 
и унутрашње трговине, ''Органска производња – законска регулатива'', Београд, 2002 

6. ''Савремени видови промета пољопривредних производа (са посебним освртом на воће и поврће), 
летопис Анали Економског факлутета Суботица, 6/2001 

7. ''Impact of globalization on food sector in CEE countries'', зборник радова са међународног семинара 
''Towards Sustainable Development'', Univerzita Palackeho Olomouc, Словачка, 2000 

8. ‘’Нивои примене маркетинга пољопривредних производа '', часопис ''Маркетинг'', Међународна 
маркетинг агенција ''Интерманет'', Београд, 2-3/1999 

9. “Challenges of Paradigm Shift at the European Agro-food Market”, ICA Summer School on 
“Agricultural Challenges and EU Enlargement”, Budapest, 1997.  

10. ''Маркетинг студије случаја (case study)'' Суботичке новине, Суботица, 1996   
Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 45 Монографија  Књига  
Укупан број цитата  Број радова са листе SCI  Листе SSCI  
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  Међународни  
Усавршавања САД, Холандија, Немачка, Мађарска 
Други подаци које сматрате релевантним 
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Име, средње слово, презиме БОЈАН М. СРЂЕВИЋ 
Звање        Редовни професор ЈМБГ 1308950800109 
Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од 

када 

Пољопривредни факултет, Нови Сад 
Департман за уређење вода, од 01.10.1980. год. 

Ужа научна односно уметничка област 1. Рачунарство и информатика (изабран 1998) 
2. Водопривредни системи (изабран 1998) 

Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 1998 Пољопривредни факултет, Нови Сад Рачунарство и Информатика 
Избор у звање 1998 Пољопривредни факултет, Нови Сад Водопривредни системи 
Докторат 1987 Факултет техничких наука, Нови Сад Техничке науке 
Специјализација    
Магистратура 1984 Електротехнички факултет, Београд Електротехника 
Диплома 1974 Електротехнички факултет, Београд Електротехника 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета Назив студијског програма, врста студија ЧАН 
1. Информатика (О) Уређење вода, Основне академске 3 + 0 
2. Информатика (О) Сви остали студијски програми ПФ осим 

Сточарства, Основне академске 
2 + 0 

3. Водопривредна системска анализа (О) Уређење вода, Основне академске 3 + 0 
4. Методи операционих истраживања у 

пољопривреди  (И) 
Уређење вода и Сточарство, Основне 
академске 

2 + 0 

5. Пословна информатика (И) Агроекономија, Основне академске 2 + 0   
6. Менаџмент водних ресурса (О) Уређење вода, Дипломске акад. – мастер 3 + 0 
7. Напредни методи операционих истраживања 

(И) 
Уређење вода, Дипломске акад. – мастер 2 + 0 

8. Информационе технологије и системи за 
подршку одлучивању (И) 

Агроекономија, Дипломске акад. – мастер 1+1 

9.  Аналитички хијарархијски процес Менаџмент руралног развоја - мастер 1+1 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. Срђевић Б., Информатика, Уџбеник, стр. 226, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 1996. 

2. Срђевић Б., Водопривредна системска анализа, Скрипта, стр. 38, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2007. 

3. 
Srdjevic B., Systems Analysis Methods in Engineering With Extensions in Environmental Engineering, Skripta, str. 136, Federal 

University of Bahia, Salvador,  Brazil, 2003. 

1.
4. 

Srdjevic Z., Kolarov V, Srdjevic B.: Finding the Best Location for Pumping Stations in the Galovica Drainage Area of Serbia: The AHP 
Approach for Sustainable Development, Business Strategy and the Environment 16:7, 502-511, Wiley and Sons Ltd., 2007. 

5. 
Srdjevic B.: Linking Analytic Hierarchy Process and Social Choice Methods to Support Group Decision-Making in Water Management, 
Decision Support Systems, 42 (4), 2261-2273, Elsevier, 2007. 

2.
6. 

Srdjevic B., Medeiros Y.D.P., Porto R.L.: Data envelopment analysis of reservoir system performance, Computers & Operations Research 

32 (12), 3209-3226, Elsevier, 2005. 

3.
7. 

Srdjevic B.: Combining different prioritization methods in analytic hierarchy process synthesis, Computers & Operations Research 32 (7), 

1897-1919, Elsevier, 2005. 

4.
8. 

Srđević B., Medeiros Y.D.P., Faria A.S.: An objective multi-criteria evaluation of water management scenarios, International Journal of 

Water Resources Management, 18 (1), 65-84, Kluwer, 2004. 

5.
9. 

Srdjevic B., Srdjevic D: Evolution based scheduling of chemical reactions – a case study, International Journal of Industrial Engineering 

11 (1), 35-42, 2004. 

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 140 Монографија 11 Књига 1 
Укупан број цитата непоз. Број радова са листе SCI непoз. Листе SSCI непоз. 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 3 Међународни 5 
Усавршавања Бројна домаћа и међународна студијска и друга путовања; конференције и међ. сарадња 
Гостујући професор на магистарским и докторским студијама у Салвадору (Бразил) и Штутгарту (Немачка). 
Експерт ЕУ. Консултант две стране компаније. Стални рецензент 6 референтних страних часописа (Elsevier, 
Springer, ASCE). Руководилац више од 40 научних и стучних пројеката. Говори, чита и пише на енглеском и 
португалском језику. Координира један међународни и учествује на још 4 међународна пројекта које 
финансира ЕУ. 
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Име, средње слово, презиме ЗОРИЦА Б.СРЂЕВИЋ 
Звање        доцент ЈМБГ 3011972875034 
Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од 

када 

Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, 
13.07.1998. 

Ужа научна односно уметничка област Механика и конструкције 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2006 Пољопривредни факултет, Нови Сад Механика и конструкције 
Докторат 2006 Факултет техничких наука, Нови Сад Биомеханика 
Специјализација / / / 
Магистратура 2001 Факултет техничких наука, Нови Сад Биомеханика 
Диплома 1997 Факултет техничких наука, Нови Сад Механика машина 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета    Назив студијског програма, врста 
студја  

Часова 
активне 
наставе  

1. Теорија конструкција (O) Уређење вода, Основне академске 4+4 
2. Системи за подршку одлучивању (И)  Уређење вода, Дипломске акад. – 

мастер 
2+2 

3.  Информационе технологије и системи за 

подршку одлучивању (И) 

Агроекономија, Дипломске акад. – 
мастер 

1+1 

4.  Аналитички хијарархијски процес Менаџмент руралног развоја - мастер 1+1 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1 Srdjevic Z., Kolarov V, Srdjevic B.: Finding the Best Location for Pumping Stations in the Galovica 
Drainage Area of Serbia: The AHP Approach for Sustainable Development. Business Strategy and the 

Environment 16:7, 502-511, Wiley and Sons Ltd., 2007. 

2 Srdjevic Z., Cveticanin L.: Prevention of the bad vibration influence on a forklift driver based on vibration 
measurements. Journal of Biomechanics, Volume 39, Supplement 1, S168, 2006. 

3 Srdjevic Z.: Operators' participation in selecting most ergonomic driver seat. Journal of Agricultural Safety 

and Health, 11(3), 347-352, 2005. 
4 Srdjevic Z., Srdjevic B., Tomin M.: Participatory Decision Making Model for Regional Hydro-System 

Nadela in Serbia: Case Study. In Abstract Volume of the 15th Stockholm Water Symposium (World Water 

Week), p. 172, Stockholm, August 21-27, 2005, Sweden. 
5 Srdjevic Z., Srdjevic B.: Valuation of irrigation methods by equal and weighted importance models and the 

analytic hierarchy process. Proc. 1st Open International Conference on Modeling & Simulation – OICMS 

2005 (editors David R.C. Hill, Dr. Vincent Barra, Dr. Mamadou K. Traore), pp. 263-270, June 12–15, 2005, 

ISIMA / Blaise Pascal University, Clermont-Ferrand, France 
6 Srdjevic Z., and Cveticanin L.: Entropy compromise programming method for parameter identification in the 

seated driver biomechanical model. International Journal of Industrial Ergonomics, 34, 307-318, 2004. 
7 Radomirović D., Srđević Z.: Optimalne lokacije oslonaca statički opterećene grede prema kriterijumu 

minimalne težine. Letopis naučnih radova 28 (1), 74-85, 2004. 
8 Srđević Z., Radomirović D.: Optimalan položaj pokretnog oslonca kod statički neodređenog nosača sa 

ukleštenjem pri delovanju pokretnog opterećenja. Letopis naučnih radova 28 (1), 49-56, 2004. 
Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 41 Монографија - Књига - 
Укупан број цитата непознат Број радова са листе SCI непозна

т 
Листе SSCI непознат 

Патенти - Нови производи - Нове биљне сорте - Нове расе стоке - 
Нове технологије - и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 3 Међународни 4 
Усавршавања International Course ‘Exploration, exploitation and management of groundwater resources’ 

financed by the Israely Ministry for Foreign Affairs (March-July 1999) 
Други подаци које сматрате релевантним. Говори, чита и пише на енглеском и португалском језику, 
пасивно се служи немачким. 
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Универзитет у Новом Саду    
Пољопривредни факултет 
21000 Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 8 

Тел: 021/485-3219; Факс: 021/459-761;  
E-mail: nastava@polj.ns.ac.yu; http://polj.ns.ac.yu 

Акредитација студијског програма 

 ДИПЛОМСКЕ  АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ - МАСТЕР АГРОЕКОНОМИЈА  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

КЊИГА САРАДНИКА 
Табела 9.1.А 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови Сад, јануар 2008. 
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Садржај: 
 

1) Ћулибрк Д. Зоран 
2) Лукач –Булатовић М.Мирјана  
3) Николић-Ђорић Б.Емилија   
4) Мутавџић С. Беба  
5) Марковић Ђ.Тодор  
6) Јанковић Р.Дејан  
7) Томашевић В. Дејан 
8) Марковић М. Катарина   
9) Радојевић В.Вук   
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Име, средње слово, презиме ЗОРАН Д.ЋУЛИБРК 
Звање        Сарадник у настави ЈМБГ 1011956172662 
Назив институцијеу којој наставник ради 

са пуним радним временом и од када 

Трговински суд, Београд 
од 1996. године 

Ужа научна односно уметничка област Менаџмент и организација у пољопривреди 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање    

Докторат - - - 

Специјализација - - - 

Магистратура 2008 Пољопривредни факултет Нови Сад Значај малих и средњих 
предузећа за развој 
агробизниса 

Диплома 2003 Факултет за менаджмент малих и 
средњих предузећа Београд 

Менаџмент у вођењу 
стечајног поступка 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, 
врста студја  

Часова 
акт нас  

1. Увод у научни метод (О) Агроекономски - мастер 0+2 
2. Агроменаџмент – изборни 

                             - обавезни 
Агроекономски – мастер  
Менаџмент руралног развоја - 
мастер 

0+2 

3. Управљање квалитетом (И) Агроекономски - мастер 0+2 
4. Менаџмент малих и средњих предузећа у 

пољопривреди 
Менаџмент руралног развоја - 
мастер 

0+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  

2.  

3.  
4.  
5.  

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наст.  
Укупно научних и стручних радова  Монографија  Књига  
Укупан број цитата  Број радова са листе SCI  Листе SSCI  
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  Међународни  
Усавршавања  

Напомена: Сарадник је скоро магистрирао и укључио у научни рад тако да нема радова везаних за ужу 
научну област.  
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Име, средње слово, презиме MИРЈАНА Ж. ЛУКАЧ БУЛАТОВИЋ 

Звање        Асистент ЈМБГ 1610968805092 
Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од 

када 

Пољопривредни факултет, Департман за економику 
пољопривреде и соц. села, Нови Сад,  08.07. 1999. 

Ужа научна односно уметничка област Менаџмент и организација у пољопривреди 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2005. Пољопривредни факултет, Нови Сад Пољопривреда,Агроекономиј

а 
Докторат    
Специјализација    
Магистратура 2004. Пољопривредни факултет, Нови Сад Пољопривреда, 

Агроекономија 
Диплома 1998. Пољопривредни факултет, Нови Сад Пољопривреда, 

Агроекономија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста 
студја  

Часова 
активне 
наставе  

1. Организација воћарско-виноградарске 
производње (O) 

Агроекономски, Oсновне акадeмске 0+2  

2. Предузетнички менаџмент у агротуризму(О) Агротуризам и рурални развој, Oсновне 
акадeмске 

0+2 

3. Meнаџмент и организација производње и 
прераде пољ. производа (О) 

Агроекономски, Oсновне акадeмске 0+2 

4. Маркетинг и менаџмент  у хор.,(део 
Менаџмент) (И) 

Хортикултура Oсновне акадeмске 0+1 

5. Маркетинг и менаџмент у пејз.арх. (део 
Менаџмент) (И) 

Пејзажна арх., Oсновне акадeмске 0+1 

6. Животне намирнице и исхрана (И) Агротуризам, Oсновне акадeмске 0+2 

7. Предузетништво у агробизнису (И) Агроекономски , Дипл.акад.-мастер 0+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

9.  Лукач Булатовић Мирјана (2004): Производни  и економски ефекти у производњи и преради воћа'', 
Магистарски рад, Пољопривредни факултет, Нови Сад 

10.  Влаховић, Б., Милић, Д., Лукач Булатовић Мирјана (2001): Производња и прерада шљиве у Републици 
Србији, Тематски зборник Производња, прерада и пласман шљиве и производа од шљиве, Коштунићи, стр. 
183-191. 

11.  Милић, Д., Еленов, Р., Лукач Булатовић, Мирјана (2002): Анализа производње и потрошње грожђа и вина 
у балканским земљама, Зборник радова међународног научног скупа, Београд, стр. 215-221. 

12.  Милић, Д., Калановић Бранка, Лукач Булатовић Мирјана (2004): Промене у структури виноградарске  
производње Републике Србије, Економика пољопривреде 1-2, стр. 37-44, Београд. 

13.  Милић, Д., Лукач Булатовић Мирјана (2005): Стање и тенденције производње воћа у  у Србији, Часопис 
ПТЕП, број 3-4,  стр.94-97, Нови Сад. 

14.  Милић, Д., Лукач Булатовић Мирјана, Радојевић, В. (2005): Развој производње и прераде воћа, Зборник 
радова X саветовање о биотехнологији, бр. 10, стр. 192-197, Чачак. 

15.  Лукач Булатовић Мирјана (2006): Модел за оптимирање производње воћних сокова, Економика 
пољопривреде, бр. 3, стр. 605-615, Београд. 

16.  Влаховић, Б., Радојевић, В., Лукач Булатовић Мирјана, Чикић Јована (2006): Испитивање потрошње 
сушеног воћа у нашој земљи, Часопис ПТЕП, број 3-4,  стр.125-128, Нови Сад.  

17.  Лукач Булатовић Мирјана (2006): Економски ефекти у производњи и преради јабуке, Зборник радова XИ 
саветовања о биотехнологији, бр. 1, стр. 15-23, Чачак. 

18.  Милић, Д., Булатовић Мирјана, Кукић, Ђ. (2006): Оцена економске ефективности подизања засада 
јабучастог воћа, Часопис ПТЕП, бр. 5, стр. 118-120, Нови Сад. 

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 20 Монографија - Књига - 
Укупан број цитата - Број радова са листе SCI - Листе SSCI - 
Патенти - Нови производи - Нове биљне сорте - Нове врсте стоке - 
Нове технологије - и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 (БТН-341002Б) Међународни - 
Усавршавања - 
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Име, средње слово, презиме ЕМИЛИЈА Б. НИКОЛИЋ-ЂОРИЋ 
Звање         Асистент ЈМБГ 1307954715371 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним 

радним временом и од када 

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет,Департман за 

економику пољопривреде и социологију села, од 1980. 
Ужа научна односно уметничка област Статистика 

Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 1980. Пољопривредни факултет, Нови Сад Статистика 
Докторат -   
Специјализација -   
Магистратура 1979. Економски факултет, Загреб Статистика 
Диплома 1977.  Природно-математички факултет Математика 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста студја  Часова активне 
наставе  

1. Статистика (О) Основне академске студије 
Хортикултура 
Фитомедицина 
Ветеринарска медицина 
Агроекономски смер 
Агротуризам и рурални развој 

 
0+2 
0+2 
0+2 
0+3 

0+1,5 
2. Статистички методи (О) Основне академске студије 

Агроекономски смер  
Уређење вода 

 
0+2 
0+2 

3. Економетрија  (И) Основне академске студије 
Агроекономски смер  

 
0+2 

4. Анализа података (И) Master studije - Agroekonomski 0+1 
5. Регресиона  анализа (И) Master studije – Agroekonomski , 

менаџмент руралног развоја - мастер 

0+1 

6. Мултиваријациона анализа (И) Master studije - Agroekonomski 0+1 
7. Статистички методи у контроли квалитета (И) Master studije - Agroekonomski 0+1 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. Хаџивуковић С., Николић-Ђорић Емилија., Чобановић Катарина (1992), The choice of perturbation factor in ridge regression, 
Journal of Applied Statistics 19, 223-230. 

2. Хаџивуковић С., Николић-Ђорић Емилија (1992), Statistical Inference for L1 Regression, Model Oriented Data-Analysis, A 
Survey of Recent Methods, V.Fedorov, W.G.Muller, I.N.Vuchkov, (Eds.), Physica Verlag, 169-179. 

3. Чобановић Катарина, Николић-Ђорић Емилија, Јовановић M. (1995), Regression Models in Planning of Experiments, Yugoslav 
Journal of Operations Research 1, 123-131. 

4. Лесковац В.,Тривић С., Николић-Ђорић Емилија (1997), Temperature dependence of the primary kinetic isotope effect in 
hydride transfer reactions with NAD+ and NADH models, Bioorganic chemistry 25, 1-10. 

5. Чобановић Катарина, Николић-Ђорић Емилија, Мутавџић Беба (2002), The Investigation of Cyclical Character of the Potato 
Production in Serbia, Proceedings of the Second Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, Acta Horticulturae, 671-676. 

6. Николић-Ђорић Емилија, Чобановић Катарина, Мутавџић Беба (2006),  Tendencies of Gross Domestic product of Agriculture 
in Serbia, Савремена пољопривреда, Нови Сад, Vol. 54, бр.  1-2,  str. 119-224, ISSN 0350-1205; COBISS:SR-ID 2563586 

7. Николић-Ђорић Емилија, Чобановић Катарина, Загорка Лозанов-Црвенковић, (2006), Statistical Graphics and Experimental 
Data, Proceedings (Editors: Allan Rossman, Beth Chance), 7th International Conference on Teaching Statistics, Salvador, Bahia, 
Brazil. ISBN-10: 90-73592-24-0, ISBN-13: 978-90-73592-24-7. 

8. Николић-Ђорић Емилија, Чобановић Катарина, Мутавџић Беба (2006), Релација социо-економских и демографских 
показатеља становништва Војводине, Зборник матице српске за друштвене науке, Нови Сад, бр. 121, str.  187-196. YU 
ISSN0352-5732/UDK 3(05). (UDK: 316.342.6(497.113)) 

9. Ђорић Д., Николић-Ђорић Емилија  (2006), Примена GARCH модела у анализи ризика, Статистичка ревија, Београд, Vol. 55,  
бр. 1-4, str. 36-47, ISSN 0039-05-34 (UDK 31); COBISS.SR- ID 46175239. 

10. Чобановић Катарина, Николић-Ђорић Емилија,Мутавџић Беба (2007), Use of Trellis Graphics in the Analysis of Results from 
Field Experiments in Agriculture, Metodološki zvezki, Advances in Methodology and Statistics, Faculty of Social Sciences, 
University Ljubljana, Vol. 4, No. 1, pp. 71-8, ISSN 1854-0023. 

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 136 Монографија  Књига 1 
Укупан број цитата - Број радова са листе SCI 5 Листе SSCI - 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Projekat: 149007 2006-

2010 
Међународни: Темпус програм JEP- 40067-2005  

Усавршавањ
а 

FAO –Рим, Италија, 1985; Катедра за статистику Пољопривредног факултета у Геделеу –Будимпешта, Мађарска, 1988;  
Међународна  статистичка школа са темом  “Рачунски аспекти  избора модела” – Праг, Чешка, 1991; Међународна  
статистичка школа “Примењена Статистикаи Економетрија” – Созопол, Бугарска, 2000, Међународна летња школа , 
Политехнички Универзитет Каталоније и  IASC секције Међународног Статистичког Института, са темом: 
“Статистички модели финансијских временских серија” у Барселони , 2005; Боравак на Универзитету у Вагенингену, 
Департман за  друштвене науке,  1.11-28.11. 2007.  у оквиру   TEMPUS пројекта. 

Други подаци које сматрате релевантним: Међународног Статистичког Института (ISI); Секције Међународног Статистичког 
Института за математичку статистику и вероватноћу; Секције Међународног Статистичког Института за израчунавање у статистици; 
Секције Међународног Статистичког Института  за статистичко образовање; Статистичког друштва Србије; Клуба Статистичара 
Војводине 
Члан редакционог одбора часописа  »Статистичка ревија« (национални часопис), од 2005. UDK31,  ISSN 0039-05-34. 
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Име, средње слово, презиме   БЕБА  С.  МУТАВЏИЋ 

Звање         асистент ЈМБГ 1210968775020 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним 
радним временом и од када 

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, 
Департман за економику пољопривреде и социологију села 

Ужа научна односно уметничка област Статистика 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2003. УНС, Пољопривредни факултет Статистика 

Докторат -   
Специјализација -   
Магистратура 2002. УНС, Пољопривредни факултет Статистика 

Диплома 1993. УНС, Пољопривредни факултет Агроекономија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма,  
врста студја  

Часова активне наставе  

1. Статистика (О) 
 

Основне академске  
Ратарско-повртарски смер 
 Сточарски смер 
Воћарско-виноградарски смер  
Општи смер 
Агроекономски смер 
Ветеринарска медицина 
Агротуризам и рурални развој 

 
0+2 
0+1 
0+2 
0+2 
0+3 
0+2 

0+1,5 

2. Статистички методи (О) 
 

Основне академске  
Агроекономски смер 
Биотехника и менаџмент 

 
0+2 
0+2 

3. Анализа података (И) Агроекономски, Дипл.акад.-Мастер 0+1 
4. Регресиона  анализа (И) Агроекономски, Дипл.акад.-Мастер 

Менаџмент руралног развоја-
мастер 

0+1 

5. Мултиваријациона анализа(И) Агроекономски, Дипл.акад.-Мастер 0+1 
6. Статистички методи у контроли квалитета(И) Агроекономски, Дипл.акад.-Мастер 0+1 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. K.Чобановић, E.Николић-Ђорић, Б.Мутавџић (2005), Компаративна анализа друштвеног производа пољопривреде Србије и Црне 
Горе и земаља у транзицији, поглавље у Монографији ''Развој и структурне промене аграрне привреде и руралних подручја'', 
Институт за економику пољопривреде Београд, Департман за економику пољопривреде и социологију села , Пољопривредног 
факултета Нови Сад, Економски факултет,Суботица, Београд,  Стр.57-66.ISBN 86-82121-27-1 (ИЕП) 

2 Н.Новковић, T.Чобић, Ђ.Лучић, Б.Мутавџић (2005), Вишејезички речник агроекономије и социологије села (немачко-српско-
енглески), Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољопривреде и социологију села.       
ISBN  86-7520-059-5 

3 K.Чобановић, E.Николић-Ђорић, Б.Мутавџић (2002), The Investigation of Ciclical Character of  the Potato Production in Serbia, Acta  
Horticulturae, Number 579, 671-676.   

4 E.Николић-Ђорић, K.Чобановић, Б.Мутавџић (2006), Релација социо-економских и демографских показатеља развоја 
становништва Војводине, Зборник Матице Српске за друштвене науке 121, Матица Српска, Одељење за друштвене науке, Нови 
Сад,Стр.187-197.  YU ISSN 0352-5732/UDK 3(05) 

5 Чобановић, Катарина, Николић-Ђорић Емилија, Мутавџић, Беба (2003), Тестови вишеструких упоређења , Летопис научних 
радова, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2003, стр. 66-73.   

6. Николић-Ђорић Емилија, Чобановић Катарина, Мутавџић Беба (2006),  Tendencies of Gross Domestic product of Agriculture in 
Serbia, Савремена пољопривреда, Нови Сад, Vol. 54, бр.  1-2,  str. 119-224, ISSN 0350-1205; COBISS:SR-ID 2563586 

7. Чобановић Катарина, Николић-Ђорић Емилија,Мутавџић Беба (2007), Use of Trellis Graphics in the Analysis of Results from Field 
Experiments in Agriculture, Metodološki zvezki, Advances in Methodology and Statistics, Faculty of Social Sciences, University Ljubljana, 
Vol. 4, No. 1, pp. 71-8, ISSN 1854-0023. 

8. Чобановић, Катарина, Николић-Ђорић Емилија, Мутавџић, Беба. 2007  "Relation of socio-economic factors in rural development of 
Serbia", Thematic Proceedings, 100th Seminar of the EAAE,  Development of Agriculture and Rural Areas in Central and Eastern Europe, 
Novi Sad (21-23 June), European Association of Agricultural Economists (EAAE), Serbian Association of Agricultural Economists (SAAE), 
str. 563-570. ISBN 978-86-86087-05-8; COBISS. SR-ID 145384972. 

9. Чобановић, Катарина, Николић-Ђорић Емилија, Мутавџић, Беба. 2007. "Selection of Models for Some Demographic Indicators in 
Serbia", 56th Session of the International Statistical Institut(ISI),  Lisabon, Avgust 22-29, 2006. Contributed papers, pp.  1-4, ISBN: 978-972-
8859-71-8. 

10. Чобановић, Катарина, Николић-Ђорић Емилија, Мутавџић, Беба.2006. '' Сагледавање чинилаца руралног развоја Централне 
Србије'', Економика пољопривреде, Београд, Vol. LIII, бр. 2, стр. 181-193, UDC 338.43:63; (UDK: 314.18(497.11)); YU ISSN 0352-
3462. 

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 48 Монографија 1 Књига - 
Укупан број цитата - Број радова са листе SCI - Листе SSCI - 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Пројекат: 149007 2006-2010 Међународни Темпус програм JEP- 40067-2005  
Други подаци које сматрате релевантним: Чланство:  Статистичког друштва Србије, Клуба Статистичара Војводине, Друштво аграрних 
економиста Србије 
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Име, средње слово, презиме TОДОР Ђ. МАРКОВИЋ 

Звање         Асистент ЈМБГ 1703978800089 
Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Пољопривредни факултет Нови Сад, 01.01.2007. 

Ужа научна односно уметничка област Рачуноводство и економика пољопривредних газдинстава 

Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2008. Пољопривредни факултет Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава 

Докторат    

Магистратура 2005. Висока стручна школа Weihenstephan,  
Freising, СР Немачка 

Агро-менаџмент 

Диплома 2002. Пољопривредни факултет Нови Сад Агроекономија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста 
студја  

Часова 
активне 
наставе  

1. Калкулације у пољопривреди и прехрамбеној индустрији 
(О)  

Агроекономски, Основне 
академске студије 

0+2 

2. Економика пољопривредних газдинстава (О) Агроекономски, Основне 
академске студије 

0+2 

4. Анализа пословања пољопривредних газдинстава (О) Агроекономски, Основне 
академске студије  

0+4 

5. Осигурање у пољопривреди и прехрамбеној индустрији 
(И) 

Агроекономски, Oсновне 
академске студије 

0+2 

8. Обрачун и анализа трошкова и резултата у пољопривреди 
(И) 

Агроекономски, Дипломске 
академске студије – мастер, 
Менаџмент руралног развоја-
мастер 

0+2 

9. Калкулације (О) Агротуризам и рурални развој, 
Основне академске студије 

0+2 

12. Осигурање (И) Агротуризам и рурални развој 0+2 

13. Инвестицоне калкулације у пољопривреди (И) Менаџмент руралног развоја –
мастер 
Aгроеконмски - мастер 

0+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Марковић, Т.: «Развој осигурања стоке у Србији», Летопис научних радова, година 31 (2007), број 1, 158-
166, Нови Сад 2007. 

2.  
Марковић, Т., Јовановић, М.: «Развој осигурања усева и плодова у Србији», Агроекономика, број 36, 100-
110, Нови Сад 2007. 

3.  
Марковић, Т.: Одреднице – Део области пољопривреда, Мала српска енциклопедија, Завод за издавање 
уџбеника и наставна средства, Београд (у штампи). 

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 2 Монографија  Књига  
Укупан број цитата  Број радова са листе SCI  Листе SSCI  
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  Међународни  
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним 
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Име, средње слово, презиме ДЕЈАН, Р. ЈАНКОВИЋ 

Звање        Асистент  ЈМБГ 2402976360018 
Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од 

када 

Пољопривредни факултет, Нови Сад  
Департман за економику пољопривреде и социологију 
села,  
Запослен од 01.11.2000. године  

Ужа научна односно уметничка област Социологија 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање  2001. 

2005. 
Пољопривредни факултет, Нови Сад 

асистент приправник 
Пољопривредни факултет, Нови Сад 

асистент 

Социологија 
Социологија 

Магистратура 2005. Филозофски факултет, Нови Сад Социологија  
Диплома 2000. Филозофски факултет, Нови Сад Социологија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста студија  Часова активне наставе  

1. Социологија, О Агроекономски, oсновне академске  0+1 
2. Социологија, О Ратарско-повртарски, Уређење и коришћење 

вода у пољопривреди, Пољопривредна техника, 
Биотехника и менаџмент, Фитомедицина, 
Воћарство и виноградарство, Сточарство, 

Хортикултура, oсновне академске студије 

0+0,33 

3. Социологија,И Општи смер,основне академске студије 0+2 
4. Социологија и ветеринарско 

медицинска етика, О 
Ветеринарска медицина, oсновне академске  0+0,5 

5. Социологија руралног 
развоја, И 

Агроекономски, Агротуризам и рурални развој, 
oсновне академске студије 

0+0,66 

6. Социологија руралног 
развоја, И 

Агроекономски, дипломске академске - мастер 0+2  

7. Методе соц.истраживања 
села и пољопривреде 

Агроекономски, дипломске академске - мастер 0+2 

8. Социологија села,И Агроекономски, дипломске академске - мастер 0+2 
9. Друштвене групе у селу,И Агроекономски, дипломске академске - мастер 0+2 
10. Социологија сеоске породице 

,И 
Агроекономски, дипломске академске - мастер 0+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1 Јанковић, Д. Теорија дифузије иновација и њен допринос разумевању иновативног потенцијала села. Зборник 
Матице српске за друштвене науке бр. 118-119. стр. 225-237. Нови Сад. 2005. 

2 Јанковић, Д.  Перспективе руралног развоја у Србији. Тематски зборник са научног скупа «Мултифункционална 
пољопривреда и рурални развој». Институт за економику пољопривреде, Београд. стр. 389-403. 2005. 

3 Petrović, Ž. Janković, D.  Agricultural extension of the AKIS in Serbia/Vojvodina. Proceedings of 100th EAAE Seminar 
Development of Agriculture and Rural Areas in Central and Eastern Europe. Str: 615-621. Novi Sad. 2007. 

4 Janković, D. Značaj socijalnog kapitala u razvoju lokalnih seoskih zajednica,  Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 
Matica srpska, Novi Sad. 2007. 

5 Петровић Ж., Јована Самарџија, Д. Јанковић, Rural Development Strategy of Serbia, Савремена пољопривреда, Год. 
ЛИВ, бр. 3-4, Пољопривредни факултет, Научни Институт за ратарство и повртарство, Пољопривредник, Нови Сад, 
стр. 464-468, 2005. 

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупно научних и стручних радова 23 Монографија 1 Књига  
Укупан број цитата  Број радова са листе SCI  Листе SSCI  
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни  
Усавршавања 2003/2004 ДААД стипендија 12 месеци, Хумболдт Универзитет, Пољ. Фак. у Берлину 
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Име, средње слово, презиме ДЕЈАН, В. ТОМАШЕВИЋ 
Звање        сарадник у настави ЈМБГ 0211971782812 
Назив институције у  којој наставник ради са 
пуним радним временом и од када 

ЈП Тржница, Нови Сад 
2005. године 

Ужа научна односно уметничка област Агроекономија, Економија 
Академска каријера 
 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2005 Пољопривредни факултет, Н.Сад Aгроекономија 
Докторат - - - 
Специјализација - - - 
Магистратура 2004. Пољопривредни факултет, Н. Сад  
Диплома 1998. Пољопривредни факултет, Н. Сад Агроекономија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета    

   
Назив студијског програма, ниво 
студирања  

Часова 
акт. 
наставе  

1. Аграрна економија (И) Мастер - Агроекономски 0+2 
2.  Економија (И) Мастер – Агроекономски 

Мастер – Менаџмент руралног развоја 0+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1 
 

Пејановић, Р. Тица, Н., Томашевић, Д.: Транситионал реформс ин агрицултуре, 
међународни научни скуп » Одржива пољопривреда и процес европске интеграције«, 
Пољопривредни факултет, септембар 2004), Савремена пољопривреда, Пољопривредни 
факултет, Институт за ратарство и повртарство, Пољопривредник, Нови Сад, бр. 1-2/2005, 
стр. 225-229. 

2 
Стевановић, С., Пејановић, Р., Тица, Н., Томашевић, Д.: Модели  реструктурирања у 
агропривреди Републике Србије, зборник кратких садржаја, Херцег Нови, 18-25 јун, 2006, 
Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2006, стр. 31.  

3 
Pejanović, R., Tica, N., Tomašević, D.: Transitional reforms in agriculture, International 
conference on sustainable agriculture and european integration processes, September 19 – 24, 
2004, Novi Sad, Serbia and Montenegro,  126 str. 

4 
Пејановић, Р., Тица, Н., Томашевић, Д.: Актуелни проблеми и поуке приватизације у 
пољопривреди, Летопис научних радова, Пољопривредни факултет, Нови Сад, бр. 1/2003, 
стр. 11-23. 

5 
Пејановић, Р., Тица, Н., Томашевић, Д.: Неуспешност транзиционих реформи у 
пољопривреди Републике Србије, Економика пољопривреде, специјални број (научни скуп: 
«Пољопривреда у транзицији»), Београд, бр. 3 – 4/2004, стр. 95 – 106. 

Збирни (бројчани) подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупно научних и стручних радова  Монографија - Књига - 
Укупан број цитата - Број радова са листе SCI - Листе SSCI - 
Патенти - Нови производи - Нове биљне сорте - Нове расе стоке - 
Нове технологије - и друго - 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни 1 
Усавршавања Немачка 
Други подаци које сматрате релевантним:  
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Име, средње слово, презиме КАТАРИНА M. МАРКОВИЋ 

Звање         Асистент ЈМБГ 1605977895017 
Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Пољопривредни факултет, Департман за економику 
пољопривреде и социологију села, Нови Сад 
почетак рада 30.06.2004. 

Ужа научна односно уметничка област Економика пољопривреде са задругарством 
Академска каријера  

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2004 Пољопривредни факултет 

Нови Сад 
Економика пољопривреде са 
задругарством 

Докторат    
Специјализација    
Магистратура 2004 Пољопривредни факултет, Нови Сад Агроменаџмент 
Диплома 2001 Пољопривредни факултет 

Нови Сад 
Тржиште пољопривредно 
прехрамбених производа 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста студја  Часова 
активне 
наставе  

1. Економика туризма и сеоског туризма (О) Агротуризам и рурални развој, Основне академске 0+2 

2. Рурални развој (О) Агротуризам и рурални развој, Основне академске 0+2 

3. Привредни систем и економска 
политика(О) 

Агроекономски, Основне академске  0+2 

4. Економика пољопривреде (О) Агроекономски, Основне академске  0+2 
5. Аграрна политика (И) Агроекономски, Основне академске ,Мастер – 

Менаџмент руралног развоја 
0+2 

Сточарство, Ратарско-повртарски,Воћарско-
виноградарски,Фитомедицина,Пољопривредна 
техника,Општи смер,Биотехника и менаџмент 
Хортикултура,Основне академске  

0+1 6. Аграрна политика (И) 

Пејзажна архитектура, Основне академске  0+2 
7. Аграрна политика и рурални развој (И) Агроекономски, Дипломске академске -Мастер  0+2 
8. Пољопривреднио саветодавство (И) Мастер-Менаџмент руралног развоја 0+2 
9. Предузетничка економија (И) Агроекономски - мастер 0+2 
10. Организација пољ. производње (О) Агротуризам и рурални развој 0+2 
11. Орган.и економика пољ.газдинстава(О) Рат.повртарски,осн.акад.студије, Општи смер, 

основне ак.студије 
0+2 

12. Организација ратарске производњ (О) Агроекономски ,Основне 0+2 
13. Наука о раду (И) Агроекономски , Основне академске 0+2 
14. Менаџмент људских ресурса(И) Агроекномски-Дипломске мастер 0+2 
15. Менаџмент пољопр. производње Менаџмент руралног развоја 0+2 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Марковић, К.(2005): „Реформа Заједничке аграрне политике и могуће импликације на физиономију аграрне политике Србије“, 

Тематски зборник радова са међународног научног скупа: Мултифункционална пољопривреда и рурални развој, стр. 143-150, 
Београд (Р-61 

2. Марковић, К.(2005): „Место и улога земљишне политике у оквиру интегралне политике руралног развоја Србије“, Поглавље у 
монографији под називом: Институционалне реформе и транзиција агропривреде у Републици Србији-рурална Србија у 
процесу хармонизације са Европском Унијом“(4.), стр. 141-152, Економски факултет, Београд (Р-23) 

3. Марковић, К.,Зекић, С. (2006): „Либерализација трговине као предуслов за интеграцију Републике Србије у међународне 
економске токове“, поглавље у монографији: Пољопривреда и рурални развој Србије у транзиционом периоду, стр. 35-46, 
Пољопривредни факултет, Београд (Р-23) 

4. Марковић, К., Михајловић, Л. (2006): „Институционалне претпоставке за унапређење конкурентности пољопривреде Србије“, 
Економика пољопривреде, год. LIII, бр. 2., стр. 245-251, Београд (Р-62) 

5. Марковић, К. (2006): „Пољопривредни кредит као мера подстицања развоја аграрног сектора Републике Србије“, Савремена 
пољопривреда, бр. 5., стр. 51-56, Пољопривредни факултет, Нови Сад (Р-62) 

6. Марковић, К. (2007): «Реформа трговинске политике земаља централне и источне Европе – могуће поуке за Републику 
Србију», Монографија: Међународна искуства у транзицији аграрног сектора и руралних подручја, стр. 73-80, Друштво 
аграрних економиста Србије, Београд 

Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 21 Монографија  Књига  
Укупан број цитата  Број радова са листе SCI  Листе SSCI  
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 2 Међународни - 
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним 
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Име, средње слово, презиме ВУК, В., РАДОЈЕВИЋ 

Звање        Сарадник у настави ЈМБГ 3101978832522 
Назив институцијеу којој наставник ради 

са пуним радним временом и од када 

Пољопривредни факултет, Департман за економику 
пољопривреде и социологију села, Нови Сад, 01.01.2007 

Ужа научна односно уметничка област Тржиште и маркетинг пољопривр-прехр. производа 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2007 Пољопривредни факултет Нови Сад Тржиште и маркетинг пољ-

прехр. производа 

Докторат    

Специјализација    

Магистратура 2007 Пољопривредни факултет Нови Сад Тржиште и маркетинг пољ-
прехр. производа 

Диплома 2002 Пољопривредни факултет Нови Сад Економика пољопривредних 
газдинстава, Калкулације 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, 
врста студја  

Часова 
акт нас  

1. Тржиште агроиндустријских производа (О) Агроекон., Осн. акад. студије 0+2 
2. Агромаркетинг (О) Агроекон., Осн. акад. студије 0+1 
3. Потрошња агроинд. пр. и квалитет исхране (И) Агроекон., Осн. акад. студије 0+2 
4. Тржиште и маркетинг (О) Рат-повр., Воћ-вин., Биотех. 

и менаџмент, Осн. акад. ст. 
0+3 

5. Маркетинг у туризму (О) Агротуризам и рурални 
развој, Осн. акад. ст. 

0+1 

6. Туристичко тржиште (О) Агротуризам и рурални 

развој 
0+2 

7. Маркетинг и менаџмент у хортикултури (И) Хортикултура, Осн. акад. ст. 0+1 
8. Тржиште и маркетинг сточарских производа (И) Сточарство, Осн. акад. студ. 0+2 
9. Маркетинг и менаџмент у пејзажној архитект. (И) Пејзажна арх., Осн. акад. ст. 0+1 
10. Тржиште и маркетинг у пољопр. производњи (И) Општи смер, Осн. акад. студ. 0+2 
11. Агромаркетинг, Маркетинг истраживање, 

Међународни маркетинг агроинд. пр., Одлучивање 
у маркетингу, Тржиште агроинд. производа,  

Агроекон., Дипломске 
академске - мастер студије, 

0+2 
 

12. Агромаркетинг Менаџмент руралног 
развоја-мастер 

0+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. Влаховић, Б., Пушкарић, А., Радојевић, В.: “Истраживање тржишта прехрамбених проиѕвода“, 
монографија, Пољопривредни факултет, Департман за економику пољ. и соц. села, Нови Сад, 2007. 

2. Радојевић, В., Влаховић, Б.: ''Могућност извоза сира из СЦГ'', Млекарство број 23, Београд, 2003. 
3. Радојевић, В., Влаховић, Б.: ''Обележја потрошње воћа у Србији и Црној Гори'', Међународна студентска 

конференција, Пољопривредни Универзитет, Темишвар,2004.  
4. Милић, Д., Радојевић, В.: ''Производно-економски аспекти производње лешника'', Летопис научних 

радова, година 28, број 1, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 2004. 
5. Томић, Д., Влаховић, Б., Радојевић, В.: ''Тенденције извоза пољопривредно-прехрамбених производа из 

СЦГ'', Економика пољопривреде, Спец. број, год. LI, број 3-4, Београд, 2004. 
Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наст.  
Укупно научних и стручних радова 25 Монографија 1 Књига  
Укупан број цитата  Број радова са листе SCI  Листе SSCI  
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи  Међународни         3 
Усавршавања У организацији Универзитета из Портланда положен специјалистички курс из области извршног 

менаџмента на енглеском језику тј. 4-Course English Language Executive Management Certificate 
(Program Delivered By The Free Market Business Development Institute, School Business 
Administration of Portland State University, Nov 2004-Apr 2005). Једномесечно стручно 
усавршавање на Универзитету у Дебрецену, септембар 2007. 
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Табела 9.2.  Листа ангажованих наставника  (обавезни и изборни предмети) 
(Ова табела се попуњава као Excel табела, а може да буде приложена у материјалу било 
као Excel или Word ) 

Лични подаци Часови активне 

наставе 
Радни статус 

 Maтични број Презиме, средње слово, 
име 
 

Звање Датум 
избора 

 
ЧСП 

 
ЧССП 

 
ЧДВУ 

 
УЧАН 

% 
радног 

времена у 
установи 

Допунски 
рад (%), 
или рад 

по 
уговору 

 
НДВУ 

1. 3110958800062 Новковић Ђ. Небојша РП 01.07.2000. 1,42 11,06 - 11,06 100   

2. 1507965805193 Родић О. Весна  ВП 16.06.2006. 0,56 11,42 - 11,42 100   

3. 2103955805055 Бошњак В. Даница   РП 17.12.2001. 0,42 10,96 - 10,96 100   

4. 1003953800104 Милић Б. Душан  РП 01.05.2001. 0,42 5,49 - 5,49 100   

5. 2510942805034 Чобановић Ј. Катарина    РП 25.11.1994. 0,96 11,70 - 11,70 100   

6. 1503956805010 Лозанов-Црвенковић С. 
Загорка 

РП 02.11.1999. 
0,42 

2,42   
до 30 

  

7. 0112962850025 Тица Љ. Недељко РП 21.09.2003. 0,42 11,67 - 11,67 100   

8. 0301946800058 Јовановић П. Миленко   РП 04.05.1993. 0,42 11,86 - 11,86 100   

9. 0611973171134 Зекић Н. Владислав    Д 16.06.2006. 0,69 11,09 - 11,09 100   

10. 2609966151007 Вукоје П. Вељко  Д 16.06.2006. 0,42 10,20 - 10,20 100   

11. 0103948710130 Петровић А. Живојин   Д 27.02.2003. 0,69 10,91 - 10,91 100   

12. 1804961855018 Вуксановић Д. Гордана РП 30.03.2006. 0,42 0,42   до 30   

13. 2505949805028 Трипковић Д. Гордана РП 22.12.2005. 0,42 0,42   до 30   

14. 0709964810035 Шљукић Љ. Срђан Д 17.03.2005. 0,42 0,67   до 30   

15. 2601949805027 Поткоњак Б. Светлана   РП 27.12.1993. 0,96 10,41 - 10,41 100   

16. 0603951830034 Пејановић В. Радован  РП 16.01.1997. 0,64 12,79 - 12,79 100   

17. 2303960182677  Цвијановић В. Драго НС 01.06.2001. 0,24 1,43   до 30   

18. 1711950710478 Милановић Р. Милан РП 24.04.2007. 0,25 0,25   до 30   

19. 2503953710403 Његован М.Зоран  РП 13.09.2007. 0,56 11,92 - 11,92 100   

20. 1404960850030 Влаховић И. Бранислав  РП 07.12.2005. 0,96 12,22   100   

21. 2201962820037 Сударевић Ј. Томислав ВП 14.07.2004. 0,69 2,03   до 30   

22. 1308950800109 Срђевић М.Бојан РП 22.01.1998. 0,36 11,63 - 11,63 100   

23. 3011972875034 Срђевић Б. Зорица Д 19.10.2006. 0,36 5,09 - 5,09 100   

24.            

25.            

26.            

27.            

Укупно часова активне наставе коју држе наставници        

Укупно наставника са пуним радним временом у установи који изводе наставу на студијском програму = 
Лични подаци-обавезно морају бити унети сви подаци који се траже 
Часови активне наставе: ЧСП- На студијском програму, ЧССП- На свим програмима у установи, ЧДВУ- У другој висошколској 
установи, УЧАН- Укупно активне наставе у свим високошколским установама 
Часови активне наставе- уносом у електронски формулар, за сваки студијски програм ће бити израчунат број часова активне 
наставе коју наставник држи на студијском програму и број часова наставе на свим студијским програмима у установи. Број 
часова активне наставе у другим високошколским установама, се уноси директно и формира се збир  укупаног броја часова 
активне наставе у свим високошколским установама.  
Радни статус -  % радног времена у установи  (100% ангажовање у установи (пуно радно време) , доказ- копија радне књижице у 
прилогу, подењен радни однос % у установи, доказ копија радне књижице, ) 
Радни статус -  Допунски рад (%), или рад по уговору, рад преко пуног радног времена уговор о ангажовању- доказ уговор у 
прилогу  
Назив друге високпшколске установе у којој је наставник ангажован – НДВУ ,  обавезно се наводе све врсте ангажовања,  
установа или установе  
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Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или 
уметничким областима ангажованих на студијском програму МАСТЕР - 

АГРОЕКОНОМСКИ 
 
 Област  Ужа научна или 

уметника област  
П ПС Д ВП РП укупно 

 Агроекономија Менаџмент и 
организација у 
пољопривреди 

   1 3 4 

 Статистика Статистика     2 2 
 Агроекономија Рачуноводство и 

економика 
пољопривредних 
газдинстава 

  2  3 5 

 Социологија Социологија   2  2 4 
 Економија Економија    1 2 3 
 Економика 

пољопривредe 
Економика 
пољопривреде са 
задругарством 

    1 1 

 Тржиште и 
маркетинг 
пољопривредно-
прехрамбених 
производа 

Тржиште и 
маркетинг 
пољопривредно-
прехрамбених 
производа 

   1 1 2 

 Информатика и 
рачунарство 

Информатика и 
рачунарство 

  1  1 2 

редовни професор-РП, ванредни професор:ВП, доцент-Д, Професор струковних 
студија-ПС, Предавач-П, или друга звања.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 108 

 
 

Табела 9.4.  Листа ангажованих сарадника  (обавезни и изборни предмети) 
(Ова табела се попуњава као Excel табела, а може да буде приложена у материјалу било 
као Excel или Word ) 

Лични подаци Часови активне наставе Радни статус 
 Maтични број Презиме, средње слово, име 

 
Звањ
е 

Датум 
избора 

 
ЧСП 

 
ЧССП 

 
ЧДВУ 

 
УЧАН 

% 
радног 

времена у 
установи 

Допунск
и рад 

(%), или 
рад по 
уговору 

 
НДВУ 

1. 1011956172662 Ћулибрк Д. Зоран С у току 1,42 2,32 - 2,32 до30   

2. 1610968805092 Лукач –Булатовић М.Мирјана  А 12.01.2005. 0,42 7,49 - 7,49 100   

3. 1307954715371 Николић-Ђорић 
Б.Емилија   

А 16.02.2005. 
0,69 

14,02 
- 14,02 100   

4. 1210968775020 Мутавџић С. Беба  А 31.01.2007. 0,69 12,22 - 12,22 100   

5. 1703978800089 Марковић Ђ.Тодор  А 16.01.2008. 0,69 17,72 - 17,72 100   

6. 2402976360018 Јанковић Р.Дејан  А 07.12.2005. 1,49 7,65 - 7,65 100   

7. 0211971782812 Томашевић В. Дејан А 12.01.2005. 0,69 1,31 - 1,31 до 30   

8. 1605977895017 Марковић М. Катарина   А 30.06.2004. 0,96 19,09 - 19,09 100   

9. 3101978832522 Радојевић В.Вук   С 20.12.2006. 1,49 16,99 - 16,99 100   
Укупно часова активне наставе коју држе наставници        
Укупно наставника са пуним радним временом у установи који изводе наставу на студијском програму = 
Лични подаци-обавезно морају бити унети сви подаци који се траже 
Часови активне наставе: ЧСП- На студијском програму, ЧССП- На свим програмима у установи, ЧДВУ- У другој висошколској 
установи, УЧАН- Укупно активне наставе у свим високошколским установама 
Часови активне наставе- уносом у електронски формулар, за сваки студијски програм ће бити израчунат број часова активне 
наставе коју наставник држи на студијском програму и број часова наставе на свим студијским програмима у установи. Број часова 
активне наставе у другим високошколским установама, се уноси директно и формира се збир  укупаног броја часова активне 
наставе у свим високошколским установама.  
Радни статус -  % радног времена у установи  (100% ангажовање у установи (пуно радно време) , доказ- копија радне књижице у 
прилогу, подењен радни однос % у установи, доказ копија радне књижице, ) 
Радни статус -  Допунски рад (%), или рад по уговору, рад преко пуног радног времена уговор о ангажовању- доказ уговор у 
прилогу  
Назив друге високпшколске установе у којој је наставник ангажован – НДВУ ,  обавезно се наводе све врсте ангажовања,  установа 
или установе  
 
* 2 часа – поновљено предавање 
                  поновљене вежбе – ако су сарадници 
* 2 часа – поновљене вежбе (2 часа х 2 групе) 
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Стандард 10: Организациона и материјална средства 

 
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, 
техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру 
студијског програма и предвиђеном броју студената. 
 
За извођење студијског програма обезбеђени су у потпуности инфраструктурни 
параметри, људски, просторни, техничко-технолошки, рачунарски, библиотечки и 
други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју 
студената. Настава на студијском програму Мастер – Агроекономски се изводи тако да 
је, по једном студенту обезбеђен минимум од 2 m2 простора и радно место. Настава се 
изводи у амфитеатрима, предаваоницама и рачунарским лабораторијама. 
 
Предмети студијског програма су обезбеђени одговарајућом уџбеничком литературом 
(177 уџбеника је доступно студентима на студијском програму – Табела 10.4.), такође је 
висока покривеност обавезних и изборних предмета литературом – Табела 10.5., 
лиценцираним софтверима, мултимедијалним презентацијама и другим савременим 
средствима за одвијање наставног процеса. 
 
Факултет поседује библиотеку и читаоницу и обезбеђује за сваког студента место у 
амфитеатру, предаваоници и лабораторији – вежбаоници. Такође је значајно истаћи да 
постоји листа од 116 библиотечких јединица релевантних за овај студијски програм – 
Табела 10.3. 
 

 
 
Евиденција: Извод из Књиге инвентара-Прилог 10.1, Доказ о поседовању 
информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.-Прилог-10.2 

 
 
 
 
 
1. Укупно простор 24.660,95 m2 

2. Укупан број студената 3.3234 

3. Простор по студенту 7,63 m
2
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Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 
настава на студијском програму: МАСТЕР - АГРОЕКОНОМСКИ 

 
Укупна бруто површина у установи                                                            м2 
Р.б. просторија број 

места 
Површина 
м2 

На вести адресу на 
којој се налази 
просторија 

  ознака    
1.  Амфитетатри А 280 411,88 Пољопривредни 

факултет 
Нови Сад, Трг Доситеја 
Обрадовића бр.8 

П2 160 100,20  
П3 160 100,20  
П4 160 100,20  
П5 200 118,60  
Р51 60 46,43  
Р52 160 99,00  

2.  Слушаонице – 
Предаваонице  

С51 36 67,06  
С41    36      51,25  
С42 25 66,25  
С43 25 53,00  
С51 36 67,06  

3.  Учионице – 
вежбаонице 

Р22 25 53,64  
Р23 25 60,25  
Р33 28 60,35  
Р51 60 46,30  
Р52 160 99,00  
Х01 30 61,00  
Х41 45 60,35  
Х51 33 65,00  
П3 160 100,20  

4.  Вежбаонице 

П4 160 100,20  
С41 36 51,25  

    
    

5.  Компјутерска 
лабораторија  
 

    
ТХ1 40 305,40  6.  Радионице  

     
С11 3 76,50  7.  Библиотеке  

     
С12 66 119,25  

    
8.  Читаонице  

 
    

Факултета 20 40  
    

9.  
Интернет 
учионица 

    
Укупан број места    
Укупна нето површина   
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Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма МАСТЕР -  

АГРОЕКОНОМСКИ 

 

 Опрема  тип Намена број 
     
1.  Рачунар Пентиум 4 настава 20 
2. Видео пројектор ДЛП настава 4 
3.     
4.     
5.      
6.     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм МАСТЕР 

- АГРОЕКОНОМСКИ 
 
 Наслов Аутор  Издавач 

 
Година 

1.  Диск оперативни систем МС 
ДОС 

Николић 
Мирјана 

Техничка књига, 
Београд, 

1992. 

2.  Turbo Pascal 6 O’Brien Stephan Микто књига, 
Београд, 

1991. 

3.  Рачуноводство Бандин Јелена 
и др. 

Економски 
факултет, 
Суботица 

1993. 

4.  Примери за вежбање из 
статистике 

Чобановић 
Катарина 

Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад 

1990. 

5.  Статистички методи Хаџивуковић 
Стеван 

Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад 

1991. 

6.  Статистички годишњак 
Југославије 1993 

 Савезни завод за 
статистику, 
Београд 

1993. 
 

7.  Принципи информатике Балабан Неђо... Савремена 
администрација, 
Београд 

1994. 

8.  Пољопривредни атлас 
Србије I 

Марковић 
Петар 

Министарство 
пољопривреде и 
шумарства, 
Београд 

1993. 
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9.  Пољопривредни атлас 
Србије II 

Марковић 
Петар 

Министарство 
пољопривреде и 
шумарства, 
Београд 

1994. 

10.  Пољопривредни атлас 
Србије III 

Марковић 
Петар 

Министарство 
пољопривреде и 
шумарства, 
Београд 

1994. 

11.  Статистика: Принципи и 
примена 

Хаџивуковић 
С., Чобановић 
Катарина 

Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад 

1994. 

12.  Пољопривредна предузећа и 
земљорадничке задруге 

 Савезни завод за 
статистику, 
Билтен 2002. 

1993. 

13.  Пољопривредна предузећа и 
земљорадничке задруге 

 Савезни завод за 
статистику, 
Билтен 2043. 

1993. 

14.  Пољопривреда – Попис '91, 
Књига 1 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1994 

15.  Пољопривреда – Попис '91, 
Књига 2 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1994 

16.  Пољопривреда – Попис '91, 
Књига 3 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1994 

17.  Статистички годишњак 
Југославије 1995 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1995. 

18.  Вероватноћа и статистика Менкла Милан, 
Васић Петар 

Београд, 
Електротехнички 
факултет 

1995. 

19.  Здравље животне средине – 
Промена климе 

Вучетић 
Родољуб и 
саср. 

Београд, СМЕТС 1994. 

20.  Физиолошка екологија 
културних биљака 

Којић Мимчило Београд, Научне 
књиге 

1987. 

21.  Економика Југославије Марсенић 
Драгутин 

Београд, 
Савремена 
администрација 

1995. 

22.  Анализа временских серија Ковачић Златко Београд, 
Економски 
факултет 

1995. 

23.  Мултиваријациона анализа Ковачић Златко Београд, 
Економски 
факултет 

1994. 

24.  Нумеричке и статистичке 
методе I 

Хаџић Олга Нови Сад, 
Институт за 
математику 

1992. 

25.  Нумеричке и статистичке Херцег Нови Сад, 1992. 
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методе II Драгослав Институт за 
математику 

26.  Статистика у пољопривреди Стојковић М Бели Манастир 1995. 
27.  Увод у теорију вероватноће 

и мат.стат. 
Стојаковић 
Мила 

Нови Сад, 
Факултет 
техничких наука 

1995. 

28.  Збирка задатака из теоријске 
статистике 

Милошевић 
Владислав 

Београд, Научна 
књига 

1995. 

29.  Анкета о потрошњи 
домаћинстава 1991. Билтен 
бр.1938. 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1993. 

30.  Анкета о потрошњи 
домаћинстава 1992. Билтен 
бр.1995. 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1993. 

31.  Анкета о потрошњи 
домаћинстава 1992. Билтен 
бр.1995. 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1993. 

32.  Сеоска домаћинства ст. 
билтен бр.1935 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1992. 

33.  Промет пољ.производа 
1994. год. 
Билтен бр.2064. 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1994. 

34.  Ратарство, воћарство и 
виноградарство 1994. 
Билтен бр.2071 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1994. 

35.  Попис становништва 1991. 
Књига 4, Пол и старост по 
насељима и општинама 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1993. 

36.  Попис становништва 1991. 
Књига 8, Домаћинства, 
пољ.становништво 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1994. 

37.  Попис становништва 1991. 
Књига 9, Број становника и 
домаћинстава 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1995. 

38.  Попис становништва 1991. 
Књига 10, Укупно и 
пољопривредно 
становништво 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1994. 

39.  Попис становништва 1991. 
Књига 11, Радници I део 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1995. 

40.  Попис становништва 1991. 
Књига 11, Радници II део 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1995. 

41.  Попис становништва 1991. 
Књига 12, Активно 
становништво 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1995. 

42.  Попис становништва 1991. 
Књига 13, Женско 

 Београд, Савезни 
завод за 

1995. 
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становништво старост 15 и 
више година 

статистику 

43.  Попис становништва 1991. 
Књига 14, Породице и 
домаћинства  

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1995. 

44.  Попис становништва 1991. 
Књига 15, Основни скупови 
становништва у земљи и 
иностранству  

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1995. 

45.  Попис становништва 1991. 
Књига 16, Међугенерацијска 
соц. пр. покретљивост 
активног становништва  

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1995. 

46.  Статистички годишњак 
Југославије 1996. 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1996. 

47.  Економија и просперитет Gkontni Dž, 
Strup R. 

Београд, 
Институт екон. 
науке, 

1996. 

48.  Пословна преписка на 
енглеском језикуз 

Тодоровић 
Светлана 

Београд, 
Савремена 
администрација 

1991. 

49.  Енглеско-хрватскосрпски 
рјечник 

 Загреб, Младост 1986. 

50.  Збирка решених задатака из 
економетрије 

Вујошевић 
Зорица 

Београд, 
Економски 
факултет,  

1996. 

51.  Сточарство у свету и 
Југославији, Књига бр.1 

Муваљевић 
Божидар 

Београд, Нолит 1995. 

52.  Сточарство у свету и 
Југославији, Књига бр.2 

Муваљевић 
Божидар 

Београд, Нолит 1995. 

53.  Basic Econometrics Gujarati D McGraw-Hill, 
New York 

1995. 

54.  Правопис српског језика Пешикон 
Митар и сар. 

Нови Сад, 
Матица Српска 

1995. 

55.  Изазови историјске 
социологије 

Антонић 
Слободан 

Београд, 
Институт за 
политичке науке 

1995. 

56.  Математика са статистиком Цветковић 
Љиљана 

Нови Сад, 
Институт за 
математику 

1996. 

57.  Речник синонима и 
антонима енглеско-српски, 
српско-енглески 

Дајковић Јован Београд, Грмеч 1994. 

58.  Перспективе Југословенске 
привреде после 1994. 

 Београд, САНУ 1995. 

59.  Статистичке методе Атанасијевић 
Татјана, 
Аћимовић Н., 
Беговић Д. 

Београд, 
Југоинспект 

1994. 
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60.  Статистички годишњак 
Југославије 1997 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1997. 

61.  Наука о порезима и  Гојковић Дејан   
62.  Међународни маркетинг Јовић Миле Београд, Trim 

Soff Trade 
1997. 

63.  Збирка задатака из 
статистике 

Лакић Нада, 
Малетић 
Радојка 

Београд,  1996. 
 

64.  Design end analysis of 
experiments 

Montgomeri 
Douglas 

N.Jour, Joh Wiley 1996. 

65.  Пројекције пољ. и 
непољопр. становништва и 
радне снаге Југославије 
1981-2011. 

 Београд, Савезни 
завод за 
стастистику 

1991. 

66.  ПЦ статистика и ... Вуковић Н. Београд, 
Факултет 
организационих 
наука 

1997. 

67.  Општине у Републици 
Србији, статистички подаци, 
1997. 

 Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

1998. 

68.  Пољопривреда Србије 1947-
1996 – 50 годишње Србије, 
статистички подаци 

 Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

1998. 

69.  Статистички годишњак 
Југославије 1998. 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1998. 

70.  Applied Econometric time 
Serbia 

Enders Walter New York, ... 1995. 

71.  Збирка задатака из 
статистике и вероватноће 

Рачић Стојан, 
Савковић 
Мирко 

Нови Сад, 1994. 

72.  Математика за физичаре и 
хемичаре 

Сурла К., 
Херцег Ђ., 
Рапајић Сања 

Нови Сад,  
Природно 
математички 
фак. 

1998. 

73.  Збирка решених задатака из 
економије 

Вујошевић З. Београд, 
Економски 
факултет 

1998. 

74.  Методи статистички ... Жићић, М., 
Ловрић, М., 
Павловић Д. 

Београд, 
Економски 
факултет 

1998. 

75.  М.  Софствер за статистику Јасна Сордић-
Алексић 

Београд, 
Економски 
факултет 

1998. 

76.  Зборник Квантитативни 
методи у... 

 Београд, 
Економски 

1997. 
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факултет 
77.  Статистика за менаџере Стојковић 

Милутин 
Суботица, 
Економски 
факултет 

1995. 

78.  Статистички годишњак 
Југославије 1999. 

 Савезни завод за 
статистику 

1999. 

79.  Медицинска статистика Јевтовић 
Исидор, Девић 
Радиша 

Београд, 
Комино-Tраде 

1999. 

80.  Статистички годишњак 
Југославије  

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

2000. 

81.  Математичка статистика Стојановић 
Мила 

Нови Сад, ФТН 2000. 

82.  Вероватноћа и статистика Меруце М., 
Васић П. 

Београд, 
Електротехнички 
факултет 

1998. 

83.  Visualization of categorical 
data 

 San Diego, 
Academic Press 

1998. 

84.  Оперативни менаџмент 
квантитативне методе 

Нојошевић 
Мирко 

Београд, 1997. 

85.  Статистички годишњак 
Југославије  

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

2000. 

86.  Business statistics a first 
course 

Levin D.. 
Krembiel T, 
Berenson M. 

New Jersey  
Prentice-Hall 

2000. 

87.  Statistical pricess control and 
quality improvement  

Smith, ... New Jersey 
Prentice-Hall 

2000. 

88.  Analysis of economic data Koop Sary Nečitko 2000. 
89.  Статистички годишњак 

Југославије  
 Београд, Савезни 

завод за 
статистику 

 

90.  Статистички годишњак 
Србије и Црне Горе 2003  

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

 

91.  Primer od Biostatistics Glantz S. New York 
McGraw-Hill 

2001. 

92.  Примјењена статистика Шошић Иван Загреб, Школска 
књига 

2004. 

93.  Статистички годишњак 
Србије и Црне Горе 2004  

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

2004. 

94.  Теорија вероватноће Петровић 
Љиљана 

Београд, 
Економски 
факултет, 

2003. 

95.  Методи статистичке анализе  Београд, 
Економски 
факултет, 

2005. 
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96.  Graphical analysis of 
multiresponce data 

Basford Kie, 
Tukey J.W. 

 1999. 

97.  Статистички годишњак 
Србије и Црне Горе  

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

2005. 
 

98.  Статистички годишњак 
Србије  

 Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

 

99.  Попис становништва, 
домаћинстава и станова 
Становништво 1 

 Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

2003. 

100. Попис становништва, 
домаћинстава и станова 
Становништво 2 

 Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

2003. 

101. Попис становништва, 
домаћинстава и станова 
Становништво 7 

 Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

2004. 

102. Попис становништва, 
домаћинстава и станова 
Становништво 9 

 Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

2004. 

103. Попис становништва, 
домаћинстава и станова 
Становништво 10 

 Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

2004. 

104. Попис становништва, 
домаћинстава и станова 
Становништво 11 

 Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

2004. 

105. Попис становништва, 
домаћинстава и станова 
Становништво 17 

 Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

2004. 

106. Пројекције становништва 
Савезне Републике 
Југославије 1991-2021 

 Београд, Савезни 
завод за 
статистику 

1996. 

107. Попис становништва, 
домаћинстава и станова у 
2002. 
Станови 2 

 Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

2004. 

108. Попис становништва, 
домаћинстава и станова у 
2002. 
Станови 3 

 Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

2004. 

109. Попис становништва, 
домаћинстава и станова у 

 Београд, 
Републички 

2003. 
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2002. 
Пољопривреда 1 

завод за 
статистику 

110. Попис становништва, 
домаћинстава и станова у 
2002. 
Пољопривреда 2 

 Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

2004. 

111. Попис становништва, 
домаћинстава и станова у 
2002. 
Пољопривреда 3 

 Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

2004. 

112. Теорија узорака и 
планиранје експеримената 

Петровић 
Љиљана 

Београд, 
Економски 
факултет 

2003. 

113. Општине у Србији  Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

2006. 

114. Статистика у психологији Лазар Т. Београд, Центар 
за ... психологију 

2000. 

115. Демографска статистика 
2002 и 2003. 

 Београд, 
Републички 
завод за 
статистику 

2006. 

116. Статистички годишњак 
Србије 2006. 

 Београд, Завод за 
статистику 

2006. 

 

 

 
Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму МАСТЕР - 

АГРОЕКОНОМСКИ:   

Р.Б. Наслов Аутор-и Издавач  Предмет-и 
1.  Увод у научни метод Шомођи, Ш., 

Новковић, Н., 
Краљевић-
Балалић 
Марија, Кајари 
Каролина 

Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад, 2004.   
 

Uvod u naučni 
metod 

2.  Scientific Method, John 
Wiley and Sons 

Ackoff, L.R Inc., New York, 
1965. 

Uvod u naučni 
metod 

3.  Увођење у знанствени 
рад у подручју 
друштвених знаности 

Вујевић, М. Информатор, 
Загреб, 1988. 

Uvod u naučni 
metod 

4.  Научни  метод – 
Извод из предавања 
(Друго прерађено 
издање) 

Кун, Л. Економски 
факултет, 
Суботица, 
Институт за 
Организацију 
пословања, 
Суботица, 1985. 

Uvod u naučni 
metod 

5.  Методологија Печујлић, М. Службени лист Uvod u naučni 
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друштвених наука, 
Новинска установа 

СФРЈ, Београд, 
1976. 

metod 

6.  Општа методологија Шешић, Б. 
 

Научна књига, 
Београд, 1971. 

Uvod u naučni 
metod 

7.  Одрживи развој у 
СЦГ: 
Институционално 
прилагођавање 
решењима и пракси у 
ЕУ 

Вујошевић, М., 
Филиповић, М. 
 

Економски 
факултет, Београд, 
2006. 

Манаџмент 
одрживог развоја 
села и 
пољопривреде 

8.  Еколошки аспекти 
одрживог развоја – 
међународна и 
регионална 
компарација, 
докторска 
дисертација 

Мунитлак 
Ивановић,O. 

Економски 
факултет 
Суботица, 
2006.    

Манаџмент 
одрживог развоја 
села и 
пољопривреде 

9.  Индикатори одрживог 
развоја и процена 
нивоа одрживости 
развоја АП 
Војводине, докторска 
дисертација, 

Баћановић, Д. АЦИМСИ, 
Универзитет у 
Новом Саду, 2005. 

Манаџмент 
одрживог развоја 
села и 
пољопривреде 

10.  The Еаrthscan Reader 
in Sustainable 
Agriculture 

Pretty, J. Academies Press, 
Earthscan, Јames 
and James, 2005. 

Манаџмент 
одрживог развоја 
села и 
пољопривреде 

11.  Environmental 
Indicators for 
Agriculture, Vol. 3: 
Methods and Results 
 

OECD 2001 Манаџмент 
одрживог развоја 
села и 
пољопривреде 

12.  Актуелне публикације 
из области одрживог 
развоја 
 

  Манаџмент 
одрживог развоја 
села и 
пољопривреде 

13.  Менаџмент рада и 
производње у 
пољопривреди 

Мунћан П., 
Живковић Д. 

Београд-Земун, 
2004. 

Менаџер људских 
ресурса 

14.  Менаџмент људских 
ресурса 

Torrington, D., 
Hall, Laura, 
Taylor, S. 

Data Status, 
Београд 

Менаџер људских 
ресурса 

15.  Организациона 
култура – колективни 
ум предузећа 

Јанићијевић, Н. Економски 
факултет, Београд 
1997. 

Менаџер људских 
ресурса 

16.  Менаџер и систем     
квалитета хране 

Шомођи, Ш., 
Новковић, Н., 
Кајари 
Каролина, 
Радојевић, В. 

Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад, 2996.   
 

Управљање 
квалитето 
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17.  Principles of quality 
controll 

Banks, J. New York, 1989. 
 

Управљање 
квалитето 

18.  Систем квалитета – 
ISО 9001:2000 

Вулановић, В., 
Д. 
Станивуковић, 
Б. Камберовић, 
Р. Максимовић, 
Н. Радаковић, 
В. Радловачки, 
М. Шилобрад 

Факултет 
техничких наука, 
Институт за 
индустријско 
инжењерство и 
менаџмент, Нови 
Сад, 2005. 

Управљање 
квалитето 

19.  Total Quality 
management (Second 
Edition) 

Oakland, J.S. Butterworth, LtD., 
Oxford, 1993. 

Управљање 
квалитето 

20.  Систем квалитета – 
национални пројекат 
за успешан развој 

Узуновић, Р. Пословна 
политика, Година 
XXVI , Фебруар, 
1997. 

Управљање 
квалитето 

21.  Производно-
економска и 
употребна вредност 
воћа и грожђа 

Милић, Д., 
Радојевић, В. 

Нови Сад, 2003 
 

Предузетништво у 
агробизнису 

22.  Организација и 
економика пословања 

Милић, Д., 
Средојевић 
Зорица 

Пољопривредни 
факултет, Нови Сад, 
2004.  

Предузетништво у 
агробизнису 

23.  Organization of the 
Farm or Agri-Business 
Enterprise 

Becker John C. University Park, Penn 
State Cooperative 
Extension, 1997. 

Предузетништво у 
агробизнису 

24.  Problem Solving; А 
Statistician's Guide 

Chatfield, C. Chapman and Hall, 
London,1990 

Анализа података 

25.  Applied Statistics, 
Principles and 
Examples 

Cox, D.R., 
Snell, E.J. 

Chapman and Hall, 
London, 1981. 

Анализа података 

26.  Статистички методи с 
применом у 
пољопривредним и 
биолошким 
истраживањима, 
Друго проширено 
издање 

Хаџивуковић, 
С.,  

Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад, 1991. 
 

Анализа података 

27.  Статистика: 
Принципи и примена 

Хаџивуковић, 
С., Катарина, 
Чобановић 

Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад, 1994. 

Анализа података 

28.  Мултиваријациона 
анализа 

Ковачић, З. Универзитет у 
Београду, 
Економски 
факултет, Београд, 
1995. 

Анализа података 

29.  STATISTICA 7.1.  StatSoft, 
Универзитетска 
лиценца, Нови 

Анализа података 
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Сад, 2007.  
30.  Примењена 

статистика 
Шошић, И. Школска књига, 

Загреб, 2004. 
Анализа података 

31.  Статистички методи с 
применом у 
пољопривредним и 
биолошким  
истраживањима,  
Друго проширено 
издање 

Хаџивуковић, 
С. 

Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад, 1991. 
 

Регресиона 
анализа 

32.  Analysis of Economic 
Data 

Koop, G. John Wiley & Sons, 
Ltd., Chichester, 
England, 2000. 

Регресиона 
анализа 

33.  Увод у економетрију Младеновић, 
З., Петровић, 
П. 

Економски 
факултет, Београд, 
2002. 

Регресиона 
анализа 

34.  Applied Regression 
Analysis 

Draper, N., 
Smith, H. 

Third Edition, 
Wiley, New York, 
1998. 

Регресиона 
анализа 

35.  Регресиона анализа Хаџивуковић, 
С., Зегнал Р., 
Чобановић К. 

Привредни 
преглед, Београд, 
1982. 

Регресиона 
анализа 

36.  Theory of 
Econometrics 

Koutsoyianis, A. Second Edition, the 
Macmilan Press, 
Ltd, London,1998. 

Регресиона 
анализа 

37.  Примењена 
статистика 

Шошић, И. Школска књига, 
Загреб, 2004. 

Регресиона 
анализа 

38.  Увод у економетрију Киш, Т. Универзитет у 
Новом Саду, 
Економски 
факултет, 
Суботица,1996. 

Регресиона 
анализа 

39.  Збирка решених 
задатака из 
економетрије 

Младеновић, З. Универзитет у 
Београду, 
Економски 
факултет, 
Београд,20022. 

Регресиона 
анализа 

40.  STATISTICA 7.1.  StatSoft, 
Универзитетска 
лиценца, Нови 
Сад, 2007.  

Регресиона 
анализа 

41.  A Guide to Modern 
Econometrics 

Verbeek, M. 2nd edition, John 
Wiley & Sons, 
Ltd,2004. 

Регресиона 
анализа 

42.  Мултиваријационa 
анализa 

Ковачић, З. Универзитет у 
Београду, 
Економски 
факултет, 
Београд,1994. 

Мултиваријациона 
анализа 

43.  Applied Regression Kleinbaum, Duxbury Press, An Мултиваријациона 
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Analysis and 
Multivariable Methods 

D.G., Kupper, 
L.Z., Müller, 
K.E., Nizam, A 

International 
Thompson 
Publishing Compan 
1998. 

анализа 

44.  STATISTICA 7.1.  StatSoft, 
Универзитетска 
лиценца, Нови 
Сад, 2007.  

Мултиваријациона 
анализа 

45.  Статистика Хаџивуковић, 
С. 

Привредни 
преглед, Београд, 
1989. 

Статистички 
методи у контроли 
квалитета 

46.  Statistical Process 
Control and Quality 
Improvement 

Smith, M.G. Prentice Hall, 
Upper Saddle 
River, New Jersey, 
2001. 

Статистички 
методи у контроли 
квалитета 

47.  Статистика за 
менаџере квалитета 

Шолак, Б.Њ. ТиК принт, 
Младеновац , 
1996. 

Статистички 
методи у контроли 
квалитета 

48.  Statistical Methods for 
Quality Improvement 

Ryan, T.P. John Wiley & Sons. 
New York,1996. 

Статистички 
методи у контроли 
квалитета 

49.  Калкулација у 
пољопривреди 

Марко, Ј., 
Јовановић, М. и 
Тица, Н. 

Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад, 1998. 

Процењивање у 
пољопривреди 

50.  Трошкови и 
калкулације у 
пољопривредној 
производњи 

Андрић, Ј Пољопривредни 
факултет Београд, 
1991.  

Процењивање у 
пољопривреди 

51.  Пословне финансије и 
процена вредности 
предузећа 

Родић, Ј Економика, 
Београд, 1991. 

Процењивање у 
пољопривреди 

52.  Економика 
механизације 

Андрић, Ј. Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад, 1980.,  

Економика 
пољопривредне 
технике 

53.  Менаџмент 
пољопривредних 
машина 

Група аутора Универзитет у 
Новом Саду, 
Суботица - Нови 
Сад - Зрењанин, 
1997. 

Економика 
пољопривредне 
технике 

54.  Калкулације у 
пољопривреди 

Марко, Ј., 
Јовановић, М., 
Тица, Н. 

Футура 
публикације, Нови 
Сад, 1998. 

Економика 
пољопривредне 
технике 

55.  Трошкови и 
калкулације у 
пољопривредној 
производњи 

Андрић, Ј.: Пољопривредни 
факултет, Београд, 
1998. 

Економика 
пољопривредне 
технике 

56.  Организација 
пољопривредних 
предузећа 

Шомођи, Ш. Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад, 1989. 

Економика 
пољопривредне 
технике 

57.  Управљачко Стевановић, Н., Економски Обрачун и анализа 
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рачуноводство Малинић, Д факултет, Београд, 
2003.  

трошкова и 
резултата у 
пољопривреди 

58.  Cost accounting-
manageral emphasis 

Horngren, C., 
Foster, G., 
Datar, S. 

10th edition, 
Prentice Hall, NJ, 
2000.  

Обрачун и анализа 
трошкова и 
резултата у 
пољопривреди 

59.  Обрачун и анализа 
трошкова у 
пољопривреди 

Лисавац, С Институт за 
економику 
пољопривреде, 
Београд, 1983.  

Обрачун и анализа 
трошкова и 
резултата у 
пољопривреди 

60.  Примена система 
обрачуна по 
стандардним 
трошковима у 
ратарској 
производњи, 
магистарска теза 

Вукоје, В. Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад, 1999. 

Обрачун и анализа 
трошкова и 
резултата у 
пољопривреди 

61.  Обрачун трошкова у 
пољопривредним 
предузећима ABC 
методом, докторска 
дисертација 

Вукоје, В. Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад, 2006. 

Обрачун и анализа 
трошкова и 
резултата у 
пољопривреди 

62.  Истраживање начина 
и метода за 
унапређивање 
рачуноводственог 
информационог 
система у 
агроиндустријском 
комплексу у функцији 
пословног 
одлучивања, 
докторска 
дисертација 

Петкович, Ђ Економски 
факултет, 
Суботица, 1993.  
 

Обрачун и анализа 
трошкова и 
резултата у 
пољопривреди 

63.  Теорија и анализа 
биланса 

Родић, Ј., 
Вукелић, 
Гордана 

Пољопривредни 
факултет, Земун, 
2003. 
 

Обрачун и анализа 
трошкова и 
резултата у 
пољопривреди 

64.  Калкулација у 
пољопривреди 

Марко, Ј., 
Јовановић, М. и 
Тица, Н. 

Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад, 1998. 

Инвестиционе 
калкулације у 
пољопривреди 

65.  Трошкови и 
калкулације у 
пољопривредној 
производњи 

Андрић, Ј Пољопривредни 
факултет Београд, 
1991. 

Инвестиционе 
калкулације у 
пољопривреди 

66.  Међународне 
финансије 

Пушара, К. Велзал пресс, 
Београд, 2000. 

Инвестиционе 
калкулације у 
пољопривреди 

67.  Corporate financial Dougals R. Prentice hall, Инвестиционе 
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managment Emery, John D. 
Finnerty 

UperSadde River, 
1998.  

калкулације у 
пољопривреди 

68.  Пословне финансије и 
процена вредности 
предузећа 

Родић, Ј.   Еконоимика, 
Београд, 1991. 

Инвестиционе 
калкулације у 
пољопривреди 

69.  Социологија села Митровић, М., СДС, Београд, 
1998. 

Социологија села 

70.  Социологија сеоских 
колектива - огледи 

Стојанов 
Младен 

Матица српска, 
Нови Сад ,2004. 

Социологија села 

71.  Социологија: теме и 
перспективе 

М. Хараламбос, 
М. Холборн, 

Голден маркетинг, 
Загреб,2002. 

Социологија села 

72.  Handwörterbuch zur 
ländlichen Gesellschaft 
in Deutschland 

Beetz, Stephan; 
Brauer, Kai; 
Neu, Claudia; 
[Ed.] 

VS Verlag, 
Wiesbaden,2004. 

Социологија села 

73.  Communication for 
rural innovation 

Leeuwis C, van 
den Ban, A 

Rethinking 
agricultural 
extension, 2005. 

Социологија села 

74.  Von der lokalen 
Ökonomie zum 
globalisierten Dorf 

Christa Müeller Campus Verlag, 
Frankfurt, 1997. 

Социологија села 

75.  Sozialer Wandel in 
laendlichen Raeumen 

Lutz 
Laschewski, 
Claudia Neu 
(Hrsg.) 

Shaker Verlag, 
Achen.,2004. 

Социологија села 

76.  Bauernfamilien 
zwichen Tradition und 
Moderne 

Fliege, Thomas Frankfurt am M. , 
1997. 

Социологија села 

77.  Von der lokalen 
Ökonomie zum 
globalisierten Dorf,  
Campus Verlag 

Christa Müeller Frankfurt odabrani 
članci iz časopisa 
Sociologia Ruralis, 
Rural Sociology, 
1997. 

Социологија села 

78.  Socioloski metod Milić, Vojin Vuka Karadzic, 
Beograd,1996. 
 

Методе 
социолошког 
истраживања села 
и пољопривреде 

79.  Designing and 
Conducting Survey 
Research 

Louis M. Rea, 
Richard A. 
Parker 

Jossey-Bass 
Publishers, San 
Francisco, 1997. 

Методе 
социолошког 
истраживања села 
и пољопривреде 

80.  Methoden empirischen 
Sozialforschung 

Schnell, R., Hill, 
P., Esser, E., 

Oldenburg Verlag, 
München, 2005. 

Методе 
социолошког 
истраживања села 
и пољопривреде 

81.  Basics of Qualitative 
Research, SAGE 

Strauss, A., 
Corbin, J 

Thousand Oaks-
London-NewDelhi, 
1998. 

Методе 
социолошког 
истраживања села 
и пољопривреде 

82.  Whose Reality Chambers, ITDG Publishing, Методе 
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Counts?: Putting the 
Last First 

Robert, London, UK  ,1997. социолошког 
истраживања села 
и пољопривреде 

83.  A Step-by-step Field 
Guide to Participatory 
Tools and Techniques, 
in: «Embracing 
Participation in 
Development: 
Worldwide Experience 
from CARE's 
Reproductive Health 
Programmes» 

M. Kaul Shah, 
S. Gegnan 
Kambon, B. 
Monahan 

United States 
Agency for 
International 
development, 
Atlanta 
 

Методе 
социолошког 
истраживања села 
и пољопривреде 

84.  Participatory Action 
Research and Social 
Change 

Daniel Selener Cornell University, 
USA, 1997. 

Методе 
социолошког 
истраживања села 
и пољопривреде 

85.  Материнство Трипковић, 
Гордана 

Културни образац 
Срба, Нови Сад , 
1996. 

Социологија 
сеоске породице 

86.  Трагом породице Трипковић, 
Гордана 

Нови Сад, 2005. Социологија 
сеоске породице 

87.  Sociologija porodice : 
kritika i izazovi 

Milic Andjelka Beograd: Čigoja 
štampa, 2001. 
 

Социологија 
сеоске породице 

88.  Porodica i srodstvo na 
Balkanu: analiza jedne 
kulture koja nestaje 

Kazer, Karl Udruženje za 
društvenu istoriju, 
Beograd,2002 

Социологија 
сеоске породице 

89.  Bauernfamilien 
zwichen Tradition und 
Moderne 

Fliege, Thomas Frankfurt am M., 
1998. 

Социологија 
сеоске породице 

90.  Einfuehrung in die 
Gruppensoziologie 

Bernard 
Schaefers 

Quelle & Meyer 
Verlag, 1999. 
 

Социологија 
сеоске породице 

91.  Handwörterbuch zur 
ländlichen Gesellschaft 
in  Deutschland 

Beetz, Stephan; 
Brauer, Kai; 
Neu, Claudia; 
[Hrsg.] 

VS Verlag, 
Wiesbaden, 2004. 

Социологија 
сеоске породице 

92.  Социологија сеоских 
колектива - огледи 

Стојанов 
Младен 

Матица српска, 
Нови Сад ,2004. 

Друштвене групе 
у селу 

93.  Социологија: теме и 
перспективе 

М. Хараламбос, 
М. Холборн 

Голден маркетинг, 
Загреб,2002. 

Друштвене групе 
у селу 

94.  Друштвена 
трансформација и 
стратегије 
друштвених група : 
свакодневница Србије 
на  почетку  трећег 
миленијума 

Милић 
Анђелка 

Институт за 
социолошка 
истраживања, 
Београд.,2004. 

Друштвене групе 
у селу 

95.  Einfuehrung in die Bernard Quelle & Meyer Друштвене групе 
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Gruppensoziologie Schaefers Verlag, 1999. у селу 
96.  Young people in rural 

Areas of Europe 
Birgit Jentsch, 
Mark 
Schucksmith 

Ashgate, 2004. Друштвене групе 
у селу 

97.  Jugendliche in 
ländlichen Regionen : 
ein ost-westdeutscher 
Vergleich, 
orschungsauftrag des 
Bundesministeriums 
für Ernährung 

Böhnisch, L Landwirtschaft und 
Forsten, Bonn: 
Köllen, 1997. 

Друштвене групе 
у селу 

98.  Regional rural 
development : a 
regional response to 
rural poverty, 

Theo Rauch ; 
Matthias Bartels 
; Albert Engel 

Wiesbaden: 
Universum-Verl.-
Anst. 2001. 

Социологија 
руралног развоја 

99.  Local partnerships for 
rural development : the 
European experience 

Malcolm J. 
Moseley (Ed.) 

Wallingford : CABI 
Publ. (2003). 

Социологија 
руралног развоја 

100. The CAP and the 
regions – teritorial 
impact of the common  
agricultural policy 

M. 
Schucksmith, 
K.J. Thomson, 
D. Roberts 

Cabi Publ. (2005). Социологија 
руралног развоја 

101. Paradigms of social 
change: Modernization, 
Development,  
Transformation, 
Evolution, 

Schelkle Krauth, 
Kohli Elwert 
(ed) 

Campus Verlag, 
Frankfurt am M. 
(2000). 

Социологија 
руралног развоја 

102. Von der lokalen 
Ökonomie zum 
globalisierten Dorf, 

Christa Müeller Campus Verlag, 
Frankfurt (1997). 

Социологија 
руралног развоја 

103. Sozialer Wandel in 
laendlichen Raeumen, 

Lutz 
Laschewski, 
Claudia Neu 
(Hrsg.) 

Shaker Verlag, 
Achen. (2004). 

Социологија 
руралног развоја 

104. „Diffusion of 
Innovations“, 

Rogers, Е.М. Free Press, Fift 
Edition, New York 
(2003). 

Социологија 
руралног развоја 

105. Communication for 
rural innovation: 
Rethinking agricultural 
extension. 

Leeuwis C, van 
den Ban, A 

(2005). Социологија 
руралног развоја 

106. Development 
Sociology – Actor 
Perspectives, 

Long, Norman, Routlege, 
(2001). 

Социологија 
руралног развоја 

107. Социологија сеоских 
колектива - огледи, 

Стојанов 
Младен 

Матица српска, 
Нови Сад  
odabrani članci iz 
časopisa Sociologia 
Ruralis, Rural 
Sociology (2004) 

Социологија 
руралног развоја 
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108. Economic Instruments 
for Water Quality and 
Quantity Management. 

Andreson Kristi, 
Farooqi Rizwan 

CABREE, 
University of 
Alberta, Edmonton, 
(2003) 

Економски 
инструменти 
планирања и 
менаџмента вода 

109. Selected Issues in 
Water Resources 
Management in 
Europe, AA: Balkema, 

Correira F.N. Rotterdam, (1998) 
 

Економски 
инструменти 
планирања и 
менаџмента вода 

110. The Political Economy 
of Water Pricing 
Reforms. 

Dinar,A. Oxford University 
Press, United 
States, (2000) 

Економски 
инструменти 
планирања и 
менаџмента вода 

111. Koncesije po BOT 
modelu. 

Ivković,B. i 
saradnici, 

Prometej, Novi 
Sad, (1999) 

Економски 
инструменти 
планирања и 
менаџмента вода 

112. Studija o finansiranju 
vodoprivrede, 

Potkonjak S. Poljoprivredni 
fakultet, Novi Sad, 
(2001) 

Економски 
инструменти 
планирања и 
менаџмента вода 

113. Economics of Water 
Resources : From 
Regulation to 
Privatization. 

Spulber N., 
Sabbaghi A. 

Kluwer Academic 
Publishers, Boston. 
(1998) 

Економски 
инструменти 
планирања и 
менаџмента вода 

114. Economic Instruments 
and Water Policies in 
Central and Eastern 
Europe: Issues and 
Options. 

Grupa autora Conference 
Proceedings. 
Szentendre, 
Hungary, (2001) 

Економски 
инструменти 
планирања и 
менаџмента вода 

115. Natural Resource 
Economics. Policy 
Problems and 
Contenporary analysis. 

Bromley D. Kluwer Academic 
Publishers. Boston. 
(1996) 

Економика водних 
ресурса 

116. Environmental 
Engineering 
management of Water 
Projects. 

Gangstand E., 
Stanley R.A. 

Franklin Book 
Company. (1997) 
 

Економика водних 
ресурса 

117. The Economics and 
Managemet of Water 
and Drainage in 
Agriculture. 

Dinar 
A.,Zilberman D. 

Kluwer Academic 
Publishers,Boston. 
(2003) 

Економика водних 
ресурса 

118. Ефикасност дренаже 
уз примену допунског 
растресања 
земљишта. 
Магистрска теза. 

Костић Д. Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад. (1998) 
 

Економика водних 
ресурса 

119. Економика 
водопривреде (део 
Економска функција 
уређења вода и 

Поткоњак С. Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад. (1991) У 
припреми ново 

Економика водних 
ресурса 
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водотока). издање 
120. The Economics of 

Water, Irrigation and 
Develompent. 

Schoengold K., 
Zilberman D. 

University of 
California, 
Berkeley. (2005) 

Економика водних 
ресурса 

121. Аграрна економија, Закић-
Вујатовић, З. 

„Економски 
факултет“, 
Београд, (2001) 

Аграрна 
економија 

122. Економија и аграр, Пејановић, Р. „Пољопривредни 
факултет“, Нови 
Сад, (2000) 

Аграрна 
економија 

123. Транзиција и 
агропривреда, 

Пејановић, Р., 
Тица, Н. 

„Пољопривредни 
факултет“, Нови 
Сад, (2005) 
 

Аграрна 
економија 

124. Транзиција, рурални 
развој и аграрна 
политика, 

Пејановић, Р., 
Његован, З., 
Тица, Н. 

„Пољопривредни 
факултет“, Нови 
Сад, „Економски 
институт“, 
Београд (2007) 

Аграрна 
економија 

125. Модерни агробизнис 
менаџмент 

Љутић, Б., 
Kenneth, C., 
Schneeberger, 
Donald., D. 
Osburn 

„МБА прес“ 
Београд (2003) 

Аграрна 
економија 

126. Економија, Paul A. 
Samuelson, 
William D 
Nordaus 

„Мате“, Загреб, 
(2000) 

Економија 

127. Микроекономија Hal R. Varijan „Економски 
факултет“, 
Београд, (2003) 
 

Економија 

128. Макроекономија Burda Michael, 
Viploš Čars 

„Центар за 
либерално – 
демократске 
студије“, Београд, 
(2004) 

Економија 

129. Противречности 
глобализације 

Џозеф Стиглиц „SBM-x“, Београд 
(2002) 

Економија 

130. Економија (за 
агроекономисте) 

Пејановић, Р. „Дневник“, Нови 
Сад; (2000) 

Економија 

131. Основи економије Пејановић, Р. „Пољопривредни 
факултет“, 
“Технолошки 
факултет“, Нови 
Сад. (2003) 

Економија 

132. Иновације и 
предузетништво 

Друкер, П. „Привредни 
преглед“, Београд 
(1995) 

Предузетничка 
економија 

133. Управљање Адижес, И. „Прометеј“, Нови Предузетничка 
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променама Сад, (1994) економија 
134. Животни циклус 

предузећа 
Адижес, И. „НИП Политика“, 

Београд, (1993) 
Предузетничка 
економија 

135. Психологија 
стваралаштва 

Квашчев, Р. „Завод за 
уџбенике и 
наставна 
средства“, Београд 
(1981) 

Предузетничка 
економија 

136. Предузетничка 
економија, 

Станковић, Ф. „Савремена 
администрација“, 
Београд, (1989) 
 

Предузетничка 
економија 

137. Предузетништво-нове 
методе и технике, 

Станковић, Ф., 
Вукмировић, 
Н. 

„Матица српска“, 
Нови Сад, (1995) 
 

Предузетничка 
економија 

138. Протестантска етика 
и дух капитализма 

Вебер, М. „Маслеша – 
Свјетлост“, 
Сарајево, (1989) 

Предузетничка 
економија 

139. Предузетништво Галогажа, М. „Marketing 
Management 
Collage“, Нови 
Сад (2005) 

Предузетничка 
економија 

140. Уроки организации 
бизниса 

Демин, А. А., 
Каткало, В. С. 

Лениздат, Санкт 
Петербург, (1994) 
 

Предузетничка 
економија 

141. Иновациониј 
менаджмент 

Колонтај, М.М. БГЕУ, Москва 
(1997) 
 

Предузетничка 
економија 

142. Како креирати, 
овладати и 
доминирати 
тржиштем 

Котлер Филип „Адизес“, Нови 
Сад, (2003) 
 

Предузетничка 
економија 

143. Предузетничко 
рачуноводство 

Група аутора „ТЕБ“, Загреб 
(1996) 
 

Предузетничка 
економија 

144. Пословање брзином 
мисли 

Gejts Bil „Прометеј“, Нови 
Сад, (2001) 

Предузетничка 
економија 

145. Транзиција – рурални 
развој и аграрна 
политика 
 

Пејановић, Р., 
Његован, З., 
Тица, Н. 

2007 Аграрна политика 
и рурални развој 

146. Стратегија 
регионалног развоја 
Републике Србије 
 

Влада 
Републике 
Србије 

2007 Аграрна политика 
и рурални развој 

147. Стратегија 
регионалног развоја 
Републике Србије 
 

Влада 
Републике 
Србије 

2006 Аграрна политика 
и рурални развој 

148. Стратегија Влада 2005 Аграрна политика 
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регионалног развоја 
Републике Србије 
 

Републике 
Србије 

и рурални развој 

149. Извештај о руралном 
развоју РСЦГ 

ИБРД 2003 Аграрна политика 
и рурални развој 

150. Стратегија развоја 
МСП 
 

Влада 
Републике 
Србије 

2004 Аграрна политика 
и рурални развој 

151. План регионалног 
развоја АП Војводине 

ГТЗ и 
Покрајински 
секретаријат за 
привреду 

Економика 
пољопривреде, 
уџбеник, (2003) 
 

Аграрна политика 
и рурални развој 

152. Теорија и политика 
привредног развоја 
 

Филиповић, 
М., и 
сарадници 

 Аграрна политика 
и рурални развој 

153. «Маркетинг» Влаховић, Б. Нови Сад, 2004 Агромаркетинг 
154. «Маркетинг» Милисављевић, 

М. 
Београд, 1995.  Агромаркетинг 

155. Marketing 
Management 

Kotler Ph. The Millennium 
Edition, Prentice 
Hall, Upper Saddle 
River, New Jersey, 
2000 

Агромаркетинг 

156. «Управљање 
маркетингом» 

Котлер, Ф. Загреб, 1989. Маркетинг 
истраживање 

157. «Маркетинг» Влаховић, Б. Нови Сад, 2004. 
 

Маркетинг 
истраживање 

158. Marketing 
Management 

Kotler Ph. The Millennium 
Edition, Prentice 
Hall, Upper Saddle 
River, New Jersey, 
2000 

Маркетинг 
истраживање 

159. Međunarodni 
marketing 

Mile Jović IEN PRESS, 
Beograd,2002 

Међународни 
маркетинг 
агроиндустријских 
производа 

160. Communicating 
Globally: An Integrated 
Approach, Chicago 

Shultz Don E. 
and Kitchen 
Philip J., 

NTC/Contemporary 
Publishing Group, 
2000. 

Међународни 
маркетинг 
агроиндустријских 
производа 

161. “Global marketing” Warren J. 
Keegan and 
Mark C. Green 

Upper Saddle 
River, NJ: Prentice 
– Hall, 1999 

Међународни 
маркетинг 
агроиндустријских 
производа 

162. Marketing 
Management in the 21st 
Century  

Capon N. and 
Hulbert J.M 

Prentice Hall, 
Upper Saddle 
River, New Jersey, 
2001 

Међународни 
маркетинг 
агроиндустријских 
производа 

163. Marketing Kotler Ph. The Millennium Међународни 
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Management Edition, Prentice 
Hall, Upper Saddle 
River, New Jersey, 
2000 

маркетинг 
агроиндустријских 
производа 

164. ‘’Marketing 
menadžment’’ 

Vasiljev S., 
Cvetković Lj., 
Kancir R., 
Pantelić D. 

Ekonomski fakultet 
Subotica, 2006. 
god. 

Одлучивање у 
маркетингу 

165. ‘’Upravljanje 
marketingom’’ 

Kotler P. X izdanje, Mate, 
Zagreb, 2001. god. 

Одлучивање у 
маркетингу 

166. ‘’Basic Marketing’’ Perreault W., 
McCarthy J. 

McGraw Hill Irwin, 
Boston, 2005. 

Одлучивање у 
маркетингу 

167. "Тржиште 
пољопривредно-
прехрамбених 
производа", књига I, 
општи део 

Влаховић Б. Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад, 2003 

Тржиште 
агроиндустријских 
производа 

168. "Тржиште 
пољопривредно-
прехрамбених 
производа", књига II, 
специјални део 

Влаховић Б. Пољопривредни 
факултет, Нови 
Сад, 2003 

Тржиште 
агроиндустријских 
производа 

169. "Потрошња 
пољопривредно-
прехрамбених 
производа у свету и 
СР Југославији" 

Влаховић, Б. Нови Сад, 1999 Тржиште 
агроиндустријских 
производа 

170. "Тржиште и промет 
пољопривредних 
производа" 

Ђоровић М., 
Томин А. 

Београд, 1995 Тржиште 
агроиндустријских 
производа 

171. Generatori i aplikacije 
sistema za podršku 
odlučivanju I i II. 

Čupić M., 
Novaković T., 
Svilar M. 

Naučna knjiga, 
Beograd, 1992 
 

Информационе 
технологије и 
подршка 
одлучивању 

172. Decision Support 
Systems in the 21st 
Century 

Marakas G. M. Prentice Hall. 
(1999) 
 

Информационе 
технологије и 
подршка 
одлучивању 

173. SIMIS, The FAO 
Decision Support 
System For Irrigation 
Scheme Management 

Mateos L., 
López-Cortijo I., 
Sagardoy J.A. 

Agric. Water 

Manage. 56, pp. 
193–206. (2002) 

Информационе 
технологије и 
подршка 
одлучивању 

174. Analytic Hierarchy 
Process 

Saaty TL New York: 
McGraw-Hill. 
(1980) 

Информационе 
технологије и 
подршка 
одлучивању 

175. Systems Analysis 
Methods in 
Engineering With 
Extensions in 

Srdjevic B. Beleške sa 
predavanja na 
poslediplomskim 
studijama (na 

Информационе 
технологије и 
подршка 
одлучивању 
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Environmental 
Engineering, federal 
University of Bahia, 
Salvador,  Brazil 

engleskom) (1980) 

176. Combining different 
prioritization methods 
in analytic hierarchy 
process synthesis 

Srdjevic B. Computers & 
Operations 
Research 32 (7), 
1897-1919, 
Elsevier, 2005. 

Информационе 
технологије и 
подршка 
одлучивању 

177. Nepristrasna ocena 
značaja kriterijuma u 
višekriterijumskoj 
optimizaciji 

Srđević, B. Vodoprivreda 37 
(213-215), 53-58, 
2005. 

Информационе 
технологије и 
подршка 
одлучивању 

 
 
 
Табела 10.5  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, 
практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји) 
  
Назив предмета Књига 

предметног 
наставника 

Књига 
другог 
аутора  

Практикум 
 

Збирка-е 
задатака 
 
 

Књиге 
на 
страном 
језику  

Друга 
врста 
литературе 

Увод у научни 
метод 

+ +   + + 

Агроменаџмент + + +  +  
Менаџмент одрж. 
развоја села и 
пољопривреде 

 +   + + 

Менаџмент 
људских ресурса 

 +   + + 

Управљање 
квалитетом 

+ +   + + 

Предузетништво у 
агробизнису 

+ +   +  

Анализа података + +  + + + 
Регресиона анализа + +  + + + 
Мултиваријациона 
анализа 

 +   + + 

Статистички методи 
у контроли 
квалитета 

 +   + + 

Процењивање у 
пољопривреди 

+ +     

Економика 
пољопривредне 
технике 

+ +     

Обрачун и анализа 
трошкова и 
резултата у 
пољопривреди 

+ +   + + 

Инвестиционе + +   + + 
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калкулације у 
пољопривреди 
Социологија села  +   + + 
Методе 
социолошког 
истраживања села и 
пољопривреде 

 +   + + 

Социологија сеоске 
породице 

+ +   + + 

Друштвене групе у 
селу 

 +   + + 

Социологија 
руралног развоја 

 +   + + 

Економски 
инструменти 
планирања и 
менаџмента вода 

+ +   + + 

Економика водних 
ресурса 

+ +   + + 

Аграрна економија + +    + 
Економија + +    + 
Предузетничка 
економија 

 +    + 

Аграрна политика и 
рурални развој 

+ +    + 

Агромаркетинг + +   +  
Маркетинг 
истраживање 

+ +   +  

Међународни 
маркетинг 
агроиндустријских 
производа 

 +   + + 

Одлучивање у 
маркетингу 

 +   +  

Тржиште 
агроиндустријских 
производа 

+ +     

Информационе 
технологије и 
подршка 
одлучивању 

+ +   + + 
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Прилог 10.2. Доказ о поседовању информационе технологије, број интернет 

прикључака 
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Стандард 11: Контрола квалитета      

 
Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 
самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

НН Веће Факултета је на седници од 27.02.2007. године донело Правилник о 
самовредновању студија, педагошког рада наставника и услова рада на основу кога се 
врши провера квалитета студијских програма. 
Провера квалитета студијског програма се спроводи: 

- путем анкетирања студената при крају сваког семестра оцењује се квалитет 
извођења наставе, настаник, сарадник, лаборант, као и логистичка подршка 
ненаставног особља (рад Студентске службе, Деканата, Рачуноворства, Службе 
обезбеђенја и одржавања чистоће) 

- путем анкетирања дипломираних студената приликом доделе дипломе 
- путем анкетирања дипломираних студената које су у радном односу  
- путем оцењивања дил. инж Факултета од  стране послодаваца који су са њима 

засновали радни однос 
- путем анкетирања потенцијалних послодаваца о квалитету студијских програма 
- путем вредновања наставног процеса и услова рада од стране наставног и 

ненаставног особља факултета 
За спровођење самовредновања задужени су ментори година,  са по два студента са 
сваке године. Унос добијних резилтата врше војници на цивилном служењу војног рока 
на Факултету, а за статстичку обараду података су задужени асистенти са предмета 
Статистика. Извештај о самовредновању пише продекан за наставу а усваја га НН Веће 
Факултета. 
 
 
 
Евиденција: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма – Прилог 
11.1, Јавно публикован документ –Политика обезбеђења квалитета- Прилог 11.2 

Правилник о уџбеницима-Прилог 11.3 Извод из Статута установе којим регулише 
оснивање и делокруг рада комисије за квалитет – Прилог 11.4 
 
Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета. 
 
Р.Б Име и презиме Звање 
1. проф. др Санимир Ковчин – председник редовни професор 
2. проф. др Радојка Глигорић редовни професор 
3.  проф. др Нада Кораћ редовни професор 
4. доц. др Љиљана Николић доцент 
5.  проф. др Драгана Рајковић редовни професор 
6.  проф. др Радован Савић ванредни професор 
7.  проф. др Дубравка Штајнер редовни професор 
8.  проф. др Миленко Стеванчевић ванредни професор 
9. мр Маја Меселџија асистент 
10.  инж. Виолета Роквић руководилац студентске 

службе 
11. Небојша Новаковић студент продекан 
12.  дипл. прав Дејан Глигорић секртар Комисије 
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Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања студијског програма, 

посебан прилог – књига САМОВРЕДНОВАЊА 

 

 
Студијски програм основних академских студија (Уписати назив студијског 

програма) је иновиран и допуњен стари студијски програм (Уписати назив 

студијског програма) који се реализује од 2005. године. Ова верзија програма 

почеће да се реализује после акредитације од 2008/09 школске године.  

Пољопривредни факултет је извршио све припреме за вредновање и то: 

- Формиран је Савет за акредитацију факултета 
- Формирана је Комисија за квалитет Факултета 
- Израђена и усвојена стратегија обезбеђења квалитета 
- Израђен и усвојен правилник о вредновању студија, педагошког рада 

наставника и услова рада 
- Усвојени упитници за вредновање и то: 

Упитник 1. 
 Вредновање наставника и сарадника од стране студената 
Упитник 2. 
 Вредновање наставе, студијског програма и услова рада од стране студената 
Упитник 3. 
 Вредновање студијског програма од стране дипломираних студената 
Упитник 4. 
 Вредновање студијског програма од стране запослених дипломираних  

студената 
Упитник 5. 
 Вредновање наставног процеса, студијских програма и услова рада од  

стране наставног и ненаставног особља 
Упитник 6. 

Вредновање студијског програма од стране потенцијалних послодаваца. 
Упитник 7. 
 Вредновање наставе од стране наставника и сарадника након анкетирања  

и разговора са студентима 
 

 

Пољопривредни факултет је током претходне школске године обавио вредновање 
постојећих студијских програма, наставног процеса и услова рада, а резултати ће бити 
приказани у документацији за акредитацију установе за све студијске програме - Књига 
- САМОВРЕДНОВАЊЕ. У летњем семестру школске 2007/08 године биће обављено 
поновно вредновање од стране студената, наставног и ненаставног особља и 
потенцијалних послодаваца. 
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Прилог 11.4. Извод из Статута установе који регулише оснивање и делокруг рада 

Комисије за квалитет 
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Стандард 12: Студије на даљину 

 
Студијски програм заснован на методама и технологијама образовања на даљину 
подржан је ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма. 
Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сваку 
област и свако образовно-научно и образовно-уметничко поље, ако  наставни садржај, 
подржан расположивим ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и 
ако се обезбеђује исти ниво знања дипломираних студената, иста ефикасност 
студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у случају уобичајеног начина 
реализације студијског програма. 
 
За сада нису предвиђене. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈИ: 

 
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма 
Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма 
Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма 
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Универзитет у Новом Саду    
Пољопривредни факултет 
21000 Нови Сад, Трг Д. Обрадовића 8 

Тел: 021/485-3219; Факс: 021/459-761;  
E-mail: nastava@polj.ns.ac.yu; http://polj.ns.ac.yu 

Акредитација студијског програма 

 ДИПЛОМСКЕ  АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ - МАСТЕР АГРОЕКОНОМИЈА  

 
 
Извештај бр. 1. Извештај о структури студијког програма, стандард 5.  

Курикулум 
 

1. ЕСПБ бодови 
      ЕСПБ бодова на години студија = 60 

ЕСПБ бодова након завршених студија = 300 

 

2. Активна настава 

2.1. Часова активне наставе на години студија = 20 
Просечно часова активне наставе на свим годинама студија = 20 

2.2. Часова предавања на години студија = 10 
Просечно часова предавања на свим годинама студија = 10 
 

3.  Заступљеност одређене групе предмета према типу у односу на број ЕСПБ бодова:  
3.1. на дипломским академским студијама 

академско – опште образовни = 
теоријско – методолошки = 
научно, односно уметничко стручни = 
стручно – апликативни =  

 

4. Заступљеност изборних предмета 
4.1. на основним студијама 
4.2. на дипломским студијама = 90% 
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Извештај бр. 2. Извештај о броју наставника: Стандард 9: 

Наставно особље 
 

1. Број наставника на студјском програму  
Укупан број= 23 

Број наставника са пуним радним временом= 16 

Број наставника који нису ангажовани са пуним радним временом= 7 
 
2. Укупно часова активне наставе на студјском програму држе наставници  

Укупно часова активне наставе на студјском програму на годишњем нивоу= 540 

Укупно часова активне наставе на студјском програму на недељном нивоу= 18 
   

3.  Потребан број наставника да покрије укупан број часова активне наставе коју држе наставници на 
студијском програму   
 

Потребан број наставника = 3 

=Укупно часова активне наставе на студијском програму на годишњем нивоу коју држе 
наставници /180= 3 

 
Потребан број наставника =  3 

=Укупно часова активне наставе на студијском програму на недељном нивоу коју држе 
наставници /6 = 3 

 
 

4. Укупан број наставника - Потребан број наставника = 23 – 3 = 20 

 
5. Активна настава коју наставници који раде са пуним радним временом  

% наставе коју држе наставници који раде са пуним радним временом у 
установи = 69,56% 

 
6. Активна настава коју наставници са докторатом  

% наставе коју држе наставници са докторатом (струковне студије) =  
 
7.  Оптерећење наставника: 

% наставника који има оптерећење веће од 180 часова годишње=  
% наставника који има оптерећење веће од 6 часова недељно  = 
 
 
 % наставника са оптерећењем већим од 12 часова недељно = 
 
 
% наставника са оптерећењем већим од 12 часова укупно у установи и другим високошколским 
установама= 
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Извештај бр. 3. Извештај о броју сарадника: Стандард 9:  

Наставно особље 
 
 
 

1. Број сарадника на на студјском програму  
Укупан број = 9 
Број сарадника са пуним радним временом = 7 
Број сарадника који нису ангажовани са пуним радним временом = 2 

 
2. Укупно часова активне наставе на студјском програму коју држе сарадници 

Укупно часова активне наставе у установи на годишњем нивоу коју држе сарадници = 540 

Укупно часова активне наставе у установи на недељном нивоу коју држе сарадници = 18 

   
3. Потребан број сарадника да покрије укупан број часова активне наставе коју држе сардници на     
студјском програму које установа реализује 
 

Потребан број сарадника  = 1.8 

Укупно часова активне наставе на студјском програму које установа реализује на годишњем 
нивоу коју држе сарадници /300= 1.8 

 
Потребан број сарадника =  1.8 
Укупно часова активне наставе на свим студјском програму које установа реализује на   
недељном нивоу коју држе сарадници  /10 = 1.8 

 
 
 

4.  Укупан број сардника на студијском програму - Потребан број сарадника =9 – 1.8 = 7.2 
 
5.  Оптерећење сарадника : 

% сарадника  који има оптерећење веће од 300 часова годишње =  
% сарадника који има оптерећење веће од 10 часова недељно  = 
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Документација за акредитацију високошколске 
установе и студијских програма 

 

 

 

Прилози 
 

 
1. Књига – Остали прилози 

2. Књига – Самовредновање 

3. Књига – Простор и наставно - научна база 

4. Књига – Публикације Факултета 
 

 

 

 
 

 

 
                                             Нови Сад, јануар 2008. 
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Акредитација установе и студијских програма  
 
 
 
 

Документација за акредитацију високошколске 
установе и студијских програма 

 
 
 
 

ПРИЛОЗИ 
 

1. Kњига - Остали прилози 
2. Kњига – Самовредновање и оцењивање квалитета 
3. Књига - Простор и наставно-научне базе 
4. Књига - Публикације Факултета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови Сад, март 2008. 
 

 

 


