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УВОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив студијског програма Уређење, коришћење и заштита вода 

Самостална високошколска установа у 

којој се изводи студијски програм  

Пољопривредни факултет 

Високошколска установа у којој се 

изводи студијски програм 

Пољопривредни факултет 

Образовно-научно/образовно-

уметничко поље 

Техничко-технолошке науке 

Научна, стручна или уметничка област Техничко-технолошке науке 
Врста студија Дипломске академске студије – Мастер,  
Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 60 
Назив дипломе  Дипломирани инжењер пољопривреде – Мастер,  

Уређење, коришћење и заштита вода 
Дужина студија 1 година 
Година у којој је започела реализација 

студијског програма 

1962/63 – 2005/2006 

Година када ће започети реализација 

студијског програма (ако је програм 

нов) 

- 

Број студената који студира по овом 

студијском програму   

7 

Планирани број студената који ће се 

уписати на овај студијски програм  

10 

Датум када је програм прихваћен од 

стране одговарајућег тела (навести ког) 

17.10.2007. Н.Н. Веће Пољопривредног 
факултета, Сенат 

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 
 

Упис кандидата се врши на основу Конкурса. Одлуку о расписивању конкурса доноси Сенат 
Универзитета, а на предлог Нaучно-наставно већа факултета. На студије другог степена, 
дипломске акадермске - master студије овог студијског програма може се уписати лице које 
има претходно завршене студије првог степена - основне четворогодишње академске 
студије. 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. 
 
Студије се састоје из обавезног подручја, које обухвата опште-образовне и стручне предмете 
из области биљне ратарско-повртарске производње и уже области по избору. У прилогу 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 студента, начином 
полагања испита и препорученом литературом. 
 
Студије се изводе кроз наставу предмета који су наведени у листи предмета (Прилог 1). 
Настава се изводи кроз семестре, од којих сваки траје 15 недеља, два семестра чине 
академску годину. Укупан број ЕСПБ по семестру је 30, а за академску годину најмање 60. 
Укупно трајање студија је 1 година (2 семестара), за које време студент треба да оствари 
најмање 60 ЕСПБ, укључујући ту и бодове за дипломски рад.  
 
Дипломске академске – мастер студије 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 ратарско-повртарске њивске 
производње.  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 прогрма, улази у укупан број бодова потребних за завршетак 
студија. Предуслови за упис појединих предмета виде се у прилогу где су дате листе 
обавезних и изборних предмета и њихови садржаји (програми), (Прилог 2). 
 
У конкретном семестру студент се опредељује за по један изборни предмет из одговарајућих 
група изборних предмета, водећи рачуна да укупан ЕСПБ 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. 
 
Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 
институције)- Прилог 1.1 (сајт факултета http://polj.ns.ac.yu) 
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Стандард 2. Сврха студијског програма  
 
Исход процеса 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 оргиналност у развијању и/или примени идеја, као и 
знање неопходно за разумевање научне основе, често у контексту истраживања, из области 
уређења, коришћења и заштите вода.  
 
Стечено знање дипломираном студенту обезбеђује стручност за рад у научним 
лабораторијама и истраживачким центрима, институтима и факултетима у области 
пољопривреде и водопривреде, односно ботехничких наука. 
 
Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 
институције)- Прилог 1.1 (сајт факултета http://polj.ns.ac.yu) 
 
 
 
 
 
Стандард 3. Циљеви студијског програма 
 
Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање студената за стручни и научни рад 
у области уређења, коришћења и заштите вода. Студент треба да стекне широко знање и 
разумевање научне основе уређења, коришћења и заштите вода, односно знање у оквиру 
ових области.  
 
По завршетку студија студијског програма Уређења, коришћења и заштите вода формирају 
се стручњаци способни за развој и примену научних достигнућа. Стечени ниво знања 
обезбеђује формираним стручњацима његову лаку примену у пракси и научно-
истраживачком раду. 
 
Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт 
институције)- Прилог 1.1 (сајт факултета http://polj.ns.ac.yu) 
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Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 
 
Стечено знање дипломираном студенту обезбеђује стручност за рад у научним 
лабораторијама и истраживачким центрима, институтима и факултетима у области 
пољопривреде и водопривреде, односно ботехничких наука. 
 
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 биотехничку научну област 
- способност примене свога знања, разумевања и способности за решавање проблема у 

новом или непознатом окружењу у ширим или мултидисциплинарним контекстима 
повезаним са техничко-технолошким пољем. 

- 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 биотехничких и сродних 

природних наука 
- способност за самостални и тимски истраживачки рад 
- способност планирања и извођења експеримената 
- способност за научно засновану интерпретацију експерименталних података 
- способност ефикасне научне комуникације 
- способност руковођења истраживачким тимовима и организацијама 
- формирање става о неопходности перманентног усавршавања 
 
Евиденција : Додатак дипломе - Прилог 4.1. 
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Прилог. 4.1 Попуњен додатак дипломе 

 

Република Србија 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

Трг Доситеја Обрадовића 8, 21000 Нови Сад  

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 : 

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. ПОДАЦИ О САДРЖАЈУ И ПОСТИГНУТИМ 
РЕЗУЛТАТИМА: 

 

4.1 Начин студирања: 

 

 
4.2 Захтеви студијског програма: 

 
4.3 Видети следећу страну 

 
4.4 Начин оцењивања и показатељи дистрибуције 
оцена, уколико постоје: 
 

 
 

4.5 Општа класификација квалификације (на изворном 
језику): 
 

 

 

 
 

 

 

-- 

Дипломирани инжењер пољопривреде - мастер 
 

Уређење, коришћење и заштита вода 

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

Исто као 2.3. 

Српски 

Лице које је завршило дипломске академске студије дефинисане у 
тачки 3.2. стиче звање дипломирани инжењер пољопривреде – 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 инжењер – мастер поседује знања и разумевања из 
области студирања које допуњују знања стечена на основним 
академским студијама . Компетентан је за развој и пројектовање 
сложених система и делова система везаних за развој и 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  

Универзитетско дипломско академско образовање - мастер 
 

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 

 

Редовно, самофинансирајуће 

             

 

 

 

 

Завршенe основне академске студије које вреде најмање 240 
ЕЦПБ и положен пријемни испит дефинисан студијским 

програмом 
 

Проценат од укупног 
броја поена (%)  

95-100 

85-94 

75-84 

66-74 

55-64 

до 54 
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4.3 Детаљи програма (нпр. Модули и јединице...) и постигнуте оцене: 
Укупан фонд часова Испит 

Шифра Предмет 
Предавања Вежбе Пол./Приз. 

Бр. 

поена/оцена 
ЕСПБ 

Наставник Ознака 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Напомена: ознака О – обавезан предмет, ознака И – изборни предмет 
Просечан број поена (х) _______________ 

∑

∑ ⋅

=
=

n

i
i

n

i
ii

x

ax
1x

 

Број ЕСП бодова освојених по студијском програму : ____________ 
Просечна оцена (ПО): _____________ 

 

10

55
6ПО

−
+=
х

 Ако је ПО ≥≥≥≥ 95, тада је ПО = 10 

1. Положио следеће предмете/активности који нису предвиђени наставним планом и програмом (студијским програмом) за стицање дипломе: 

Р.бр. Предмет/активност Фонд часова Факултет Оцена ЕСПБ Наставник 

1. - - - - - - 
2. - - -  - - 

 
Укупан број освојених ЕСПБ бодова:  ___________________________________________________________________________ 
 

Оцена Опис оцене Проценат од укупног броја поена (%) 

10 Усвајање, репродукција и корективна примена целог градива 95 -100 

9 Усвајање репродукција и примена целог градива 85-94 

8 Репродукција и примена целог градива 75 – 84 

7 Репродукција целог градива 65 – 74 

6 Репродукција дела градива 55 - 64 

 

Начин рачунања просечне оцене: 

n – број предмета 

xi – број бодова датог предмета 

ai – број освојених поена предмета хi 
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5. ПОДАЦИ О НАМЕНИ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 
5.1 Приступ даљим студијама: 
 
 
 
 
 
 
5.2 Професионални статус (ако је применљиво): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
6.1 Додатне информације: 

 
6.1 Извори додатних информација: 
 

 
 

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) 

 
 

8. ПОДАЦИ О СИСТЕМУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

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:_____________________________________ 

 

 

 

 

 Декан: 
Проф. др Милан Крајиновић 

 

Ректор: 
Проф. др Радмила 

Маринковић-Недучин 

� Докторске академске студије у трајању од најмање три године, које 
вреде најмање 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 инжењер – мастер поседује правно 
заштићену професионалну титулу „дипломирани 
инжењер-мастер“ у свим инжењерским дисциплинама, 
које му омогућавају обављање професија у оним пољима 
инжењерства за које је квалификација дата. 

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 дипломских академских студија – мастер 
(наставни план и програм ): Студентска служба Пољопривредног 
факултета  



 10 

8.1  Врста институција и њихов статус 
 

Делатност високог образовања обављају следеће високошколске установе: 
• Универзитет – Универзитет је самостална високошколска установа која у обав-
љању  делатности обједињује образовни и научноистраживачки, стручни, 
односно уметнички рад, као компоненте јединственог процеса високог образо-
вања, 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 само-
стална високошколска установа која остварује основне струковне и специјалис-
тичке 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 испу-
њавају 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 вредно-
вања квалитета из члана 15. Закона о високом образовању и резултате само-
вредновања 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 

 



 11 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ - МАСТЕР Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 
 
Стандард 5: Курикулум 
 
Академске дипломске студије: Уређење, коришћење и заштита вода су организоване као 
наставак првог степена студије под истим називом. Организоване су тако да их чини 3 
обавезна предмета из уже струке, 2 изборна предмета која ближе усмеравају студенте 
жељеном профилу и изради дипломског рада. Услови за упис су дефинисани у Стандарду 1. 
Предмети који су предвиђени Планом (Прилог 5.1.) обухватају обавезне предмете из области 
уређења, коришћења и заштите вода са циљем да се стекну основна знања из одрживог 
газдовања водом и земљиштем на пољопривредном подручју. Исту улогу имају понуђени  
изборни изборни предмети. Ти предмети омогућују формирање неколико профила у овој 
мелиоративној области: Заштита животне средине, одрживо коришћење вода и земљишта, 
заштита вода, управљање радом мелиоративнх система, одводњавање, креитеријуми за 
коришћење система за наводњавања. На крају, дипломски рад треба да представља 
самостални рад као припрему за самостални стручно-научни приступ решавању проблема из 
области уређења, коришћења и заштите вода, пре свега, на мелоиорисном пољопривредном 
подручју. 
 
Евиденција: Распоред часова  – Прилог 5.1. , нема распореда, консултативна настава (прошле школске године 
је почела први пут да се изводи настава, мали број уписаних студената), Књига предмета Пољопривредног 
факултета (http://polj.ns.ac.yu) - Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних 
органа Пољопривредног факултета -Прилог 5.3.  

 
 
 
Табела 5.1 А Распоред предмета по семестрима и годинама студија  
 
рб. Ш Назив предмета 

 
С Статус 

предмета 
 

Часови активне наставе Остали 
часови 

ЕСПБ 

     П В СИР ДОН   
Прва година 

1. 7MУВ9О01 Одрживе мелиорације IX О 3 2    6 
2. 7MУВ9О02 Квалитет вода IX О 3 2    6 
3. 7MУВ9О03 Менаџмент водних ресурса IX О 3 2    6 
4.  Изборни предмет  1 IX  2 2    6 
5.  Изборни предмет  2 IX  2 2    6 
6. 7MУВ0О06 Стручна пракса (45часова) Х О     3 3 
7. 7MУВ0О07 Теоријске и 

експериманталне подлоге 
дипломског рада 

Х О   20   7 

8. 7MУВ0О08 Дипломски рад Х О   10   20 
Укупно часова активне наставе на години студија = 13+10+30+0   

Укупно ЕСПБ 60 
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ - МАСТЕР Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЊИГА   ПРЕДМЕТА 
Табела 5.2 

Спецификација предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нови Сад, јануар 2008. 

 



 13 

 

Садржај 

 

 

 Обавезни предмети  

1. Одрживе мелиорације 14 

2. Квалитет вода 15 

3. Менаџмент водних ресурса 16 

4. Стручна пракса 17 

5. Теоријска и експерименталне подлоге дипломског рада 18 

6. Дипломски рад 19 

   

 Изборни предмети  

1. Анализа утицаја на животну средину 20 

2. Конзервација земљишта и вода 21 

3. Рекултивација земљишта 22 

4. Дренажа земљишта 23 

5. Хидрогеолошки параметри 24 

6. Самопречишћавање водотока 25 

7. Напредни методи операционих истраживања 26 

8. Системи за подршку одлучивању 27 

9. Примена географско информационог сиситема у уређењу,  
коришћењу и заштити вода 

28 
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Табела 5.2 Спецификација  предмета         Шифра:7МУВ9О01 
Студијски програм : Уређење, коришћење и заштита вода 

Назив предмета:  Одрживе мелиорације – Sustainable Land Reclamation 
Наставник:  др Сима С. Белић, ред. проф.,  др Анђелка М. Белић, ред. проф. и 
                      др Радован Б. Савић, ванр. проф. 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ:  6 
Услов:  Нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са савременим приступима у мелиорацијама 

Исход предмета  
Оспособљавање студената за решавање проблема на мелиорационим системима у процесу стварања основа за 
прелазак на одрживу пољопривреду 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниција, циљ и задатак предмета. Технички аспекти мелиорација, агроеклошки, аспекти, социјални 
аспекти. утицај мелиорација на животну средину, биодиверзитет.  Могући приступи у измени "класичних 
мелиорација", могућности преласка на одрживе мелиорације. Заштита од ерозије (водне и еолске) биолошким 
методама директним и индиректним методама. Принципи одрживог одводњавања, рестаурација каналске 
мреже - хидраулички принципи, обликовање система за одводњавање, организација земљишне територије на 
одводњаваном подручју, примена биолошке дренаже. Основе промене намене земљишта на одводњаваном 
подручју. Одржавање каналске мреже биолошким методама. Одрживо наводњавање: рационализација 
потрошње воде, смањење губитака у систему за наводњавање, улога наводњавања у поремећају водног и соног 
режима земљишта, измена плодореда. 
 

Практична настава  

Теренски обиласци карактеристичних локалитета 
Израда семинарског рада који обухвата разраду основних принципа одрживих мелиорација 
Литература  

1. Белић С. и сар. (2006) Одрживе мелиорације, Пољопривредни факултет, Нови Сад. 
2. Миљковић Н. (2005) Мелиоративна педологија, Департнан за уређење вода, Пољопривредни факултет, 

Нови Сад  
3. Молнар И. Милошев Д. (1995) Агроекологија, Пољопривредни факултет, Нови Сад. 
4. Пиперски Јасна (2003) Могућност примене еколошких принципа у одрживој пољопривреди на 

мелиорисаном подручју, магистарски рад, Пољопривредни факултет, Нови Сад. 
5. Велашевић В. Ђоровић М. Летић Љ. (2002) Еколошки аспекти очувања, уређења и заштите вода шумских 

сливова, Београд. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 
Настава је аудиторна, лабораторијска, теренска и консултације по потреби 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 50 
колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Табела 5.2 Спецификација  предмета        Шифра:7МУВ9О02 
Студијски програм : Уређење, коришћење и заштита вода 

Назив предмета:  Kвалитет воде – Water quality 
Наставник:  др Сима С. Белић, ред. проф.,  др Анђелка М. Белић, ред. проф.  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ:  6 
Услов:  Нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са савременим приступима у стању и оцени квалитета воде 

Исход предмета  

Оспособљавање студената за решавање проблема на мелиорационим системима у процесу стварања основа за 
прелазак на одрживу пољопривреду, очувања земљишта, квалитета биљака и опреме 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниција, циљ и задатак предмета. Појам квалитета воде. Квалитет амбијентних вода, вода за пиће, вода за 
наводњавање. Појам употребљивости воде, специфичности захтева појединих корисника. Основни услови 
обезбеђиванја квалитета воде за поће. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће. Директиве ЕУ о води 
за пиће. Неорганске материје у води за пиће. Органске материје у води за пиће. Присуство коагулационих и 
флокулационих средстава. Дезинфекциона средства и споредни производи дезинфекције.  Проблеми  заштите 
изворишта. Санитарни надзор. Оцена употребљивости воде за наводњавање: Значај и потреба дефинисања 
употребљивости воде за наводњавање, основна својства вода (физичка, хемијска, микробиолошка), елементи 
минерализације, утицај воде за наводњавање на земљиште, биљке и опрему, основни принципи оцене 
употребљивости, класификације (Стеблеров иригациони коефицијент, класификација вода по Нејгебауеру, УС 
класификација, ФАО класификација, категоризација вода по Миљковићу). Динамика и методика узорковања 
воде и земљишта. Значај оцене употребљивости воде за наводњавање на очување природних ресурса. Динамика 
и методика узорковања вода на водозахвату, на уређајима за припрему воде и код корисника. Оцена 
употребљивости воде у рибарству. Оцена употребљивости воде у неким индустријама. 
Практична настава  

Теренски обиласци карактеристичних локалитета. Израда семинарског рада који обухвата одређивање 
употребљивости воде за одређену намену. 
Литература  

1. Ayers, M.J. Westcot , D.W.: Water quality for agriulture, FAO irrigation and drainage paper 29, Rome, 1985. 
2. Белић, С. ет ал: Употребљивост вода Војводине за наводњавање, Пољопривредни факултет, Н.Сад, 1996. 
3. Chang, A.C. Page, A.L. Asano T.: Developing human health related chemical guidelines for reclaimed 

and sewage sludge applications in Agriculture, WHO, Geneva, 1995. 
4. Далмација, Б.: Контрола квалитета вода у оквиру управљања квалитетом, ПМФ -  Институт за 

хемију, Нови Сад, 2000. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 
Настава је аудиторна, лабораторијска, теренска и консултације по потреби 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 50 Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 50 
колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Табела 5.2 Спецификација  предмета                     Шифра:7МУВ9О03 
Студијски програм :  Уређење, коришћење и заштита вода  

Назив предмета: Менаџмент водних ресурса   
Наставник: Проф. др Бојан М. Срђевић  

Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ:  6 
Услов: 
Циљ предмета 

Упознавање студената са савременим методима менаџмента водних ресурса у условима конфликта, ризика и 
других врста дебаланса између понуде и потребе за водама на различитим временским и просторним скалама. 
Исход предмета  
Оспособљеност за коришћење инстумената савременог менаџмента водама 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод. Планирање и менаџмент. Идентификовање и оцена захтева и могућности коришћења воде за 
вишеструке намене. Моделирање водних ресурса. Класе модела. Примене. Концепти и методи 
интегрисаног планирања. Мале, средње и глобалне временске и просторне скале. Системска анализа и 
оптимизација - приступи и методи. Социоекономика, планирање и менаџмент – социјални, економски, 
технички и други аспекти. Перформанса интегрисаних система. Показатељи и мерење перформансе. 
Робусност, поузданост, обновљивост и рањивост. 

Практична настава  

Примери израде модела у планирању и менаџменту. Сценарији. Поступци моделирања водних ресурса по 
класама модела. Скалирање у моделирању и софтверска подршка менаџмент модела. Примери системских 
приступа и израде оптимизационих и симулационих модела. Примери мерења перформансе интегрисаних 
система (побусност, поузданост, обновљивост и рањивост). 

Литература  

1. Biswas, A.K. (2001). Water Policies in the Developing World, International Journal of Water Resources 
Development 17, No. 4: 489-499. 

2. Biswas, A.K. and C. Tortajada, eds. (2004). Appraising the Concept of Sustainable Development: Water 
Management and Related Environmental Challenges. Oxford, UK: Oxford University Press. 

3. Hashimoto T. (1980). Robustness, Reliability, Resilience and Vulnerability Criteria for Water resources planning, 
Ph. D. dissertation, Cornel Univ., Ithaca, N.Y.  

4. Keeney R.L., and Raiffa H. (1993). Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs, 
Cambridge University Press, Cambridge, England. 

5. Srđević B. (1987). Identifikacija dugoročnih strategija upravljanja sistemima akumulacija primenom mrežnih 
modela, Doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, str. 121,  Novi Sad. 

6.   Srdjevic B. (2003). Systems Analysis Methods in Engineering With Extensions in Environmental Engineering, 
federal University of Bahia, Salvador,  Brazil. Skripta - predavanja na poslediplomskim studijama (na engleskom)  

Број часова  активне наставе Теоријска настава:       3 Практична настава:        2  

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 

колоквијум-и (мањи пројект) 30  ..........  

Испит се полаже усмено на крају семестра. Оцена се формира на основу писменог теста (мањег пројекта), присутности и 
активности у теоријској и практичној настави и усменог испита. 
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Табела 5.2.Б Спецификација стручне праксе       Шифра: 7MУВ0О06 

 
Студијски програм : Уређење, коришћење и заштита вода 

Назив предмета:  СТРУЧНА ПРАКСА - PROFESIONAL PRACTICE 

Наставник:   

Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ:  3 
Услов:  Нема 
Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају и добију практичкна  сазнања везана за: техничке, техничко  - 
економске, енергетске, маневарске, агротехнолошке, ергономске и друге експлоатационе карактеристике  
пољопривредних машина и процесне опреме. 
Исход предмета  
Овладавање практичним методама руковања пољопривредним машинама, тракторима и опремом и подизање 
нивоа знања из механизованих операција пољопривредне производње. 
Садржај предмета 

Теоријска настава. Нема. 
Практична настава: Сагледавање и евидентирање експлоатационих својстава машинских агрегата везаних 
за: техничке, техничко  - економске, енергетске, маневарске, агротехнолошке, ергономске и друге 
експлоатационе карактеристике  пољопривредних машина и процесне опреме. Упознавање са поступцима 
планирања  и организације рада у циљу оптимизације у извођењу одређених агротехничких операција и 
спровођења мелиоративних захвата. Упознавање са методама  контроле квалитета вода, упознавање са 
начинима евиденције рада црпних станица, упознавање са начинима израде пројекте документације 
Литература  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 0 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 
Методе демонстрације и непосредног практичног рада 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  
практична настава 50 Усмени испит (одбрана Дневника 

рада) 
20 

колоквијум-и  ..........  

Семинарски радови – Дневник 
рада 

30   
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Табела 5.2.Ц Спецификација предмета         Шифра: 7MУВ0О07 
Студијски програм : Уређење, коришћење и заштита вода 

Назив предмета: ТЕОРИЈСКЕ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ ПОДЛОГЕ ДИПЛОМСКОГ РАДА – 

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL BASES OF MASTER THESIS 
Наставник: Сви наставници на студијском програму-потенцијални ментори 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: Одабрана тема за мастер рад 
Циљ предмета 

Упознавање студената са задацима који предстоје у изради мастер рада. Циљ је да студент теоријски разјасни 
основни задатак у раду и да конципира и примени адекватан научни метод и мерну технику. Поред тока 
студент се упознаје са практичним потребама и концепцијом писања обимнијих разултата истраживања 

Исход предмета  
Оспособљеност за квалиететну израду мастер 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 математичка анализа утицаја 
фактора. Анкета као релевантан научни извор. Припрема анкетног листа. Анализа резулатата анкете. 
Упознавањем са инструментима за потребан мерења. Оперативни план рада. Обрада података. Анализа 
резултата. Дискусија. Поређење са резултатима других аутора. Извођење закључака. Писања мастер рада. 
Практична настава.  

Практично и детаљније упознавање са процесима, захватима и објектима у мелиорацијама који су предмет 
рада. Упознавање са адекватним статистичким програмима и другим софтвером  за потребе истраживања у 
мастер раду. Писања мастер рада. 
Литература  
1. Holman, J. P: Experimental Methods for Engineers, Mc Grow Hill, New York – London – Paris, 2000. 
2. Пантелић, И: Примена статистичких метода у истраживањима и процесима производње, Факултет техничких 
наука, Nови Сад, 1984, с.532. 
3. Посебна литература из области семинарског рада. 
Број часова  активне наставе СИР: 20х15 

Методе извођења наставе 
Настава је орална уз помоћ Power Point презентације, а теоријске и практичне анализе се обављају кроз 
самостални рад у лабораторији, огледним пољима и консултације у Департману за уређење вода 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Завршни испит   

активност у току разматрања 
теоријских и експерименталних 
основа истраживачког рада 

10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и  ..........  

семинарски рад-научни рад 50   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 
Табела 5.2.Ц Спецификација предмета         Шифра: 7MУВ0О08 
       
Студијски програм : Уређење, коришћење и заштита вода 

Назив предмета: ИЗРАДА ДИПЛОМСКОГ РАДА 

PRODUCTION OF FINAL EXAMINATION 
Наставник: Сви наставници на студијском програму-потенцијални ментори 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 20 
Услов: Положени сви предмети на Студијском програму 
Циљ предмета 

Примена стечених знања и обликовање резултата истраживања у форму обимнијег извештаја са свим 
елементима научног рада. 
Исход предмета  
Урађен и одбрањен дипломски рад 
Садржај предмета 
Теоријска настава.  

Примена знања стечених у предмету „Теоријске и експерименталне основе дипломског рада“ у одабраној 
научној области :  
1. Уређаји за пречишћавање вода 
2. Системи за наводњавање 
3. Системи за одводњавање 
4. Анализа течења у каналској мрежи 
5. Услови рада објеката на мелиорационим системима 
6. Режим рада црпних станица 
7. Анализа ерозионих појава и методе заштите 
8. Примена алтернативних приступа у мелиорацијама 
 
И друге сродне уже области 
Литература  

Одабрана поглавља из литературе везане за тему Дипломског рада 
Број часова  активне наставе СИР: 10х15 

Методе извођења наставе 
Настава је орална уз помоћ Power Point презентације, а теоријске и практичне анализе се обављају кроз 
самостални рад у лабораторији, огледним пољима и консултације у Департману за уређење вода 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе  Завршни испит   

активност у току разматрања 
теоријских и експерименталних 
основа истраживачког рада 

 Оцена писменог рада 40 

практична настава  Излагање рада - одбрана 25 
колоквијум-и  Одговори на постављена питања 35 
семинарски рад-научни рад    
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Табела 5.2 Спецификација  предмета        Шифра:7МУВ9И01 
Студијски програм : Уређење, коришћење и заштита вода 

Назив предмета: Анализа утицаја на животну средину – Environmental impact assessment 
Наставник: др Анђелка М. Белић, ред. проф.  
Асистент: мр Јасмина В. Јосимов-Дунђерски 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти науче методе и поступке процене утицаја на животну средину, уз примену текуће законске 
регулативе из ове области. 
Исход предмета  
Студенти ће стећи знање о процени утицаја на животну средину,  о потребама и могућностима спровођења и примене свих 
елемената процене у постојећим социо-економским условима и уз постојећу законску регулативу. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Проблеми животне средине у процесу одлучивања. Процена утицаја на животну средину као фактор планирања. Историјски 
развој и степен заступљености у развијеном свету и у земљама у развоју. Општи принципи и различите процедуре процене 
утицаја на животну средину у различитим политичким и законодавним системима. Дефиниција и предмет процене утицаја 
на животну средину, потребе за проценом и вршиоци процене.   
Анализа периода пре процене утицаја: одређивање природе активности и њених објеката, идентификација и укључивање 
заинтересованих страна, идентификација алтернатива које ће бити разматране, идентификација важног проблема - 
релевантног предмета расправе, дефинисање подручја (делокруга) и израда специфичног упутства. 
Директно истраживање утицаја: идентификација и опис типа и важности последица и утицаја предложених активности 
сваке алтернативе, процена значаја утицаја, анализе резултирајућих информација и истраживаних алтернатива, израда 
извештаја о изучавању утицаја на животну средину. Елементи садржаја извештаја. 
Период после истраживања: преглед извештаја, коришћење информација од стране појединаца/група одговорних за 
доношење одлука по предлозима, мониторинг активности. 
 

Практична настава  

Практична настава сe фокусира на истраживања предмета, елемената процеса и подручја процене утицаја на 
животну средину. На изабраним примерима се разматрају неопходне  процедуре примењиве у нашој земљи, 
имајући у виду степен развоја и законску регулативу. 
 
Литература 
1. Agricultural Effects on Ground and Surface Waters, Proceedings of the International Conference, Alterra, 

Wageningen, 2000. 
2. Веселиновић Д. и сар: Стања и процеси у животној средини, Факултет за  физичку хемију, Београд, 1995. 
3. Jones M. G.: Environmental Impact Assessment, IHE, Delft, 1987. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 
Усмена излагања, презентације применом рачунара. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

Уредно похађање наставе 10 усмени испит 50 
Семинарски рад 30   

Положен тест 10   
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Табела 5.2 Спецификација  предмета        Шифра:7МУВ9И02 
Студијски програм : Уређење, коришћење и заштита вода 

Назив предмета: Конзервација земљишта и вода - Soil and Water Conservation 
Наставник: др Радован Б. Савић, ванр.проф. 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 

Проширивање знања студената о ерозионим процесима и проистеклим негативним  последицама по земљиште 
и акваторије. Упознавање са принципима заштите и могућим мерама конзервације земљишта и вода.  
 

Исход предмета  
Оспособљеност студената да уоче и сагледају негативне ефекте ерозионоих процеса и пратећих појава; да 
процене размере и последице проблема и изаберу и предузму адекватне мере заштите земљишта и вода. 
 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Процеси деградације земљишта и вода. Ерозија земљишта; Ерозија у условима агроекосистема. Механизми 
настанка, деловања и развоја ерозионих процеса. Модели за прогнозу и процену интензитета ерозије. Ефекти 
ерозије на животну средину. Седименти (порекло, својства, транспот, депоновање, утицај на акваторије). 
Значај, улога и циљеви конзервације земљишта и вода. Основни принципи конзервације земљишта и вода. 
Агротехничке мере конзервације земљишта и вода. Биотехничке мере конзервације земљишта и вода. 
Савремене стратегије и комплексне методе конзервације земљишта и вода 

 

Практична настава  

Израда комплексног семинарског рада - елабората који обухвата практичну примену стечених теоријских знања 
 
Литература  
1. Ђоровић М.: Водна и еолска ерозија земљишта, ЈДПЗ, Београд, 2005.  
2. Кадовић Р.: Противерозиони агроекосистеми, Конзервација земљишта, Шумарски факултет, Београд, 1999.  
3. Летић Љ.: Биорегулације, Шумарски факултет, Београд, 2001. 
 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда и одбрана семинарског рада 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 50 
колоквијум-и    

семинарски рад 40   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Табела 5.2 Спецификација  предмета        Шифра:7МУВ9И03 
Студијски програм : Уређење, коришћење и заштита вода 

Назив предмета: Рекултивација земљишта 
Наставник: др Мићо Н. Шкорић, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ:  
Услов: Нема 
Циљ предмета.  Упознавање са Законом о пољопривредном земљишту у циљу његове примене у пракси. 
Упознавање са битним земљишним својствима и начином за њиховим очувањем или стварањем (основна, 
физичка, хемијска и употребна својства земљишта). Потребно је познавање климатских фактора,  њихова 
обрада у циљу заштите и рекултивације земљишта. Подземне воде су од великог утицаја на земљиште и накад 
опредељују решења за рекултивацију земљишта. 
Пројекат рекултивације земљишта кроз техничка или биолошку рекултивација даће решење проблема 
оштећених земљишта. Израда предмера и предрачуна радова омогућава сазнања о цени коштања пројекта и 
његовој исплативости. 
Исход предмета. Постизањем циља предмета студенти упознају својства земљишта која треба сачувати у току 
његове употребе, као и потребу за рекултивацијом земљишта након његовог лошег коришћења у пољопривреди 
или некој другој намени када се доводи у питање очување земљишта и његово коришћење (експлоатација 
разних сировина, депоније отпада и друго). Кроз израду пројекта рекултивације земљишта оспособљавају се за 
самосталну израду за резне случајеве оштећења земљишта. 
Садржај предмета 
- Теоријска настава: Увод, Закон о пољопривредном земљишту. Основна својства земљишта. Физичка 

својства земљишта. Хемијска својства земљишта. Употребна својства земљишта. Клима подручја. 
Подземне воде. Пројекат рекултивације. Техничка рекултивација. Биолошка рекултивација. Предмер и 
предрачун радова. 

- Практична настава: Израда пројеката рекултивације. Обилазак рекултивисаних земљишта.  
 
Литература  
1. Закон о пољопривредном земљишту, Сл. гласник Републике Србије, 2006. 
2. Студије и пројекти рекултивације земљишта 

 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 50 
пројекат 30 ..........  

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
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Табела 5.2 Спецификација  предмета        Шифра:7МУВ9И04 
Студијски програм : Уређење, коришћење и заштита вода 

Назив предмета: Дренажа земљишта 
Наставник: др Мићо Н. Шкорић, ред. проф. 

Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ:  
Услов:  
Циљ предмета 

Упознавање са својствима земљишта везана за дренираност земљишта. Елементарна сазнања о кретању воде 
кроз земљиште. Оспособљавање за пројектовање дренажних система и применом разних дренажних 
материјала. Начин извођења дренаже и њеног одржавања у експлоатацији. 
 

Исход предмета  
Студенти треба да стекну знање о својствима земљишта везано за дренажу и у вези са тим кретање воде кроз 
земљиште. Студенти ће научити да пројектују дренажне системе на деловима пољопривредног земљишта 
угроженим сувишним водама. Такође ће бити научени како се изводи дренажа и одржава. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Увод. Основна својства земљишта. Физичка својства земљишта. Елементарна хидраулика 
подземних вода. Пројектовање дренажних система. Дренажни материјали. Извођење дренаже. Одржавање 
дренаже.  
Практична настава Израда рачунских задатака. Израда пројеката дренажног система. Обилазак дренажних 
система. 
 

Литература  
1. Авакумовић Д.: Хидротехничке мелиорације- одводњавање, Београд, 1991. 
2. Остербан Р.Ј.: Драинаге фоф агрицултуре, Wагенинген,1989. 
3. Ђоровић М.: Хоризонтална цевна дренажа, Научна књига, Београд, 1995 
4. Колаковић С.: Хидротехничке мелиорације - Одводњавање, Грађевински факултет, Субтица, 1998. 
5. Рудић Д., Ђуровић Н.: Одводњавање, Пољопривредни факултет Земун, 2006. 
 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испт 50 
Израда пројекта 30 ..........  
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Табела 5.2 Спецификација  предмета        Шифра:7МУВ9И05 
Студијски програм : Уређење, коришћење и заштита вода 

Назив предмета: Хидрогеолошки параметри 
Наставник: др Драгица Д. Стојиљовић, ред.проф. 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 

Виши ниво знања из обраде теренских истраживања – података црпења или стационарних осматрања на 
мелиорационим системима. 
Исход предмета  
Оспособљеност пољопривредних инжењера из области хидрогеолошких прорачуна у пројектовању и извођењу 
мелиорационих радова. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод; Дефиниција и област изучавања; Физички параметри, хидрогеолошки параметри; Хидрогеолошке 
структуре и типови издани; Типови струјања подземних вода; Методе одређивања хидрогеолошких 
параметара; Типови водозахвата и прорачун отпора 

 

Практична настава  

Увод и класификација метода према типу водоносне средине и издани; Примери лабораторијских испитивања - 
одређивање хидрогеолошких параметара; Примери теренских испитивања – одређивање хидрогеолошких 
параметара; Примери графоаналитичких испитивања – одређивање хидрогеолошких параметара    
 
Литература  

1. Вуковић М., Соро А., (1985): Основи хидраулике, Универзитет у Београду, Рударско геолошки 
факултет, Београд. 

2. Филиповић Б. ( 1975): Хидрогеолошки практикум, Рударско геолошки факултет, Београд. 
3. Миливојчевић М., Вујић С. (19869): Увод у практичне нумеричке методе за решавање струјања 

подземних вода код одводњавања..Универзитет у Београду, Рударско геолошки факултет, Београд 
4. Симић Р. (1976): Одводњавање површинских копова и одлагалишта, Универзитет у Београду, Рударско 

геолошки факултет, Београд. 
5. Томић В., (1981): Водоносност испуцалих стена и хидрогеолошка својства пукотинских издани у неким 

нашим теренима, Универзитет у Београду, Рударско геолошки факултет, Београд. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава:  2 Практична настава:   2 
Методе извођења наставе 
Предавање групно, вежбе теренске по договору.  
Графичке вежбе тимске или појединачне 

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  
колоквијум-и 15 ..........  

семинар-и (пројекат) 15   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... колоквијум 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Табела 5.2 Спецификација  предмета        Шифра:7МУВ9И06 
Студијски програм :  Уређење, коришћење и заштита вода 

Назив предмета: Самопречишћавање водотока– Self purification in stream waters 
Наставник: др Анђелка М. Белић, ред. проф. 
Асистент: мр Јасмина В. Јосимов-Дунђерски 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенти овладају знањем о елементима самопречишћавања водотока, кисеоничном режиму као 
носиоцу моћи самопречишћавања и могућностима примене постојећих математичких модела . 
 

Исход предмета  
Студенти ће стећи потребно знање о самопречишћаванју водотока, савлађујући елементе процеса, елементе који утичу на 
његове промене, захтеве у примени постојећих модела у циљу прогнозирања будућих стања квалитета водотока. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

- Феномен самопречишћаванја у рекама 
- Ток процеса самопречошћавања 
- Биланс кисеоника у водотоку: реаерација, одређивање коефицијента реаерације и функционалне зависности 
- Биооксидација и деоксигенација: биооксидација органског угљеника, биооксидација азотних форми, 

специфичности деоксигенације у рекама, коефицијент биооксидације, коефицијент деоксигенације, 
коефицијент смањења садржаја органске материје у води, коефицијент нитрификације 

- Примарна продукција 
- Математичке интерпретације 
 

Практична настава  

Прорачун моћи самопречишћавања изабраних деоница водотока 
 
Литература  

1. van Gils J.: Water Quality Modelling, Lecture notes, UNESCO-IHE, Delft, 2004. 
2. Веселиновић Д. и сарадници: Стања и процеси у животној средини, Факултет за физичку хемију, Београд, 

1995. 
3. Чукић З.: Процеси у водопријемницима, Универзитет у Новом Саду, Темпус центар, 1995.  
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2  

Методе извођења наставе 

Усмена излагања, презентације применом рачунара. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

Уредно похађање наставе 10 усмени испт 50 
Семинарски рад 30   

Положен тест 10   
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Табела 5.2 Спецификација  предмета        Шифра:7МУВ9И07 
Студијски програм :  Уређење, коришћење и заштита вода 

Назив предмета: Напредни методи операционих истраживања   
Наставник: Проф. др Бојан М. Срђевић  

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ:  6 
Услов: 
Циљ предмета 

Стицање вишег нивоа знања из области метода и методологија операционих истраживања за рад у области 
уређења, коришћења и заштите вода. 
Исход предмета  
Оспособљеност за професионалну каријеру инжењера пољопривреде у делу оптимизације водних ресурса 
напредним методима операционих истраживања. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод. Основни појмови и поделе. Класе метода. Линеарно, нелинеарно и динамичко програмирање. 
Моделирање и решавање оптимизационих задатака. Стандардне технике операционих истраживања (ОИ). 
Напредне технике и методи ОИ. Алокација ресурса. Мрежни модели и алгоритми. Софтвер. 

Практична настава  

Увод. Појмови и поделе. Примери линеарних, нелинеартних и других ОИ модела. Алгоритми и решавање 
оптимизационих задатака. Стандардне технике ОИ. Примери примене страндарних техника. Напредне 
технике ОИ и примери. 

Литература  
1. Srdjevic, B. (2004), Systems аnalysis мethods in еngineering (with extensions in Environmental Engineering), 

Skripta na engleskom, 156 str. 
2. Крчевинац С., Петрић Ј. и др. (1989), Алгоритми и програми из операционих истраживања, Научна 

књига, Београд (одабрана поглавља) 
3. Срђевић Б. (1996), Информатика, уџбеник, стр. 226, Пољопривредни факултет, Нови Сад (поглавља 4, 8 

и 9) 
Број часова  активне наставе Теоријска настава:       2 Практична настава:        2  

Методе извођења наставе 
Предавања су аудиторна. Практичан рад је у договору са слушаоцима путем израде мањих специјализованих 
пројеката. Део вежби може се организовати 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 

колоквијум-и (мањи пројект) 30  ..........  

Испит се полаже усмено на крају семестра. Оцена се формира на основу писменог теста (мањег пројекта), присутности и 
активности у теоријској и практичној настави и усменог испита. 
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Табела 5.2 Спецификација  предмета        Шифра:7МУВ9И08 
Студијски програм :  Уређење, коришћење и заштита вода  

Назив предмета: Системи за подршку одлучивању   
Наставник: Доц.  др Зорица В. Срђевић  

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ:  6 
Услов: 
Циљ предмета 
Упознавање студената са савременим методима и софтверским алатима за подршку одлучивању у области 
водопривреде и пољопривреде 
Исход предмета  
Оспособљеност за коришћење инстумената за подршку савременог одлучивања 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

- Увод.  
- Процес доношења одлука.   
- Моделирање проблема одлучивања. Елементи одлучивања. Добро и слабо структуирани проблеми. 
- Мека оптимизација. Једнокритеријумски и вишекритеријумски прилаз. 
- Вишекритеријумска анализа. Методи. 
- Дефиниција, типови и структура система за подршку одлучивању. 
- Компоненте система за подршку одлучивању – Управљање подацима, Рад са моделима и модулима, 

Системи засновани на знању, Кориснички интерфејс, Диалог менији. 
.Практична настава  

- Примери израде модела проблема одлучивања у планирању и менаџменту водним ресурсима.      
- Примена различитих метода вишекритеријумске анализе. Примери. 
- Анализа структуре постојећих система за подршку одлучивању. Примери. 
- Примена модела MODSIM. 
 

Литература  
1. Marakas G. M. (1999). Decision Support Systems in the 21st Century. Prentice Hall. 
2. M. Čupić, T. Novaković, M. Svilar (1992). Generatori i aplikacije sistema za podršku odlučivanju I i II. 

Naučna knjiga, Beograd.  
3. Srdjevic B. (2003). Systems Analysis Methods in Engineering With Extensions in Environmental Engineering, 

federal University of Bahia, Salvador, Brazil. Skripta - predavanja na poslediplomskim studijama (na 
engleskom)  

4. 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.  

5. Labadie, J.W., Baldo, M.L and R. Larson (2000). ModSim: Decision Support System for River Basin 
Management. Documentation and User Manual.Bahia, Salvador,  Brazil. Skripta - predavanja na 
poslediplomskim studijama (na engleskom)  

Број часова  активне наставе Теоријска настава:       2 Практична настава:        2  

Методе извођења наставе 

Предавања су аудиторна. Практичан рад је у договору са слушаоцима путем израде мањих специјализованих 
пројеката. Групе чине 2-3 студента. Део вежби може се организовати 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 

колоквијум-и (мањи пројект) 30  ..........  

Испит се полаже усмено на крају семестра. Оцена се формира на основу писменог теста (мањег пројекта), присутности и 
активности у теоријској и практичној настави и усменог испита. 
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Табела 5.2 Спецификација предмета        Шифра:7МУВ9И09 
Студијски програм : Уређење, коришћење и заштита вода 

Назив предмета: Примена географско информационог сиситема у уређењу, коришћрњу и заштити вода - 
Geographic Information Systems Applications in Water Management 
Наставник: др Атила А. Салваи, ван. вроф., асистенти: мр Павел П. Бенка, мр Јасна М. Пиперски 

Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са савременим приступима у примени  географско информационих система у уређењу, 
коришћењу и заштити вода. 
Исход предмета  
Оспособљеност студената да примењује географско информационе системе у уређењу, коришћењу и заштити 
вода. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

- Увод у ГИС 
- Рад са растерским подацима 
- Рад са векторским подацима 
- Рад са табеларним подацима 
- Израда ГИС пројекта: подешавање особина ГИС пројекта, Векторизација картографског садржаја, 

интеграција просторних података, анализа података у ГИС-у, приказ ГИС података. 
Практична настава  

- Израда семинарског рада - елабората. 
Литература  

1. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D.: Geographic Information Systems and Science, John Wiley 
and Sons, LTD, 2002. 

2. Лојо А., Поњавић М.: ГИС у газдовању природним ресурсима, Gauss, Тузла, 2004. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Аудиторне, консултативне и теренске, израде мањих специјализованих пројеката. 
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 
колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, 
презентација пројекта, семинари итд...... 
*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ – МАСТЕР Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 

 
Табела 5.3 Изборна настава на студијском  програму 
 
 Ш Назив предмета Семестар Статус 

предмета 
Часови активне наставе ЕСПБ 

     П В ДОН СИР ЕСПБ 

 
1 7MУВ9И01 Анализа утицаја на животну 

средину 
IX Изборни 2 2   6 

2 7MУВ9И02 Конзервација земљишта и 
вода 

IX Изборни 2 2   6 

3 7MУВ9И03 Рекултивација земљишта IX Изборни 2 2   6 
4 7MУВ9И04 Дренажа земљишта IX Изборни 2 2   6 
5 7MУВ9И05 Хидрогеолошки параметри IX Изборни 2 2   6 
6 7MУВ9И06 Самопречишћавање 

водотока 
IX Изборни 2 2   6 

7 7MУВ9И07 Напредни методи 
операционих истраживања 

IX Изборни 2 2   6 

8 7MУВ9И08 Системи за подршку 
одлучивању 

IX Изборни 2 2   6 

9 7MУВ9И09 Примена географско 
информационог сиситема у 
уређењу, коришћeњу и 
заштити вода 

IX 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.А. Одлука о прихватању студијског програма од стране Сената Универзитета у Новом Саду 
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ - МАСТЕР Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 
 
Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 
 

Студијски програм Уређење, коришћење и заштита вода је конципиран тако, да на 
интердисциплинаран, целовит и свеобухватан начин пружа студентима најновија научна и 
стручна сазнања из истоимене области.  
 
Студијски програм је усаглашен са савременим и актуелним научним и стручним сазнањима, 
а упоредив је са програмима, на пољопривредним факултетима других универзитета у нашем 
окружењу, који су потписници болоњске декларације. Основни принципи усаглашености се 
огледају у следећем: (1) Основне студије трају 4 године, дипломске академске-мастер једну 
годину, а докторске студије трају 3 године, (2) предмети су једносеместрални, (3) постоју 
кредитни систем, (4) постоје изборни предмети (4) постоји практичан рад студената,  (5) 
јасно су дефинисани циљеви и исход студирања, односно знања и вештине, које студент 
стиче после завршених основних академских студија. 
 
Овај програм је усклађен и упоредив са програмима следећих факултета: 
 

1. Slovak University of Agriculture in Nitra (http://www.uniag.sk/) 
2. Univerzitet u Ljubljani, Biotehniška fakulteta (http://www.bf.uni-lj.si/) 
3. Wageningen University (http://www.wageningenuniversiteit.nl) 

 
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 
 
Прилог 6.1. Документација акредитованог наставног програма на Словачком 
пољопривредном универзитету, Факултет механизације, Нитра, Словачка 
http://www.mf.uniag.sk/study/a_rok_07_08/akred_%20pro_angl2.pdf 

 

Прилог 6.2. Документација акредитованог наставног програма Биотехничком факултету у 
Љубљани, Словенија 
http://www.bf.uni-lj.si/ 
 
Прилог 6.2. Документација акредитованог наставног програма универзитета у Вагенигену, 
Холандија 
http://www.wageningenuniversiteit.nl 
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ - МАСТЕР Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 

 
Стандард 7: Упис студената 
 
Упис студената на академске дипломске студије Уређење, коришћење и заштита вода се 
врши према условима који су у складу са Сатутом Факултета и одлуком Научно-наставног 
већа Факултета 
 
У складу са друштвеним потребама, а водећи рачуна о својим кадровским, материјално-
техничким и просторним капацитетима, на дипломске академске студије Уређење, 
коришћење и заштита вода, уписује се на буџетско финансирање и самофинансирање 
одређен број студената. Овај број се, сваке школске године, одређује посебном одлуком 
Наставно-научног већа Пољопривредног факултета у Новом Саду. Одабир студената за упис, 
од укупног броја пријављених кандидта, врши се на основу постигнутог успех током 
школовања у средњој школи, као и на основу постигнутог успеха на пријемном испиту. 
Класификација пријављених кандидата се врши на основу Правилника, који је дефинисан 
Статутом Пољопривредног факултета у Новом Саду. Објективност и тајност пријемног 
испита је загарантована, а резултати се приказују јавно, на огласној табли факултета, као и на 
Web-страни факултетске електронске презентације. 
 
На овај студијски програм се могу уписати и лица која су завршила неки други студијски 
програма. При томе се врши потпуно или делимично признавање положених испита, у 
складу са Правилником факултета. Ово признавање врши посебна Комисија, коју формира 
Декан факултета, односно Наставно-научно веће факултета. 
 

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 уписаних студената на студијски програм дипломских студија - 
мастер: Уређење, коришћење и заштита вода 
Година Школска 

2004/5 
Школска  
2005/6 

Школска 
2006/7 

Школска 
2007/8 

Планирано да се 
упише 2007/8 

Број студената    4  
Просечна оцена      
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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 
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Прилог 7.3. Услови за упис студената (извод из статута) 
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Прилог 7.3.A  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 
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. 
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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 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 
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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 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 
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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. 
 

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 
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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). 
 
 
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 
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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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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ - МАСТЕР Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 
 
Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 
 
Оцењивање студената на академским дипломским студијама Уређење, коришћење и заштита 
вода се врши према критеријумима који су у складу са Сатутом Факултета и Закона о 
високом  образовању. 
 
Коначна оцена, на сваком предмету из студијског програма, формира се на основу 
континуираног праћења и оцењивања активности и знања студента, које је показао на 
предиспитним и испитним обавезама. У ове обавезе, генерално спадају: уредно 
присуствовање настави и вежбама, израда семинарских радова, израда писмених тестова, 
усмени испит, залагање на другим активностима (практичан рад и тд.). Предиспитне и 
испитне обавезе су дефинисане у програму сваког предмета. Укупан број бодова износи 100, 
од чега се на предиспитним обавезама може остварити минимално 30, а максимално 70 
бодова. Остатак се остварује на испитним обавезама.  
 
Укупан (коначан) успех студента, на сваком појединачном предмету, изражава се оценом од 
5 (није положио) до 10 (одличан). Ова коначна оцена се заснива на укупном броју поена, 
који је студент остварио на предиспитним и испитним обавезама, а према приказаном 
квалитету стечених знања и вештина. У програму сваког предмета, дефинисан је минимални 
број поена, који студент мора да оствари на предиспитним обавезама, да би стекао услов за 
приступ извршавању испитних обавеза. Тај број поена зависи од предвиђеног максималног 
броја поена, који се може остварити на предиспитним обавезама. Напредовање студента, 
током школске године, дефинисано је Правилником студирања на основним академским 
студијама, а у складу са одредбама Статута пољопривредног факултета у Новом Саду.   
 
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 
дипломских студија – мастер: Уређење, коришћење и заштита вода 
 Прва г. Друга г. Трећа г. Четврта г. Пета г. Укупно 
Уписани       
Одустали       
Прешли на наредну г.       
Пали на годину       
Просечна оцена        
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ - МАСТЕР Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 
 
Стандард 9: Наставно особље 
 
За извођење академских дипломских студија Уређење, коришћење и заштита вода 
ангажовани су наставници и сарадници са Пољопривредног факултета у Новом Саду, из 
Департмана за уређење вода. Именовани наставници су бирани о научне области које 
покривају садржај предмета предвиђених  Наставници су научни радници признати у земљи 
и свету у области свог деловања. 
 
Број наставника одговара потребама студијског програма и функција је броја предмета и 
броја часова наставе на предметима. Наставу изводи 8 наставника са Пољопривредног 
факултета, а број наставника је довољан да покрије укупан број часова наставе на студијском 
програму, тако да наставник остварује просечно 180 часова активне наставе (предавања, 
вежбе, консултације, практичан рад и сл.) годишње, односно 6 часова недељно. Сви 
наставници и сарадници су ангажовани са 100% радног времена на Пољопривредном 
факултету у Новом Саду 
 
Број сарадника (асистенти и сарадници у настави) одговара потребама студијског програма. 
Наставу изводе 3 сарадника са Пољопривредног факултета, а број сарадника на студијском 
програму покрива укупан број часова наставе на студијском програму Уређење, коришћење 
и заштита вода, тако да сваки сарадник остварује просечно 300 часова вежби годишње, 
односно 10 часова вежби недељно.  
 
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. 
 
 
Евиденција: Фотокопија радних књижица или уговора о раду наставног особља  - Прилог 9.1, Правилник о 
избору наставника - Прилог 9.2,  Књига наставника (налази се уз документацију за акредитацију факултета), 
http://polj.ns.ac.yu -Прилог 9.3., Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима  
(http://polj.ns.ac.yu)-Прилог 9.4. 
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ – МАСТЕР Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЊИГА   НАСТАВНИКА 
Табела 9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нови Сад, јануар 2008. 
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Табела 9.1. Научне  и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име, средње слово, презиме АНЂЕЛКА, М. БЕЛИЋ 
Звање        Редовни професор ЈМБГ 2804951805091 
Назив институције у  којој наставник ради 

са пуним радним временом и од када 

Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода, од 
01.11.1976. год. 

Ужа научна односно уметничка област Заштита и коришћење вода 
Академска каријера 
 Година  Институција  Област  

Избор у звање  2007 Пољопривредни факултет, Нови Сад Заштита и коришћење вода 

Докторат  1997 Пољопривредни факултет, Нови Сад Заштита и коришћење вода 

Специјализација  1986/87 IHE, Delft, Holandija Заштита животне средине 

Магистратура  1986 Пољопривредни факултет, Нови Сад Мелиорације 

Диплома  1976 Пољопривредни факултет, Нови Сад Мелиорације 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, 
врста студја  

Часова активне 
наставе  

1 Снабдевање водом (О)  Уређење, коришћење и заштита вода, 
Основне академске  

3+0 

2 

Заштита вода (О) Уређење, коришћење и заштита вода,  

Основне академске  
Агроекологија и заштита животне 
средине, Основне академске  

3+0 
 

3+0 

3 

Био-системи у пречишћавању отпадних вода (И) Уређење, коришћење и заштита вода,  

Основне академске 

Агроекологија и заштита животне 
средине, Основне академске 

2+0 
 

2+0 

4 Процена утицаја на животну средину (И) Агроекологија и заштита животне 
средине, Основне академске 

2+0 

5 Одрживе мелиорације (О) Уређење, коришћење и заштита вода, 
Дипломске академске - мастер 

1+0.67 

6 Квалитет вода (О) Уређење, коришћење и заштита вода, 
Дипломске академске - мастер 

1.5+1 

7 Анализа утицаја на животну средину (И) Уређење, коришћење и заштита вода, 
Дипломске академске - мастер  

2+0 

8 
Самопречишћавање водотока (И) Уређење, коришћење и заштита вода, 

Дипломске академске - мастер   

2+0 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Belić Anđelka , Belić S.: Pollution of Graundwater Near the Farm Lagoons and  the Possibility of its Protection, Acta Universitatis 
Carolinae, Geologica, vol. 39 , pp. 301-307, Univerzita Karlova, Prag, Czech Republic, 1995. 

2.  Belić Anđelka, Savić R., Belić S. : Living with Water in Vojvodina, IAHS Publication 286, pp. 178-183, Wallingford, UK, 2004. 

3.  
Belić Andelka: Groundwater Quality in Agricultural Area of Yugoslavia, Proceedings of the 2nd International conference New 
Trends in Water and Environmental Engineering for Safety and Life, abstract pp. 28-29, manuscript on CD ROM, a2) 
Groundwater management, pp. 12, Capri, June 24 – 28, 2002. 

4.  
Belić Anđelka, Belić S., Jarak M. : Water recycling in Vojvodina province – necessity and possibility, Proceedings of the 
European Symposium on Environmental Biotechnology ESEB 2004, pp. 455-458, Oostende (Belgium), April 25-28, 2004. 

5.  
Белић Анђелка, Јосимов-Дунђерски Ј.: Значај и улога мокрих поља у пречишћавању отпадних вода, Зборник радова 
пречишћавање отпадних вода системом “Мокрих поља”, стр. 27-33, Нови Сад, новембар 2006. 

6.  
Belić Anđelka, Josimov-Dunđerski J., Jarak M.: Efficiency of the Glozan Constructed Wetland, Proceedings of the 10th 
International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, pp.777-784, and on Compact Disc, Lisbon, 23-29 
September 2006. 

7.  
Belić Anđelka, Skoric M., Cuvardic M.: Assessment of Agricultural Impact on Pollution of the Great Backa Canal “Dunav-Tisa-
Dunav”, Book of Abstract IWA DipCon 2006, pp. 260 and ful paper on CD, Istanbul, September 2006. 

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

Укупно научних и стручних радова 190 Монографија 6 Књига 1 
Укупан број цитата 3 Број радова са листе SCI 3 Листе SSCI  
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 (ТР 6895)  

114-451-00971 

Међународни TEMPUS JEP 

40071-2005 
Усавршавања Заштита животне средине, 1983., 3 месеца, Италија: Институт за земљиште и воде-Фиренца; Институт за 

хидротехнику-Напуљ   
Други подаци које сматрате релевантним: Ментор 15 дипломских радова и 1магистарске тезе 
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Табела 9.1. Научне и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име, средње слово, презиме СИМА С. БЕЛИЋ 

Звање        редовни професор ЈМБГ  3101950800056 
Назив институције у  којој наставник ради 

са пуним радним временом и од када 

Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода, 
02.06.1975 

Ужа научна уметничка област Биотехника, мелиорације, заштита вода 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 1999 Пољопривредни факултет мелиорације 
Докторат 1989 Пољопривредни факултет мелиорације 
Магистратура 1980 Пољопривредни факултет мелиорације 
Диплома 1974 Пољопривредни факултет мелиорације 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста студја  Часова 
активне 
наставе  

1. 
Мелиорациони објекти (о) 

Уређење, коришћење и заштита вода, основне 
академске 

3+0 

2. 
Заштита од ерозије (о) 

Уређење, коришћење и заштита вода, основне 
академске 

1.5+0 

3. 
Опрема за наводњавање (и) 

Уређење, коришћење и заштита вода, основне 
академске 

2+2 

4 
Одрживе мелиорације (о) 

Уређење, коришћење и заштита вода, 
дипломске академске-мастер 

1+0.67 

5 
Квалитет воде (о) 

Уређење, коришћење и заштита вода, 
дипломске академске-мастер 

1.5+1 

6 Техника наводњавања и одводњавања (И) Пољопривредна техника, основне академске 2+0 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1 Белић,С. Шкорић,М.: Наводњавање малог поседа, Генералпублиц, стр. 120, Београд, 1991 
2 Белић,С. Савић,Р.: Црпне станице на системима за одводњавање у Војводини, Пољопривредни факултет, 

Департман за уређење вода, стр. 179, Нови Сад. 2005 
3 Belić,S. Belić,Anđelka: Water Quality Changes in a Small Plain Agricultural Catchment Area, Water Science & 

Technology, Vol 33, No 4/5, pp. 205-210, London, UK. 1996 
4 Belić,Anđelka Belić,S. Savić,R.: Living Vith Water in Vojvodina, In The Basis of Cilivilization – Water Science, 

Ed: Roda J.C. Ubertini L., IAHS Publication 286 pp 178-183, Wallingford, UK. 2004 
5 Белић,С. Белић,Анђелка Савић,Р: Употребљивост воде за наводњавање, Водопривреда, 201-202, стр. 37-

49, Београд. 2003 
6 Belić,S. Belić,Anđelka: Agriculture and Pollution of Groundwater Resources in Vojvodina, International 

Conference “Future Groundwater Resources at Risk”, pp.13-20, 13-16 June 1994. Helsinki, Finland. 1004 
7 Belic,Anđelka, Belić,S.: Pollution of Groundwater Near the Farm Lagoons and the Possibility of its Protection, 

Acta Universitatis Carolinae, Geologica, vol. 39 (1995), pp. 301-307, Univerzita Karlova, Prag, Czech Republic, 
1995 

8 Belić,S. Savić,R. Belić,Andjelka: Water Quality in View of the Irrigation Needs, 6th Conference on 
Environmental Science and Technology, 30 August - 02 Septembre 1999, pp. 130-136, Samos, Grece, 1999 

9 Piperski,Jasna Belić,S.: Deep ecology – An Alternative Way to Sustainable Use of Water Resources, 6th World 
Congress on Integrated Resources Management,  February 12 - 15, 2002, CD, rad 138, Geneva, Switzerland. 
2002 

10 Belić S. Belić Andjelka, Savić R.: Water Resources Management in Vojvodina Province, 9th International 
Conference on Environmental Science and Technology, (GNEST) 1-3 September 2005, B80-86, Rhodes Island, 
Grece. 2005 

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

Укупно научних и стручних радова 230 Монографија 4 Књига 1 
Укупан број цитата 3 Број радова са листе SCI 35 Листе SSCI  
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 6 Међународни 0 
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним 
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Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име, средње слово, презиме РАДОВАН  Б. САВИЋ 
Звање         Ванр. проф. ЈМБГ 1105959890056 
Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Департман 
за уређење вода;  
од 01.10.1985. 

Ужа научна односно уметничка област Мелиорације 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2005 Пољопривредни факултет, Нови Сад Мелиорације 

Докторат 2000 Пољопривредни факултет, Нови Сад Мелиорације 

Специјализација - - - 

Магистратура 1993 Пољопривредни факултет, Нови Сад Мелиорације 

Диплома 1984 Пољопривредни факултет, Нови Сад Мелиорације 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 
Назив предмета 

 
Назив студијског програма, врста 

студја 

Часова 
активне 
наставе 

1. Уређење водотока (О) 
Уређење, коришћење и заштита 
вода, основне академске 

3+3 

2. Заштита од ерозије (O) 
Уређење, коришћење и заштита 
вода, основне академске 

1.5+0 

3. Конзервација земљишта и вода (И) 
Уређење, коришћење и заштита 
вода, дипл. академске - мастер 

2+2 

4. Одрживе мелиорације (О) 
Уређење, коришћење и заштита 
вода, дипл. академске-мастер 

1+0.67 

5. Заштита од ерозије (И) 
Пејзажна архитектура, основне 
академске 

2+2 

6. Уређење водених површина (И) 
Пејзажна архитектура, основне 
академске 

2+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. 
Савић Р.: "Истраживање промена морфолошких карактеристика корита Дунава у зони акумулације ХЕ Ђердап 1", 
Поглавље 1/4, Монографија "Уређење, коришћење и заштита вода Војводине", Пољопривредни факултет, 
Институт за уређење вода, стр. 37-48, Нови Сад, 1994. 

2 
Savić R., Salvai A., Benka P.: "Flood control and water stream regulation in Voivodina", XXth Conference of the Danubian 
countries on hydrological forecasting and hydrological bases on water management, p. 1043-1048, Bratislava, Slovakia, 
2000. 

3 
Савић Р., Летић Љ., Божиновић М.: "Еолска ерозија на обрадивом земљишту", Часопис "Летопис научних радова", 
год. 26, бр. 1 (2002), Пољопривредни факултет у Новом Саду, стр. 60-66, Нови Сад, 2002. 

4 
Савић Р., Божиновић М., Летић Љ.: "Еолска ерозија као фактор деградације акваторија", Часопис "Водопривреда", 
бр. 183-185 (2000/1-3), стр. 214-219, Београд, 2000. 

5 
Летић Љ., Савић Р., Божиновић М.: "Немирни песак", монографија, едиција "Трагови", књига 5, стр. 160, ЈП 
"Палић-Лудаш", Суботица, 2001. 

6 
Savić R., Božinović M., Letić Lj.: "A new approach to quantification of wind erosion processes", Časopis Zemljište i 
biljka, Vol. 53, No. 2, str. 119-128, Beograd, 2004. 

7 
Letic Lj., Savic R.: "Wind erosion in Voivodina", The Fifth International Conference on Aeolian Research, ICAR5, 
Publication 02-2, p.164-167, Lubbock, Texas, USA, 2002. 

8 
Savić R., Letić Lj.: "Wind erosion on light soils in Voivodina", Journal: Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, 
Tome I, Fascicule 2, p. 5-10, Hunedoara, Romania, 2003. ISSN 1584-2665; 

9 
Божиновић М., Путарић В., Савић Р., Салваи А.: "Заштита од поплава и уређење водотока", Поглавље 4, 
Монографија “Хидротехничке мелиорације у Војводини”, стр. 65-91, Пољопривредни факултет, Институт за 
уређење вода, Нови Сад, 1995. 

10. 
Савић Р., Пантелић Миралем С., Белић А.: "Проблеми квалитета муља у мелиорационим каналима", Поглавље 9, 
Монографија "Одрживе мелиорације", стр. 163-184, Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода и ЈВП 
"Воде Војводине", Нови Сад, 2007. 

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

Укупно научних и стручних радова 180 Монографија 3 Књига  
Укупан број цитата  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 7 Међународни 1 
Усавршавања Вроцлав (Пољска), Њитра (Словачка), Будимпешта (Мађарска) 
Други подаци које сматрате релевантним 
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Табела 9.1. Научне и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име, средње слово, презиме АТИЛА А. САЛВАИ 
Звање         Ванредни професор ЈМБГ 1506958800015 
Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Пољопривредни факултет, Нови Сад, од 01.04.1985. године 

Ужа научна односно уметничка област Уређење, заштита и коришћење вода 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2003 Пољопривредни факултет, Нови Сад Мелиорације 
Докторат 1998 Пољопривредни факултет, Нови Сад Хидраулика 
Специјализација    
Магистратура 1990 Пољопривредни факултет, Нови Сад Хидрологија 
Диплома 1984 Пољопривредни факултет, Нови Сад Мелиорације 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста студја  Часова ак. 
наставе  

1. Основе хидраулике(О) Уређење и коришћење вода у пољопривреди, 
Основне академске 

3+3 

2. Хидраулика (О) Уређење и коришћење вода у пољопривреди, 
Основне академске 

3+3 

3. Примена рачунара у хидраулици (И) Уређење и коришћење вода у пољопривреди, 
Основне академске 

2+2 

 Примена географско информационог 
сиситема у уређењу, коришћ. и заштити вода 
(И) 

Уређење, коришћење и заштита вода, 
Дипломске академске-мастер 

2+0 

5. Хидраулика (О) Факултет техничких наука, Грађевинарство, 
Хидротехника, Дипломске академске-мастер 

3+3 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  
Zelenhasić E., Salvai A., Srdjević B., Pantić M.: "Stohastička analiza malih rečnih voda", Sveska 4, Posebna izdanja 
Instituta za uredjenje voda, Poljoprivredni fakultet, str. 173, Novi Sad, 1986. 

2.  
Zelenhasić E., Salvai A.: "A Method of Streamflow Drought Analysis", J. Water Resources Research, Vol. 23, No. 
1, Pages 156-168, January 1987. 

3.  
Salvai A.: "Analiza malih voda većih reka u panonskom delu Jugoslavije", Magistarski rad, Univerzitet u Novom 
Sadu, Poljoprivredni fakultet, str. 97, Novi Sad, 1990. 

4.  
Salvai A., Zelenhasić E., Savić R.: "Analiza cikličnosti proticaja većih reka Jugoslavije", Poglavlje I 3. u 
Monografiji: "Uređenje, korišćenje i zaštita voda Vojvodine", Poljoprivredni fakultet, Institut za uređenje voda, str. 
25-36, Novi Sad, 1994. 

5.  
Salvai A.: “Strujanje vode u otvorenim tokovima složenog preseka”, Doktorska disertacija, Univerzitet u Novom 
Sadu, Poljoprivredni fakultet, str. 118, Novi Sad, 1998. 

6.  
Salvai A., Benka P.: "Present State of Flood Control and Water Streams Improvement in Voivodina", Annals of the 
Faculty of Engineering Hunedoara, TOME I, Fascicole 2, Pages 133-138, Hunedoara, Romania, 2003. 

7.  
Salvai A., Mijatović B., Dragica Stojiljković: "New Strategy for Water Supply in Vojvodina", Annals of the Faculty 
of Engineering Hunedoara, TOME I, Fascicole 2, Pages 185-190, Hunedoara, Romania, 2003. 

8.  
Salvai A., Josimov-Dundjerski Jasmina: "Improving Water Management of the Drainage Systems for Environmental 
Protection", Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, TOME III, Fascicole 1, Pages 83-88, Hunedoara, 
Romania, 2005. 

9.  
Belić S. i sar. ...Salvai A.: “Oblikovanje reka i kanala”, Poglavlje IV u Monografiji: “Održive melioracije”, 
Poljoprivredni fakultet, Departman za uređenje voda, str. 54-75, Novi Sad, 2007. 

10.  
Белић С. и сар. ...Салваи А.: “Оквирна директива о водама, ГИС и рачунарски програми у одрживом развоју 
пољопривреде и водопривреде Војводине ”, Поглавље XИИ у Монографији: “Одрживе мелиорације”, 
Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода, стр. 220-241, Нови Сад, 2007. 

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

Укупно научних и стручних радова 103 Монографија 1 Књига 7 
Укупан број цитата 31 Број радова са листе SCI 1 Листе SSCI  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 3 Међународни 1 
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним 
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Табела 9.1. Научне и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
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) Ратарско-повртарски, Општи, Сточатство, 

Агроекологија и заштита жив. средине, 
Фитомедицина, Биотехника и менаџмент, 
Пољопривредна техника, Хортикултура, Воћарство 
и виноградарство – Основна академске 

2+0 

2 Информатика (О) Ветерина 2+0 
3 Водопривредна системска анализа (О) Уређење вода, Основне академске 3 + 0 
4 Методи операционих истраживања у пољопривреди  (И) Уређење вода , Основне академске 2 + 0 
5 Менаџмент водних ресурса (О) Уређење вода, Дипломске акад. – мастер 3 + 0 
6 Напредни методи операционих истраживања (И) Уређење вода, Дипломске акад. – мастер 2 + 0 
7 Информационе технологије и системи за подршку 

одлучивању (И) 
Агроекономика, Дипломске акад. – мастер 1 + 1 

8 Аналитички хијерархијски процес (И) Менаџмент и рурални развој ,Дипломске акад. – 
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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Табела 9.1. Научне и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
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, 1997 

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 3+4 
2 Системи за подршку одлучивању (И)  Уређење вода, Дипломске акад. – 

мастер 
2+2 

3 Информационе технологије и системи за подршку 
одлучивању (И) 

Агроекономика, Дипломске акад. – 
мастер 

1 + 1 

4 Аналитички хијерархијски процес (И) Менаџмент и рурални развој 
,Дипломске акад. – 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 непознат 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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Табела 9.1. Научне  и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име, средње слово, презиме ДРАГИЦА Д. СТОЈИЉКОВИЋ 
Звање         редовни професор ЈМБГ 2909948715347 
Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 
Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода 
 Нови Сад , од 01.03.1978. 

Ужа научна односно уметничка област Уређење, заштита и коришћење вода 

Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2002. Пољопривредни факултет, Нови Сад Геологија са хидрогеологијом  
Докторат 1997. Пољопривредни факултет, Нови Сад Геологија са хидрогеологијом 
Специјализација -   
Магистратура 1993. Рударскогеолошки факултет, Београд  Геологија са хидрогеологијом 
Диплома 1975. Рударскогеолошки факултет, Београд  Геологија са хидрогеологијом 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста студја  Часова 
активне 
наставе  

1. Геологија са хидрогеологијом (О) Уређење, коришћење и заштита вода, Основне 
академске 

3+5 

2. Организација и механизација радова(И) Уређење, коришћење и заштита вода, Основне 
академске 

2+0 

3. Хидрогеологија (И) Уређење, коришћење и заштита вода, Основне 
академске 

2+2 

4. Хидрогеолошки параметри(И) Уређење, коришћење и заштита вода, 
Дипломске академске-мастер 

2+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Стојиљковић Д.: Геолошки склоп, хидрогеолошка својства и геоморфолошке јединице, Mонографијa: 115 
година панче-вачко ковинске водне задруге ВП-ТАМИШ – Панчево, ВП-ПОДУНАВЉЕ – Ковин, Панчево, 
стр. 17-19, Панчево, 1997.   

2.  Стојиљковић Д., Шекуларац Г., Нешковић Здравић В. Примена хидротехничких мелиорација на теренима 
са еолским и алувијалним земљиштима, ТЕМПО'98, часопис САВРЕМЕНА ПОЉОПРИВРЕДА, ванредни 
број XXI 1998. Чачак,1998.  

3.  Pavlović P., Stojiljković D.:   The influence of tectonics on karstification of permian-carboniferous limestone from 
Westaren Serbia, Monograph "The Scientific study of karstic cavities as a contribution to geological knowledge", 
EDS B. Andreo, F Carrasco, J.J. Duran, vol.1, pp.95-100, Malaga, Spain, 1999. 

4.  Стојиљковић Д., Белић А.: Проблеми заштите изворишта за снабдеваље водом, у моног.: Контрола 
квалитета вода у оквиру управљања квалитетом, Едс. ПМФ, Инст. за хемију, стр.. 148-173. Н. Сад, 2000.   

5.  Stojiljković D., Šekularac G., Stojiljković M.: Physical-biological purification and recicling of water, Jnl. 
"Savremena poljoprivreda, Vol.54, 3-4/2005, Novi Sad, 2005. 

6.  Šekularac G., Stojiljković D.: Annual runoff and erosion losses of humus-silicate soil from two specific uses due to 
precipitation in one part of Western Serbia, Polish Journal on Environmenatal Studies, Vol.16, No3., (in press, IMPC 
faktor za 2005. 0.325) 2007. 

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

Укупно научних и стручних радова 230 Монографија 1 Књига  
Укупан број цитата 0,325 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 1 
Усавршавања  
Други подаци које сматрате релевантним 
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Табела 9.1. Научне  и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име, средње слово, презиме МИЋО Н. ШКОРИЋ 
Звање         Редовни професор ЈМБГ 2609949800069 
Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним 

временом и од када 

Пољопривредни факултет у Новом Саду од 03.11.1975. 

Ужа научна односно уметничка област Мелиорације 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2005. Пољопривредни фак., Н. Сад Пољопр., Мелиорације 
Докторат 1994. Пољопривредни фак., Н. Сад Пољопр., Мелиорације 
Специјализација    
Магистратура 1984. Пољопривредни фак., Н. Сад Пољопр., Мелиорације 
Диплома 1974. Пољопривредни фак., Н. Сад Пољопр., Мелиорације 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста студија  Час акт. 
наставе  

1. Уређење земљишне територије (О) Ратарско-повртарски, Осн. академске 4+0 
2. Уређење земљишне територије (О) Воћ.-виноградарски, Осн. академске 4+0 
3. Уређење земљишне територије (О) Општи,  Осн. академске 4+0 
4 Земљиште и мелиорације (О) Агроекономски, Осн. академске 1,5+0 
5 Техника наводњавања (И) Гајење њивских биљака, Дипломске академске-мастер  2+2 
6 Геодезија (О) Пејзажна архитектура, Осн. академске 3+0 
7 Мелиорације предела (И) Пејзажна архитектура, Осн. академске 2+0 
8 Системи за наводњавање (О) Уређење и коришћење вода, Осн. акад 3+0 
9 Одводњавање (О) Уређење и коришћење вода, Осн. акад 3+0 
10 Рекултивација земљишта (И) Уређење и коришћење вода у пољ. Дипломске 

академске-мастер 
2+2 

11 Дренажа земљишта (И) Уређење и коришћење вода у пољ. Дипломске 
академске-мастер 

2+2 

12 Уређење земљишне територије (И) Хортикултура, Осн. академске 2+2 
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Шкорић М.: Подземне воде у Војводини, монографија, стр. 137, Београд, 1996. 
2.  Белић С.  и  Шкорић  М.:  Наводњавање  малих  поседа, (књига, стр. 108), Београд, 1991. 
3.  Škorić M., Rajić Milica: Precipitation, groundwater and irrigation in Vojvodina, International conference on 

agricultural engineering, Part 2, pp. 993-994, Oslo, 1998. 
4.  Миљковић Н., Шкорић М.: Промене водно-соног режима у земљишту под утицајем успора ХЕПС “Ђердап 

И” – на сектору Ковин Дубовац, Водопривреда бр. 183-185, стр. 123-129, Београд, 2000. 
5.  Шкорић М.: Подземне воде у Војводини, (реферат по позиву), зборник радова саветовања Подземне воде 

Југославије, стр. 23-36, Нови Сад, 1998. 
Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 82 Монографија 14 Књига 1 
Укупан број цитата 2 Број радова са листе СЦИ 2 Листе ССЦИ  
Патенти  Нови производи  Нове биљне сорте  Нове расе стоке  
Нове технологије  и друго  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни 1 
Усавршавања Холандија 1989. 
Други подаци које сматрате релевантним 
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ – МАСТЕР Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЊИГА   САРАДНИКА 
Табела 9.1.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нови Сад, јануар 2008. 
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Садржај 

 

 

1. Бенка Павел 62 
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Табела 9.1. Научне  и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име, средње слово, презиме ПАВЕЛ П БЕНКА 
Звање         асистент ЈМБГ 1212965800094 
Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Пољопривредни факултет у Новом Саду  
Департман за уређење вода, од 01. 12. 1991 год. 

Ужа научна односно уметничка област Геодезија 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 1997 Пољопривредни факултет у Новом Саду Геодезија 

Докторат    

Специјализација    

Магистратура 1997 Грађевински факултет у Београду Геодезија 

Диплома 1990 Грађевински факултет у Београду Геодезија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста 
студја  

Часова 
активне 
наставе  

1. Геодетска мерења и мреже (О) Уређење, коришћење и заштита 
вода основне академске 

0+3 

2. Премер терена и израда планова (О) Уређење, коришћење и заштита 
вода основне академске 

0+3 

3. Уређење земљишне територије (И) Уређење, коришћење и заштита 
вода основне академске 

0+2 

4. Геодезија (О) Пејзажна архитектура основне 
академске 

0+3 

5. Техника одводњавања и наводњавања (И) Пољопривредна техника основне 
академске 

0+2 

6. Примена географско информационог система у уређењу, 
коришћењу и заштити вода (И) 

Уређење, коришћење и заштита 
вода 
дипломске академске - мастер 

0+1 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Бенка П.: Могућност заштите и унапређења животне средине при уређењу земљишне територије 
комасацијом, Магистарска теза, Грађевински факултет, Београд, 1997. 

2.  Benka P., Damjanović T.:Výhody vykonávania hydromelioračných opatrení v rámci pozemkových úprav cestou 
komasácie vo Vojvodine, International conference Water in bioclimatological systems, publ. in "Acta horticulturae et 
regiotecturae", The Scientific journal for horticulture, landscape engineering, architecture and ecology, No. 2/1999, 
p. 53-56, Nitra - Račkova dolina, The Slovak Republic, 1999. 

3.  Бенка П.: Деформациона мерења бране на Тиси код Новог Бечеја геодетском методом, Водопривреда бр. 
183-185 (2000/1-3), стр. 278-281, ЈДОН, Београд, 2000. 

4.  Benka P., Salvai A.:GIS soil map of Vojvodina for integrated water resources management, Conference on Water 
Observation and Information System for Decision Support BALWOIS, Section 8: Information systems, CD of 
proceedings, Ohrid - Rep. of Macedonia, 2006 

5.  Бенка П., Салваи А.:Дигитализација педолошке карте Војводине за потребе географског информационог 
система, Тематски зборника радова: Мелиорације у одрживој пољопривреди, Пољопривредни факултет у 
Новом Саду, стр. 53-59, Нови Сад, 2005. 

6.  Benka P., Bulatovic V.:"Geographic Information System in Irrigation System Management", Annals of the Faculty 
of Engineering Hunedoara, Tome II, Fascicole2, ISSN 1584 - 2665. pp5-11 Hunedoara, Romania 2004. 

7.  Бенка П., Дамјановић Т: Вредновање пољопривредних парцела према њиховој величини и облику, X 
Јубилаларни конгрес ЈДПЗ, CD-rom са радовима, ЈДПЗ, Врњачка Бања, 2001. 

8.  Бенка П.: Могућности снимања поплавних подручја савременим геодетским методама, Зборник радова са 
саветовања: “Поплаве од унутрашњих вода”, Пољопривредни факултет, Институт за уређење вода Нови Сад, 
стр. 230-234, Нови Сад, 2000. 

9.  Дамјановић Т., Бенка П.: Прилог анализи стања премера и уређења земљишта на територији Војводине, 
Монографија "Уређење, коришћење и заштита вода Војводине" Поглавље I.10,  Институт за уређење вода, 
Нови Сад, стр. 113-134, 1994. 

10.  Белић С. Бенка П.: Техника наводњавања и одводњавања - уџбеник, Универзитет Нови Сад, Пољопривредни 
факултет, Нови Сад, 1996. 

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

Укупно научних и стручних радова 55 Монографија 2 Књига 1 
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 Nitra - Slovačka 
Други подаци које сматрате релевантним 
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Табела 9.1. Научне  и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име, средње слово, презиме 

ЈАСМИНА В. ЈОСИМОВ-ДУНЂЕРСКИ 

Звање         асистент ЈМБГ 0710961805047 
Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Универзитет у Новом Саду,  
Пољопривредни факултет, Нови Сад 
од 05.01.1987. године 

Ужа научна односно уметничка област Мелиорације 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2007 Универзитет у Новом Саду,  

Пољопривредни факултет, Нови Сад 
Мелиорације 

Докторат    
Специјализација    
Магистратура 1990 Пољопривредни факултет, Нови Сад Хидрологија 
Диплома 1986 Пољопривредни факултет, Нови Сад Уређење вода и коришћење вода у 

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

 Назив предмета    
   

Назив студијског програма, врста 
студја  

Часова 
активне 
наставе  

1. Снабдевање водом (О) Уређење коришћење и заштита 
вода-Основне академске 

0+2 

2. Заштита вода (О) Уређење коришћење и заштита 
вода-Основне академске  
Агроекологија и заштита 
животне средине 
Основне академске  

0+3 
 
0+2 

3. Општа хидрологија (О) Уређење коришћење и заштита 
вода-Основне академске 

0+2 

4. Инжењерска хидрологија (О) Уређење коришћење и заштита 
вода-Основне академске 

0+4 

5. Био-системи у пречишћавању  
отпадних вода (И) 

Уређење коришћење и заштита 
вода-Основне академске  
Агроекологија и заштита 
животне средине - Основне 
академске 

0+2 
 
0+2 

6. Анализа утицаја на животну средину (И) Уређење коришћење и заштита вода 
,Дипломске академске-Мастер 

0+2 

7. Самопречишћавање водотока (И) Уређење коришћење и заштита вода 
,Дипломске академске-Мастер 

0+2 

8. Процена утицаја на животну средину (И) Агроекологија и заштита животне 
средине - Основне академске 

0+2 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  Josimov-Dunđerski Jasmina, Belić Anđelka: Samoprečišćavajuća moć recipijenta – kanala DKM sistema za 
odvodnjavanje Žitište, Letopis naučnih radova, Br. 1, God. 28, (2004), str. 97-103, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 

2005. 
2.   Belić Anđelka, Josimov-Dunđerski Jasmina, Jarak Mirjana: Efficiency of the Glozan Constructed Wetland, 10th 

International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Volume II, pp. 777-784, and on CD, 

Lisbon, 2006. 
3.  Belić Anđelka, Josimov-Dunđerski Jasmina: BIO-SISTEMI U PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH VODA, 

Udžbenik, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za uređenje voda, Novi Sad, 2007.  
4.  Belić Anđelka, Josimov-Dunđerski Jasmina: PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA "MOKRA POLJA", 

Poglavlje 7., Monografija Održive melioracije-Sustainable Land Reclamation, str. 126-145, Univerzitet u Novom 

Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za uređenje voda, JVP "Vojvodina vode" Novi Sad, 2007.  
5.  Salvai A., Josimov-Dunđerski Jasmina: OBLIKOVANJE REKA I KANALA, Poglavlje 4., Monografija Održive 

melioracije-Sustainable Land Reclamation, str. 54-75, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, 

Departman za uređenje voda, JVP "Vojvodina vode" Novi Sad, 2007.  
6.  Josimov-Dunđerski Jasmina, Belić Anđelka: Primena sistema mokrih polja za naselje Gložan, Letopis naučnih 

radova, Br. 1, God. 31, (2007), str. 98-105, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2007.  
Збирни (бројчани)  подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупно научних и стручних радова 55 Монографија 3 Књига 1 

Укупан број цитата  Број радова са листе SCI  Листе SSCI  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 3 Међународни  
Усавршавања  
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Табела 9.1.А Научне  и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
 
Име, средње слово, презиме ЈАСНА М. ПИПЕРСКИ 
Звање        докторант ЈМБГ 0204976855056 
Назив институције у  којој наставник ради 

са пуним радним временом и од када 

Пољопривредни факултет у Новом Саду 

Ужа научна односно уметничка област Уређење, заштита и коришћење вода 
Академска каријера 

 Година  Институција  Област  
Избор у звање    
Докторат    
Специјализација    
Магистратура 2003. Пољопривредни факултет у Новом Саду Заштита животне средине 
Диплома 1999. ПМФ, Нови Сад Биологија 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета    
   

Назив студијског 
програма, врста студја  

Часова 
активне 
наставе  

1. Примена географско информационог сиситема у 
уређењу, коришћeњу и заштити вода (И) 

Уређење, коришћење и 
заштита вода – дипломске 
академске-мастер 

0+1 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. Пиперски Јасна  (2003) Могућност примене еколошких принципа у одрживој пољопривреди на 
мелиорисаној територији, Магистарска теза, Департман за уређење вода, Пољопривредни факултет, 
Нови Сад, 31.10. 2003. 

2. Белић,С. Пиперски Јасна (2000) Неки правци развоја екологије, Летопис научних radova Vol 24, No 
1-2, str. 46-62, Нови Сад. 

3. Белић, С. Пиперски Јасна (2002) Могућност примене принципа Deep ecology у одрживој 
пољопривреди, Летопис научних радова Вол 26, Но 1, стр. 102-110, Нови Сад. 

4. Piperski,Jasna Belić,S. (2002) Deep ecology – An Alternative Way to Sustainable Use of Water Resources, 
6th World Congress on Integrated  Resources Management, February    12 – 15, 2002, CD, rad 138, 
Geneva, Switzerland. 

5. Piperski,Jasna Belić,S. (2002) Deep Ecology and Integrated Land and Water Management, 34th Conference 
of  IAD, pp 837-843, August 2002, Tulcea, Romania. 

6. Piperski,Jasna (2003) Sustainable Agriculture and Landscape Planning in Vojvodini, Prague 03, Czech 
Republic 1-5. 9.2003. , No 448 

7. Leleš, B.,Piperski,Jasna (2005) The Influence of Mineral Fertilizers to the Canal Water Quality,  
Proceedings on CD from the 7th World Congress on Recovery, Recycling and Re-integration (R05), and 
Abstracts of Paper pp. 145, Beijing, China, September 25-29, 2005. 

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

Укупно научних и стручних радова 18 Монографија 4 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 1. Похађање курса: Design for Life: Permacuture, Biomimicry and Sustainable Living, 

Schumacher College, Dratington, Davon, UK, март 2003. 
2. Похађање летње школе, Innovative Technologies and Environmental Impacts in Waste 

Management, Rimini, Italy, 12. – 17. јун 2006. 
3. Похађање курса: Training Course on Edible Fungi Cultivation Technology for Developing 

Countries, Biejing, China, август-септембар 2006. 
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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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ – МАСТЕР Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 
Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на студијском програму 

Лични подаци 
Часови активне 

наставе 
Радни статус 

 Maтични број 

Презиме, 
средње слово, 

име 
 

Зв
ањ

е 

Датум 
избора Ч

С
П

 

Ч
С
С
П

 

Ч
Д
В
У

 

У
Ч
А
Н

 

%
 р
ад

но
г 

вр
ем

ен
а 
у 

ус
та

но
ви

 

Д
оп

ун
ск

и 
ра

д 
(%

),
 и
ли

 
ра

д 
по

 
уг

ов
ор

у 

НДВУ 

1 3101950800056 Сима С. Белић РП 1999 1.69 5.75   100,0   
2 2804951805091 Анђелка М. 

Белић 
РП 2002 2.58 

9.35   100,0   

3 1506958800015 Атила А. 
Салваи 

ВП 2003 0.47 
7.62   100,0   

4 1105959800056 Радован Б. 
Савић 

ВП 2005 1.36 
6.66   100,0   

5 1308950800109 Бојан Срђевић РП 1998 1.97 11.63   100,0   
6 3011972875034 Зорица 

Срђевић 
Д 2006 0.69 

5.09   100,0   

7 2909948715347 Драгица Д. 
Стојиљковић 

РП 2002 0.69 
5.93   100,0   

8 2609949800069 Мићо Н. 
Шкорић 

РП 2006 1.36 
11.42   100,0   

Укупно часова активне наставе коју држе наставници        
Укупно наставника са пуним радним временом у установи који изводе наставу на студијском програму = 8 
 
 
Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или 
уметничким областима ангажованих на студијском програму 
 Област  Ужа научна или 

уметника област  
П ПС Д ВП РП укупно 

 Мелиорације Уређење, заштита и 
коришћење вода 

  1 2 4 7 

 Рачунарске науке Информатика и 
системска анализа 

    1  

 
Табела 9.4.  Листа сарадника ангажованих на студијском програму 
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 1212965800094 Бенка П. 
Павел 

A 16.2.2005 0.47 7.99   100   

2 0710961805047 
 

Јасмина 
Јосимов 
Дунђерски 

А 21.2.2007 0.91 9.69   100   

3 0204976855056 Јасна М. 
Пиперски 

 у току 0.02 0.02   100   

Укупно часова активне наставе коју држе сарадници =        
Укупно сарадника са пуним радним временом у установи који изводе наставу на студијском програму = 3 
Прилог 9.1.Фотокопија радних књижица или уговора о раду  наставног особља,  
посебан прилог – књига ОСТАЛИХ ПРИЛОГА,  http://polj.ns.ac.yu 
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Прилог 9.2. Правилник о избору наставника, посебан прилог – књига ОСТАЛИХ ПРИЛОГА, http://polj.ns.ac.yu 
 
Прилог 9.3. Књига наставника, посебан прилог – књига ОСТАЛИХ ПРИЛОГА, http://polj.ns.ac.yu 
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ - МАСТЕР Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 
 
Стандард 10: Организациона и материјална средства 
 
Извођење наставе, припрему и одржавање испита студената академских дипломских студија 
Уређење, коришћење и заштита вода обавља се у Просторијама Пољопривредног факултета 
у Новом Саду, у одговарајућим просторијама како је то распоредом часова и осталим 
документима предвиђено. У ту сврху је обезбеђен незнатан број уџбеника а тежиште је 
стављено на литературу која је доступна на интернету. Департман и Факултет располажу 
скромном опремом али богатом сарадњом која омогућује активно и квалитетно образовање у 
теренским условима за све Планом предвиђене профиле основног усмерења. Студентима 
стоји на располагању велики број савремених литературних извора у библиотеци 
Пољопривредног факултета у Новом Саду у Департману за уређење вода, односно код 
сваког предметног наставника. 
 
Евиденција: Извод из Књиге ивентара-Прилог 10.1 Доказ о поседовању информационе технологије, броја 
интернет прикључака и сл. (налази се уз документацију за акредитацију факултета)-Прилог 10.2. 

 
• Укупан простор на факултету    24660,95 m2 

• Укупан број студената                  3234 

• Простор по студенту                      7,63 m
2
/студенту 

 
Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи 
настава на студијском програму 
 просторија ознака Број места  Површина м2 

 
Адреса 

1.  Амфитетатар  - - - 
2. Слушаонице, учионице  - - - 
3. Вежбаонице  Х51 33 60,00 
4. Лабораторије  Х3-19 30 54,60 
5.  Компјутерске лабораторије  РЛ 24 42 
6. Радионице  - - - 
7. Библиотеке  С11 2 76,50 
8. Читаонице  С12 66 119,30 
9. Библиотека департмана за уређење 

вода 

Х3 - 27,30 

Пољопривредни 
факултет, 

21000 Нови Сад, 
Трг. Д. 

Обрадовића 8 

Укупно   349.7 
Навести и друге просторије које се користе за извоћење студијског програма 

 
Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма 

бр. Назив опреме Тип Намена  

1 Дестилатор Сутјеска ред.серија 89.931 
Апарат за дестиловање воде која се користи у 
експерименталним вежбама практичне наставе 
из предмета студијског програма УКЗВ)  

2 Оксиметар  
Одређивање утрошка кисеоника (апарат се 
користи у оквиру  практичне наставе из 
предмета студијског програма УКЗВ) 
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3 Водено купатило  Бодалец ТКS-1, MLU 16 
Термостатирање узорака (користи се у оквиру  
практичне наставе из предмета студијског 
програма УКЗВ 

4 Техничка вага   Сонтер  S 100  
Мерење масе узорака (у оквиру  практичне 
наставе из предмета студијског програма 
УКЗВ) 

5 Аналитичка вага  Тип 2615 
Прецизно мерење масе узорака (у оквиру  
практичне наставе из предмета студијског 
програма УКЗВ 

6 Спектрoфотометар Спекол 11 
Квантитативна одређивања (апарат се користи 
у оквиру  практичне наставе из предмета 
студијског програма УКЗВ) 

7 Сушница EBT 
За сушење узорака (одређивање влажности, у 
оквиру  практичне наставе из предмета 
студијског програма УКЗВ) 

8 Сушница Сутјеска 
За сушење узорака и лабораторијског посуђа   у 
оквиру  практичне наставе из предмета 
студијског програма УКЗВ) 

9 Пећ за жарење Искратерм 2К 
Жарење узорака (у оквиру  практичне наставе 
из предмета студијског програма УКЗВ) 

10 Стерилизатор СТ - 05 
Стерилизација лабораторијског посуђа и 
прибора (у оквиру  практичне наставе из 
предмета студијског програма УКЗВ) 

11 
Лабораторијско посуђе и 
прибор 

Стандардна стаклена 
опрема хемијске 
лабораторије 

Еспериментални рад на лабораторијским 
вежбама из предмета студијског програма 
УКЗВ 

12 Нивелир ZEIS 
Инструмент за геодетска мерења који се 
користи у оквиру  практичне наставе из 
предмета студијског програма УКЗВ  

13  Нивелир  28 ASI 
Инструмент за геодетска мерења који се 
користи у оквиру  практичне наставе из 
предмета студијског програма УКЗВ 

14 Теодолит  
Инструмент за геодетска мерења који се 
користи у оквиру  практичне наставе из 
предмета студијског програма УКЗВ 

15 Теодолит Тахиметар  
Инструмент за геодетска мерења који се 
користи у оквиру  практичне наставе из 
предмета студијског програма УКЗВ 

16 
Уређај за географско 
позиционирање  

Гармин Е TREX 
Инструмент за геодетска мерења који се 
користи у оквиру  практичне наставе из 
предмета студијског програма УКЗВ 

17 Транспортер поларни  
Уређај се користи за картирање у оквиру  
практичне наставе из предмета студијског 
програма УКЗВ 

18 Кординатограф  
Уређај се користи за картирање у оквиру  
практичне наставе из предмета студијског 
програма УКЗВ 

19 Летве нивелманске   
Које се користе за геодетска мерења у оквиру  
практичне наставе из предмета студијског 
програма УКЗВ 

20 Трасирке  
Које се користе за геодетска мерења у оквиру  
практичне наставе из предмета студијског 
програма УКЗВ 

21 Клинови бројачи  
Које се користе за геодетска мерења у оквиру  
практичне наставе из предмета студијског 
програма УКЗВ 

22 Пантљике пољске и ручне Од 50,30,20 м 
Које се користе за геодетска мерења у оквиру  
практичне наставе из предмета студијског 
програма УКЗВ 

23 Поларни планиметар  
Уређај се користи у оквиру  практичне наставе 
из предмета студијског програма УКЗВ 

24 Дигитални фото апарат Фуџи  Бележење конкретних проблема на терену у 
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оквиру практичне наставе из предмета 
студијског програма УКЗВ 

25 
Ашов за мерење протока 
воде 

 
Користи се у оквиру  практичне наставе из 
предмета студијског програма УКЗВ 

26 Лимниграф универзални  
Користи се у оквиру  практичне наставе из 
предмета студијског програма УКЗВ 

27 Лизиметри  
Користи се у оквиру  практичне наставе из 
предмета студијског програма УКЗВ 

28 Лизиметарска станица  
Користи се у оквиру  практичне наставе из 
предмета студијског програма УКЗВ 

29 Табла за дигитализацију WACOM 
Уређај се користи за дигитализацију планова и 
карата у оквиру  практичне наставе из 
поредмета студијског програма УКЗВ 

 
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм  

 Наслов Аутор Издавач и година 

1 
Advenced water distribution modelingn 
and menagment 

 waterburn heasted  press,2003 

2 
An introduction to genetic algorithms for 
scientists and engineer 

Coley David Singapore:world scentififc,2005 

3 
Compuer application in hydraulic  
engineering 

 waterbury:maestad press,2002 

4 
Dnought and plant production proceedings 
1 

 Bgd,Just.Res.Agrycul.Serbia 1997 

5 
English for agriculturists Jelisaveta Bodrić Poljoprivredni 

fakultet, Novi Sad, 1987 
6 Floodplaain modeling using hec-ras  waterbury:maestad press,2003 

7 
Haestad methods advanced water 
distribution modeling and menagment 

 waterbury:maestad press,2003 

8 
Stormwater Conveyance modeling and 
design 

 waterburn heasted press,2003 

9 Water resuurces systems menagment tools Mays W. Larry New York:McGarw-hill2005 
10 Wetland systems to controle urban runof Scholz Miklas Amsterdam:elsevier 2006 

11 
Агроекологија Молнар И,Милосев 

Д,Секулић П 
Нови Сад, Пољ. Фак,2003 

12 Агроклиматологија Паузен З. Загреб,Школска Књига 1985 

13 
Агрохемија Убавић М, Богдановић Д Пољопривредни 

факултет, Нови Сад, 1995 

14 
Анализа вероватноће појаве 
хидролошких величина 

Вукмировић Војислав Научна књига граевински факултет 
Београд,1990 

15 Бујични токови и ерозија Костадинов Станимир Београд ,Шумарски факултет 1996 

16 
Водна и еолска ерозија земљишта Мирољуб Ђоровић АЦТА биологица Југославица,Београд 

2005 

17 
Водни ваздушни и топлотни режим 
земљишта 

Вучић Новица Нови Сад,Матица Српска,1987 

18 
Водопривредни системи Ђоревић 

Бранислав 
Научна књига 
Београд,1990 

19 Геодезија Контић Слободан Београд, Научна књига,1990 

20 
Грађевински материјали Михајло Мурављев Научна књига 

Београд,1989 

21 
Дискретна математика са 
комбинаториком 

Андерсон Јамес Београд:рачунарски факулте,2005 

22 
Економика водопривреде Поткоњак С Пољопривредни 

факултет, Нови Сад, 1991. 
23 Животна средина и одрживи развој Ђукановић Мане Елит,Београд 1996 

24 
Заштита животне срадине и биљни свет Милић Матовић Начна књига, 

Београд 1994 

25 
Заштита животне средине Кубуровић М. 

Петровић А. 
СМЕИТС, 
Београд 1994 

26 Збирка урађених Задатака из хидраулике Јонежић З,Купусиновић Т. Сарајево,Грађевински Факултет,1988 

27 
Инжињерска хидрологија Емир Зеленхасић 

Матилда Руски 
Научна књига 
Београд 1991 

28 Информатика Сревић Бојан Нови Сад, Пољ. Фак,1996 
29 Испитни задаци из основе хидротехнике Хајдин Георге Суботица ,Грађевински факултет,1988 

30 
Математика за биолоске смерове Матиц-Кекић Снезана Пољопривредни 

факултет, Нови Сад, 2002 
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31 
Материјали у противерозионим 
радовима 

Матић Вјачеслав Београд,Шумарски факултет 1994 

32 Мелиоративна педологија Миљковић Никола Нови Сад ,ПМФ,2005 

33 
Мелиорације 07,Стање и перспективе-
монографија 

 Пољопривредни Факултет, Департман 
за уређење вода Нови Сад,2007 

34 
Мелиорације земљишта Ћоровић Р. 

Јовановић Ж. 
Пољопривредни факултет,Београд 
1990 

35 
Мелиорације земљиште и вода-
монографија 

 Пољопривредни Факултет, Департман 
за уређење вода Нови Сад,2006 

36 
Мелиорације и Пољопривреда-
монографија 

 Пољопривредни Факултет, Департман 
за уређење вода Нови Сад,2002 

37 
Мелиорације у одрживој пољопривреди-
монографија 

 Пољопривредни Факултет, Департман 
за уређење вода Нови Сад,2005 

38 
Механика - први део Радомировић Д Пољопривредни факултет, Нови Сад,  

2001. 
39 Наводњавање Томић Ф. Загреб,Пољоп.факултет,1988 

40 
Наводњавање пољопривредног 
земљишта 

Стајичевић Драгољуб Партенон,Београд 1996 

41 
Наводњавање пољопривреднх усева Бошњак Ђуро Нови Сад, Пољопривредни факултет, 

1999. 
42 Наводњавање у пракси Тодоровић Никола Бачка Топола центар1988 
43 Нацртна геометрија Глигорић Радојка Нови Сад, Пољ. Фак,2006 

44 

Немирни песак ЛЈубомир Летић 
Радован Савић 
Миодраг Божиновић 

ЈП "Палић-Лудаш" 
Суботица 2001 

45 
Одбрана поглавља хидраулике 
отворених 

Петковић Слободан Београд,Шумарски факултет 1992 

46 
Одводњавање Рудић Драган Пољопривредни факултет 

Београд,1989 

47 
Одрживе мелиорације-монографија  Пољопривредни Факултет, Департман 

за уређење вода Нови Сад,2007 

48 
Опсте ратарство Молнар Имре Пољопривредни 

факултет, Нови Сад, 2004 

49 
Организација у пољопривреди Новковић Н, Сомођи С Пољопривредни 

факултет, Нови Сад, 2005 

50 
Основ метеоролоских осматрања и 
обраде података 

Михаиловић Д.Т. Пољопривредни 
факултет, Нови Сад, 1991 

51 Основе хидротехнике Хајдин Георгије Београд,Научна књига 1983 
52 Основи геологије 2 Николић Предраг Београд,Научне књиге,1982 
53 Основи геологије1 Николић Предраг Београд,Научне књиге,1984 
54 Основи геотехнике у бујичарству Тодоровић Тиосав Београд,Шумарски факултет 1991 
55 Основи педологије Миљковић Никола Нови Сад ,ПМФ,1996 

56 
Повртарство Лазић Б,Ђуровка М, 

Марковић В,Илин З 
Пољопривредни 
факултет, Нови Сад 1998 

57 
Погонске машине Ратко Николић Пољопривредни 

факултет, Нови Сад, 2005 

58 
Пољопривреда измедју суша и поплава-
монографија 

 Пољопривредни Факултет, Департман 
за уређење вода Нови Сад,2004 

59 
Пољопривредне машине Група аутора Пољопривредни 

факултет, Нови Сад, 1998 

60 

Поплаве од унутрашњих вода-
монографија 

 Пољопривредни Факултет, 
Департман за уређење вода, 
Нови Сад,2000 

61 
Посебно виноградарство Лазар Аврамов и Драгољуб 

Зунић 
Пољопривредни факултет, Земун, 2001 

62 Посебно ратарство Јефтиц Стеван Београд, Наука,1992 

63 
Практикум за вежбе из  
грађевинских материјала 

Михајло Мурављев и др. Грађевински факултет 
Београд,1988 

64 
Пречишћавање отпадних вода системом 
"Мокрих поља" 

 Пољопривредни Факултет, Департман 
за уређење вода Нови Сад,2006 

65 Примена рачунара у хидраулици Радојковић М.Клем Н., Београд,Грађевинске књиге,1989 
66 Примењена хидрологија Сребреновић Дионис Загреб,техничка књига 1986 

67 
Приручник За хидротехничке 
мелиорације Књига 3 Основна мрежа 

 Загреб,Друштво за наводњавање и 
одводњавање,1985 

68 
Ратарство I Маринковић, Хаџиц, 

Убавић 
Пољопривредни 
факултет, Нови Сад, 1998 

69 
Рачунари у комуналној хидротехници Радујковић М., Обрадовић 

Д.,Максимовић Ч., 
Београд,Грађевинске књиге,1989 
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70 
Снабдевање водом и Заштита вода Јахић Мунир Београд,Пољопривредни 

факултет,1989 

71 
Снабдевање водом и каналисање насеља Милоје Милојевић Београд,Удрузење за технологију 

вода.1986 

72 
Сорте винове лозе Петар Циндрић, Нада 

Кораћ и Владимир Ковач 
"Прометеј" Нови Сад, 2000 

73 
Социологија села Митровић М Београд,Социолоско друство 

Србије,1998 

74 
Статистика:Принципи и примена Хаџивуковић С. 

Чобановић К. 
Пољ.факултет 
Н.Сад 1994 

75 
Статистички методи Хаџивуковић С Пољопривредни 

факултет, Нови Сад 1991 
76 Стомастичка хидрологија Емир Зеленхасић Суботица,Нови Сад,1997 

77 
Суша и Пољопривреда-монографија  Пољопривредни Факултет, Департман 

за уређење вода Нови Сад,2001 

78 
Техника наводњавања и одводњавања, Белић Сима,Бенка Павел Пољопривредни факултет, Нови 

Сад.1996 

79 

Техничар 
Грађевински приручник- 
Књига 6 

 Грађевинска књига 
Београд,1989 

80 Техничар 1 Грађевински приручник  Београд,Грађевинске књиге,1986 
81 Техничар 3 Грађевински приручник  Београд,Грађевинске књиге,1988 
82 Техничар 4 Грађевински приручник  Београд,Грађевинске књиге,1984 
83 Техничар 5 Грађевински приручник  Београд,Грађевинске књиге,1987 

84 
Техничар граЂевински приручник  
Књиге 2 

 Београд 1989 

85 
Техничко цртање Глигорић Радојка 

Милојевић Зоран 
Нови Сад, Пољ. Фак,2004 

86 Урбани водоводни системи Јахић Мунир Београд,удружење за технологију воде 
87 Урбани канализациони водосистеми Јахић Мунир Сарајево ,Геоинжењеринг,1985 
88 Фундирање 1 Вујичић Ч. Београд,научна књиге 1985 

89 
Хемија Стајнер Д, Кевресан С Пољопривредни 

факултет, Нови Сад,2006 

90 
Хемија земљишта и воде Јаковљевић М. 

Пантовић М. 
Научна књига 
Београд 1991 

91 
Хидраулика Батинић Божидар Грађевински факултет 

Београд 1994 
92 Хидраулика Борели Младен Београд,1984 

93 
Хидраулика бунара Вуковић Милан 

Соро Анелко 
Грађевинска књига 
Београд,1990 

94 
Хидраулика подземних вода Пушић Миленко Славија ПРЕСС, 

Н.Сад 1994 
95 Хидрогеологија крашке вододинамике Мијатовић Боривоје Београд ,Геозавод,1990 

96 
Хидрологија Вероника Путарћ Универзитет у Новом Саду, Пољ. 

Фак.2000 
97 Хидрологија 1.део Стеван Ј.Прохаска Рударско-геолошки факултет БГд 2003 
98 Хидрологије бујицних токова  Јевтић Љубиша Београд,Шумарски факултет 1988 

99 
Хидротехничке конструкције 1. део Петар Петровић Гра.факултет 

Београд,1992 
100 Хидротехничке мелиорације Кос Здравко Загреб,Школске књиге,1987 

101 
Црпне станице на системима за 
одводњавање у Војводини 

 Пољопривредни Факултет, Департман 
за уређење вода Нови Сад,2005 

 
Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму   
 Аутор, Наслов, Издавач, Година Предмет 

1 

Belić S. et al.(2006) Održive melioracije, Poljoprivredni 
fakultet, Novi Sad 

Одрживе мелиорације 

2 

Miljković N. (2005) Meliorativna pedologija, Departnan za 
uređenje voda, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad 

Одрживе мелиорације 

3 

Molnar I. Milošev D. (1995) Agroekologija, Poljoprivredni 
fakultet, Novi Sad 

Одрживе мелиорације 

4 

Velašević V. Đorović M. Letić Lj. (2002) Ekološki aspekti 
očuvanja, uređenja i zaštite voda šumskih slivova, Beograd 

Одрживе мелиорације 

5 

Belić, S. et al: Upotrebljivost voda Vojvodine za navodnjavanje, 
Poljoprivredni fakultet, N.Sad, 1996 

Квалитет воде 

6 Dalmacija, B.: Kontrola kvaliteta voda u okviru upravljanja Квалитет воде 
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kvalitetom, PMF -  Institut za hemiju, Novi Sad, 2000 

7 

Biswas, A.K. and C. Tortajada, eds. (2004). Appraising the 
Concept of Sustainable Development: Water Management and 
Related Environmental Challenges. Oxford, UK: Oxford 
University Press 

Менаџмент водних ресурса   

8 

Веселиновић Д. и сарадници: Стања и процеси у животној 
средини, Факултет за физичку хемију, Београд, 1995 

Анализа утицаја на животну средину 

9 

Кадовић Р.: Противерозиони агроекосистеми, Конзервација 
земљишта, Шумарски факултет, Београд, 1999 

Конзервација земљишта и вода 

10 

Ђоровић М.: Водна и еолска ерозија земљишта, ЈДПЗ, 
Београд, 2005 

Конзервација земљишта и вода 

11 

Летић Љ.: Биорегулације, Шумарски факултет, Београд, 
2001 

Конзервација земљишта и вода 

12 

Закон о пољопривредном земљишту, Сл. гласник Републике 
Србије, 2006 

Рекултивација земљишта 

13 

Avakumović D.: Hidrotehničke melioracije- odvodnjavanje, 
Beograd, 1991 

Дренажа земљишта 

14 

Ђоровић М.: Хоризонтална цевна дренажа, Научна књига, 
Београд, 1995 

Дренажа земљишта 

15 

Колаковић С.: Хидротехничке мелиорације - Одводњавање, 
Грађевински факултет, Субтица, 1998 

Дренажа земљишта 

16 

Рудић Д., Ђуровић Н.: Одводњавање, Пољопривредни 
факултет Земун, 2006. 
 

Дренажа земљишта 

17 

Вуковић М., Соро А., (1985): Основи хидраулике, 
Универзитет у Београду, Рударско геолошки факултет, 
Београд 

Хидрогеолошки параметри 

18 

Миливојчевић М., Вујић С. (1989): Увод у практичне 
нумеричке методе за решавање струјања подземних вода 
код одводњавања..Универзитет у Београду, Рударско 
геолошки факултет, Београд 
 

Хидрогеолошки параметри 

19 

Веселиновић Д. и сарадници: Стања и процеси у животној 
средини, Факултет за физичку хемију, Београд, 1995 

Самопречишћавање водотока 

20 

Чукић З.: Процеси у водопријемницима, Универзитет у 
Новом Саду, Темпус центар, 1995 

Самопречишћавање водотока 

21 

Крчевинац С., Петрић Ј. и др. (1989), Алгоритми и програми 
из операционих истраживања, Научна књига, Београд 
(одабрана поглавља) 

Напредни методи операционих 
истраживања   

22 

Срђевић Б. (1996), Информатика, уџбеник, стр. 226, 
Пољопривредни факултет, Нови Сад (поглавља 4, 8 и 9) 

Напредни методи операционих 
истраживања   

23 

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

Системи за подршку одлучивању   

24 

Labadie, J.W., Baldo, M.L and R. Larson (2000). ModSim: 
Decision Support System for River Basin Management. 
Documentation and User Manual. 

Системи за подршку одлучивању   

25 

Лојо А., Поњавић М.: ГИС у газдовању природним 
ресурсима, Gauss, Тузла, 2004 

Примена географско информационог 
сиситема у уређењу, коришћрњу и 
заштити вода 
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Табела 10.5  Покривенст 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 

Анализа утицаја на 
животну средину 

+ +  + +  

Конзервација 
земљишта и вода 

 +     

Рекултивација 
земљишта 

     + 

Дренажа земљишта  +   +  

Хидрогеолошки 
параметри 

 +     

Самопречишћавање 
водотока 

 +   + + 

Напредни методи 
операционих 
истраживања 

+ +    + 

Системи за подршку 
одлучивању 

 +   +  

Примена географско 
информационог 
сиситема у уређењу, 
коришћрњу и заштити 
вода 

 +   +  

Одрживе мелиорације +     + 

Квалитет воде +     + 

Менаџмент водних 
ресурса 

    + + 
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Прилог-10.2.-Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. 
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ - МАСТЕР Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 
 
Стандард 11: Контрола квалитета      
 
Наставно-научно 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 и услова студирања 
(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. На унапређењу квалитета 
наставног процеса учествују: Катедре, Комисија за наставу, Наставно-научно веће факултета и 
Комисија за квалитет. 
 
Евиденција: Извештај о резултатима самовредновања студијског програма – Прилог 11.1.  Јавно публикован 
документ – Политика обезбеђења квалитета-Прилог 11.2. Правилник о уджбеницима-Прилог 11.3. и Извод из 
Статута установе којим се регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет (налази се уз 
документацију за акредитацију факултета)-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 11.4. Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за 
квалитет 
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ДИПЛОМСКЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ - МАСТЕР Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 
 
Стандард 12: Студије на даљину 
 
За сада не постоји 
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Извештај бр.1.     Извештај о структури студијског програма, стандард 5. Курикулум 
 
 
1. ЕСПБ бодови  
    ЕСПБ бодова на години студија = 60 
    ЕСПБ бодова након завршаних студија = 60 
 
1. Активна настава 
   1.1. Часова активне наставе на години студија= 53 
           Просечно часова активне наставе на свим годинама студија= 53 
   1.2. Часова предавања на години студија =  13; 
           Просечно часова предавања на свим годинама студија= 13 
 
1. Заступљеност одређене групе предмета према типу у односу на број ЕСПБ бодова: 
    1.1. На основним академским студијама 
           Академско-општеобразовни = / 
           Теоријско-методолошки = / 
           Научно, односно уметничко стручни = / 
           Стручно –апликативни= / 
 
    1.2. На основним струковним студијама 
           Академско-општеобразовни = / 
           Теоријско-методолошки = / 
           Научно, односно уметничко стручни = / 
 
    2. Заступљеност изборних предмета 
        2.1. На основним студијама = / 
        2.1. На дипломским студијама = 25% 
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Извештај бр. 2. Извештај о броју наставника: Стандард 9. 

Наставно особље 
 

1. Број наставника на студјском програму  
Укупан број= 8 
Број наставника са пуним радним временом= 8 
Број наставника који нису ангажовани са пуним радним временом= 0 

 
2. Укупно часова активне наставе на студјском програму држе наставници  

Укупно часова активне наставе на студјском програму на годишњем нивоу= 480 
Укупно часова активне наставе на студјском програму на недељном нивоу= 16 
   

3.  Потребан број наставника да покрије укупан број часова активне наставе коју држе наставници на 
студијском програму   
 

Потребан број наставника =  
480=Укупно часова активне наставе на студијском програму на годишњем нивоу коју држе наставници 
/180= 2,67 
 
Потребан број наставника =   
16=Укупно часова активне наставе на студијском програму на недељном нивоу коју држе наставници 
/6 = 2,67 
 
 

4. Укупан број наставника - Потребан број наставника = 8 – 2,67= 5,33 
 
5. Активна настава коју наставници који раде са пуним радним временом  

% наставе коју држе наставници који раде са пуним радним временом у установи = 100% 
 
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 =3 
Број сарадника са пуним радним временом =3 
Број сарадника који нису ангажовани са пуним радним временом =0 

 
2. Укупно часова активне наставе на студјском програму коју држе сарадници 

Укупно часова активне наставе у установи на годишњем нивоу коју држе сарадници = 120 
Укупно часова активне наставе у установи на недељном нивоу коју држе сарадници = 4 
   

3. 3. Потребан број сарадника да покрије укупан број часова активне наставе коју држе сардници на  студјском 
програму које установа реализује 
 

Потребан број сарадника  =  
120=Укупно часова активне наставе на студјском програму које установа реализује на годишњем нивоу 
коју држе сарадници /300= 0,4 
 
Потребан број сарадника =   
4=Укупно часова активне наставе на свим студјском програму које установа реализује на недељном 
нивоу коју држе сарадници  /10 = 0,4 

 
 

4.  Укупан број сардника на студијском програму - Потребан број сарадника = 3 – 0,4 = 2,6 
 
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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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Књига 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 
Прилог 11.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови Сад, јануар 2008. 
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Књига 

ОСТАЛИ ПРИЛОЗИ 
Прилози 5.1,  9.1, 9.2, 10.1, 11.2 и 11.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нови Сад, јануар 2008. 
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 

21000 Нови Сад, 
Трг Доситеја Обрадовића 8 

Акредитација студијског програма 
 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 

СТУДИЈЕ Уређење, коришћење и заштита вода 
 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 
Трг Доситеја Обрадовића 8 
број: 06-1369/4/1 
датум: 26.10.2006. 
 
 

ПРОГРАМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ФАКУЛТЕТА 
 

Програм научноистраживачког рада Пољопривредног факултета се заснива на развоју 
међународне сарадње и склапања нових међународних пројеката са старим и новим 
иностраним партнерима. У току су разрадње пројеката сарадње са Анголом, Тајваном, 
Јорданом, Кином, Словенијом, Румунијом и Мађарском. Такође, су у току бројне сарадње са 
великим пољопривредним предузећима и приватним пољопривредним газдинствима. 
Уговорна сарадња са појединим пољопривредним и другим предузећима у нашој земљи 
везана за примену нових научних сазнања из области ратарско-повртарске производње, 
сточарске производње, заштите биља, агроекономије, механизације и наводњавања, 
воћарства и виноградарства, хортикултуре и ветерине, се одвија на релацији: привреда – 
Факултет- Департмани. Департмани су такође укључени у основне и пројекте  технолошког 
развоја Министарства за науку и животну средину Републике Србије. 

Као резултат, настали су бројни научни радови, монографије и стручне публикације, 
објављене у домаћим и иностраним научним часописима, затим више значајних технолошко-
техничких решења из различитих области пољопривредне производње, као и већи број 
завршених дипломских радова, магистарских теза и докторских дисертација. 

Пољопривредни факултет ће вршити координацију научноистраживачког рада са 
другим научним, образовним и стричним организацијама, као и самосталним 
лабораторијама. Нова сазнања и резултате научних истраживања запослени на 
Пољопривредном факултету објавиће и на научно-стручним скуповима у земљи и 
иностранству. У плану су и организовања стручних предавања у циљу апликације најновијих 
научних достигнућа у праксу, пројектовање и препоруке за пољопривредна предузећа, као и 
контрола спровођења технолошког процеса производње. Наставиће се са испитивањима и 
анализама квалитета сировина и финалних пољопривредних производа биљног и анималног 
порекла, те издавање цертификата о исправности и квалитету ових производа. На свим 
Департманима Пољопривредног факултета ће се вршити израда технолошко-техничких 
пројеката за потребе пољопривредне производње. 

Целокупна пољопривредна производња је обухваћена научноистраживачким радом на 
појединим Департманима Пољопривредног факултета, који су уско специјализовани за 
поједине аспекте пољопривреде. 

Научно-истраживачки рад Департмана за заштиту биља и животне средине базираће 
се на проучавање економски значајних фитопатогених бактерија, гљива, инсеката и корова; 
разради и увођењу нових метода за њихову детерминацију, као и испитивање могућности 
њиховог сузбијања; детаљније проучавање интегралних мера заштите пољопривредних 
култура, истраживање биологије и понашање комарца вектора, параметара везаних за 
станишта и методе сакупљања који ће омогућити рану детекцију вируса, инвентеризација 
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акарофауне (крпеља, фитофагних гриња, складишњих гриња), као и утврђивањем 
биодиверзитета, учесталости врста, сезонске динамике и динамике популација, развој метода 
за одређивање остатака инсектицида, хербицида и фунгицида, у пољопривредним 
производима и земљишту, примена нових метода за одређивање смањене осетљивости 
(резистентности) појединих корова на примеру хербицида и штеточина на инсектициде, 
карантински штетни организми, болести и корови, инвазивне врсте корова, испитивање 
нових активних материја и препарата у заштити биља. 

Програм научно-истраживачког рада Департмана за економику пољопривреде 
обухвата: стратегију развоја села и пољопривреде, управљачко-организационо и финансијско 
реструктуирање, оцену бонитета предузећа, процену вредности капитала, развој 
водопривреде, мултифункционалност пољопривреде и рурални развој, економску 
исплативост инвестиција, маркетиншка истраживања и анализу тржишта, демографске и 
социолошке анализе, пољопривредно саветодавство, речуноводствена евиденција на 
пољопривредним газдинствима. 

Департман за сточарство располаже специјализованим лабораторијама за 
репродукцију и вештачко осемењавање домаћих животиња, млекарство, анатомију и 
хистологију животиња, рибарство, живинарство, физиологију животиња и микробиологију, у 
којима се одвија научно-истраживачки и образовни рад. Планирани су следећи научно-
истраживачки пројекти, које финансира Министарство науке и заштите животне Републике 
Србије: производња нових сирева са племенитим плеснима козијег и овчијег млека, 
коришћење геотермалних вода за гајење риба – Афричког сома и тилапије, унапређење 
технологије производње приплодног подмлатка и млека у циљу побољшања млечности крава 
код индивидуалних фармера, дефинисање савремене технологије производње и 
репродуктивне експлоатације приплодних назимаца. Такође, планиране су и анализе 
квелитета сировина и финалних производа сточне хране и производа анималног порекла, те 
издавање цертификата о исправности и квалитету ових производа, испитивање и контрола 
квалитета производа анималног порекла, намењених исхрани људи (млеко, месо, јаја, вуна и 
др.), израда технолошко-техничких пројеката за потребе сточарске производње. 

На Департману за Ратарство и повртарство обављаће се послови из следећих научних 
области: технологија производње у примарној биљној производњи и то унапређењем и 
рационализацијом агротехничких мера, сортне технологије гајења, проучавање 
адаптабилности и стабилности генотипова, оптимизација система ратарења, испитивање 
утицаја еколошких чинилаца код ратарских и повртарских усева и утврђивање садржаја 
опасних и штетних материја у земљишту, истраживање у области класификације земљишта, 
и могућност рекултивације и ремедијације, оптимизација технике и момента наводњавања и 
избор одговарајућег сортимента, исхрана биљака и примена ђубрива; физиологија биљака и 
примена фитохормона, микробиологија и микробиолошка активност земљишта и селекција 
корисних земљишних микроорганизама, детекција гена молекуларним маркерима, 
прокупљање, чување и одржавање генетичких ресурса и стварање нове генетичке 
варијабилности, разрада технологије производње семенских усева и изучавање и примена 
нових технологија у доради семена, метеоролошко осматрање, прогнозе и моделирање 
приноса и метеоролошких параметара. 

Програм истраживачког рада Департмана за Воћарство, виноградарство и 
хортикултуру обухвата следеће: помолошка и ампелографска истраживања; генетика и 
оплемењивање континенталних воћних врста (јабука, крушка, бресква, кајсија, дрен, орах и 
леска) и винове лозе; очување и изучавање генетских ресурса; стварање нових сорти добрих 
квалитета и отпорних на паразите воћних врста и винове лозе; проучавање савремених 
агротехничких мера; подизање експерименталних засада са различитим системом гајења код 
одабраних воћних система и винове лозе. 

На Департману за Уређење вода планирају се следећи научно-истраживачки радови: 
агрегације појединачних одлука и повезивање вишекритеријумских метода са гласачким 
методама у партиципативним моделима одлучивања у пољопривреди, водопривреди и 
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другим областима, синергија различитих класа модела и методологија индивидуалног и 
групног одлучивања, напредни методи и системи за подршку у одлучивању (ДСС) који се 
заснивају на напредним софтверима за оптимизацију и симулацију комплексних 
водопривредних система, проучавање свих облика ерозионих процеса на пољопривредном 
земљишту и акваторијама, посебно у условима мелиорационих система, као и тако насталих 
негативних последица које се манифестују кроз деградацију производних и еколошких 
својстава агроекосистема, анализа индикатора релевантних за одрживо нацодњавање, 
потреба одрживог наводњавања у Војводини, регулисање водног режима земљишта у 
климатским променама и условима одрживе пољопривреде, управљање земљишним и 
водним ресурсима заузима значајно место у општој стратегији развоја пољопривреде и 
водопривреде Републике и Покрајине. 

Програм научно-истраживачког рада Института за пољопривредну технику у оквиру 
Департмана за пољопривредну технику, састоји се из истраживања из области: технолошког 
и техничког развоја пољопривредне технике и опреме, повећања енергетске ефикасности 
пољопривредне технике и опреме, смањења емисије гасова и других штетних материја из 
пољопривредне технике и опреме у животну средину, примене нових, обновљивих и 
еколошких извора енергије у пољопривреди, заштите на раду, противпожарне заштите и 
противексплозионе заштите пољопривредне технике и опреме, примене резултата научно-
истраживачког рада у пољопривредној пракси. 

 
 

                                                                                         Декан  

               Пољопривредног факултета 

              Проф. др Милан Крајиновић 
 


