
6 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2 0

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

5 усмени испит 55

20

10

 Гутић, М., Петровић, М. (2002): Технологија прераде млека, Агрономски факултет, Чачак. 

 Ковачевић, Д., Ољача, С. (2005): Органска пољопривредна производња. Пољопривредни 

факултет, Београд.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања, интерактивна настава, консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезеактивност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

 Комљеновић, И. (2009): Опште ратарство. Пољопривредни факултет, Бања Лука.

Наставник/сарадник (за ДОН) /

Број ЕСПБ

Нема

Упознавање студената са значајем и карактеристикама пољопривредние роизводње. Предмет 

нуди пољопривредне појмове, категорије поступака и начине мишљења која важе за савремену 

пољопривредну производњу. Циљ је да се студенти упознају са основним гранама, областима и 

процесима агрономије.

Стицањем знања кроз одабрана и кључна питања из области пољопривредних наука студенти 

треба да буду оспособљени за тумачење основних појмова, економског и привредног значаја 

пољопривредне производње уопште. У погледу практичних знања и вештина студенти ће бити 

оспособљени да кроз теоријско упознавање и проучавање пољопривредних појмова и односа у 

области пољопривредне производње, расподеле и потрошње, стекну неопходна сазнања за 

даље усмерење у будућем привредном животу.

Садржај предмета

Значај и карактеристике пољопривредне производње; Основне гране пољопривреде: ратарство, 

повртарство, сточарство, воћарство и виноградарство; Услови за комерцијално гајење биљака: 

вегетациони чиниоци, клима и пољопривреда, земља и земљиште; Рационализација коришћења 

пољопривредног земљишта; Основе ратарске, повератсрке, сточарске производње, Одржива и 

органска производња. 

Вежбе се одвијају кроз активно учешће студената у дискусијама. Вежбе су прилагођене плану и 

програму предавања.

Литература

 Комљеновић, И. (2009): Општа производња биљака. Пољопривредни факултет, Бања Лука.

Назив предмета Увод у пољопривредну производњу

Наставник (за предавања) Обрадовић В. Саша

Наставник/сарадник (за вежбе) Ристановић В. Бојана

Врста и ниво студија Основне академске студије - студије првог степена

Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Сточарство

Изборно подручје (модул)
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