
 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Пољопривредни факултет 

Логотип факултета/ 
академије - центрирати Студијски програм: пољопривреда-биљни смјер 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета ПОСЕБНО ПОВРТАРСТВО 

Катедра  Катедра за хортикултуру-Пољопривредни факултет Источно Сарајево 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

010-П.ОС-III-26о обавезан  VI 5 

Наставник/ -ци 
проф.др Александра Говедарица-Лучић,ванредни професор;проф  др Горан Перковић,ванредни 
професор 

Сарадник/ - ци 
проф. др Александра Говедарица-Лучић,ванредни професор;  проф.др Горан Перковић,ванредни 
професор 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 
П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 1 2 2*15*So 1*15*So 2*15*So 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15 + 1*15 + 2*15  = 75 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*So + 1*15*So + 2*15*So = 105 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): W + T = 75+105=180 
 

Исходи учења 

Након успјешно савладаног предмета студенти ће моћи: 
-дефинисати јестиви дио културе у технолошкој зрелости за одређене намјене (тржиште у свјежем 
стању, прерада), 
-идентифицирати еколошке услове за производњу појединих подручја и одредити могући ареал 
узгоја по културама, 
-изабрати култиваре одговарајућег значаја за одређену намјену производње,  
-испланирати рокове узгоја за поједина подручја с динамиком сјетве, садње те почетком и 
завршетком бербе, 
-описати и објаснити одабрану технологију узгоја од припреме земљишта прије сјетве или садње с 
технологијом узгоја пресадница, до поступака сјетве или садње, његе усјеве те начина бербе, 
дораде, пакирања и складиштења. 

Условљеност Предзнање из Општег повртарства 

Наставне методе 
Предавања, аудиторијске и лабораторијске вјежбе, теренска практична настава,  самостална 
израда домаћих задатака. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод у предмет (опис и циљ предмета, план наставе, литература, обавезе студената, 
елементи формирања оцјене) 

2. Луковичасто поврће(црни и бијели лук, празилук, власац и аљма) 
3. Корјенасто поврће (мрква, першун, целер, паштрнак, цвекла, ротква и ротквица) 
4. Кртоласто поврће (млади кромпир, слатки кромпир, чичока) 
5. Лиснато поврће (салата, ендивија, радич) 
6. Лиснато поврће (спанаћ, новозеландски спанаћ, блитва, лобода) 
7. Лиснато поврће ( опште особине купусњача) 
8. Први парцијални тест 
9. Лиснато поврће  (главичасти купус, лиснати купус, кељ, кељ пупчар) 
10. Лиснато поврће  (карфиол, брокола,келераба, кинески купус) 
11. Плодовито поврће (паприка) 
12. Плодовито поврће (парадајз, плави патлиџан) 
13. Плодовито поврће (краставац, бостан и тикве) 
14. Махунасто поврће (грашак, боранија, боб, вигна) 
15. Други парцијални тест 

 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Бранка Лазић, Михал 
Ђуровка, Владан 

Повртарство.Пољопривредни факултет Нови Сад 2000 153- 

                                                             
1
Коефицијент студентског оптерећења Soсе рачуна на сљедећи начин: 

а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у семестру 

за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и објашњење. 
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење. 



 
 

Марковић   
 

Перковић Г., 
Говедарица-Лучић 
Александра, Ђуровка М. 
 

Повртларство-практикум. Пољопривредни 
факултет, Источно Сарајево 

2013  

Ђуровка М.  
Гајење поврћа на отвореном пољу , 
Пољопривредни факултет Нови Сад  

2008  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Лазић Бранка, Марковић 
Владан, Ђуровка Михал, 
Илин Жарко  

Поврће из пластеника, Партенон, Београд. 2001 111- 

Михал Ђуровка, Бранка 
Лазић, Анђелко Бајкин, Агнес 
Потконјак, Владан Марковић, 
Жарко Илин, Вида Тодоровић  

Производња поврћа и цвијећа у заштићеном 
простору , Пољопривредни факултет Универзитета 
у Нови Сад и  Пољопривредни факултет 
Универзитета у Бања Луци 

2006 198- 

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

Активност на настави  10 10% 
Тест 1 10 10% 

Тест 2 10 10% 

Коликвијум 1 10 10% 

Колоквијум2 10 10% 

   

Завршни испит 

 завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 

* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно 


