
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм : Пољопривредна техника и информациони системи 
Назив предмета: Производна пракса – Work praktice 
Наставник (Име, средње слово, презиме): Др Иван С. Павков, ванредни професор  
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се изласцима на терен студентима практично покажу у раду поједине машине или 
постројења из области из стручних предмета који се изучавају на теоријској настави на студијском 
програму.   
Исход предмета  
Овладавање практичним методама руковања пољопривредним машинама, тракторима и опремом. 
Подизање нивоа знања из механизованих операција пољопривредне производње. Овладавање 
практичним знањима руковања постројења из области процесне технике, сушења и складиштења. 
Лакше савладавање градива из стручних предмета који се слушају на студијском програму и припрема 
за полагање усменог испита. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Нема 
Практична настава, Вежбе  
Упознавање студената са механизованим операцијама пољопривредне производње. Обука студената из 
руковања са пољопривредним машинама, тракторима и опремом. Рад са  пољопривредним машинама, 
тракторима и опремом у пољопривредном предузећу. Агрегатирање машина, трактора и опреме у 
пољопривредном предузећу. Упознавање студената са радом постројењима из области процесне 
технике, термотехнике, сушаре, складишта и хладњаче. Организација рада са машинама, тракторима и 
опремом у пољопривредном предузећу. Организација рада на технологијама сушења, складиштења и 
примарне прераде пољопривредних производа. Експлоатација и одржавање машина, трактора и опреме 
у пољопривредном предузећу. Упознавање студената са практичним методама планирања радних 
операција у пољопривредном предузећу и фабрикама за прераду. 
Литература:  
- сва литература из стручних предмета на студијском програму, која се користи за теоријску наставу и у 
оквиру које се изводи производна пракса. 
Број часова  активне наставе: 0 Теоријска настава: 0 Практична настава: 0 Остали часови: 6  
Методе извођења наставе 
Из стручних предмета који се слушају на трећој и четвртој години студијског програма обављају се 
изласци на терен заједно са предметним наставником или асистентом. Студентима се практично 
показују поједине наставне јединице које се теоријски обрађују. Поставља се практични задатак 
студентима, који раде у групама или појединачно. Израђују дневник праксе на постављени задатак од 
стане наставника. У дневнику објашњавају циљ рада, методе рада и резултат рада на постављеном 
задатку. За сваки излазак на терен формира се дневник праксе.  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 0 писмени испит (три теста) 0 
активност у току вежби 
(изласци на терен) 

30 усмени испт 20 

колоквијум-и 0 ..........  
дневник праксе 50   

 




