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Производња садног материјала 
 

ТЕРЕНСКА НАСТАВА 2 
 
Предмет: Теренска настава 2 студената III године Одсека за ПЕЈЗАЖНУ 
АРХИТЕКТУРУ И ХОРТИКУЛТУРУ из предмета Производња садног материјала и 
Штеточине украсних биљака. 
 

Теренска настава 2 је активност која је предвиђена студијским програмом за 
Пејзажну архитектуру и хортикултуру на трећој години студија, у петом семестру. 
Наставници задужени за извођење и оцењивање Теренске наставе 2 су: др Михаило 
Грбић и др Милка Главендекић а у извођењу наставе ће учествовати и мр Драгана 
Скочајић. У школској 2013/2014. год. Теренска настава 2 ће се одржати од 28.10. 2013. 
до 01.11.2013 год. и у том интервалу студенти треће године Одсека за Пејзажну 
архитектуру и хортикултуру неће имати наставу.  
 
Термин за Штеточине украсних биљака: 28. и 29.10.2013.  
Термин за Производња садног материјала: од  30.10.2013. г. до 01.11.2013. г. 
 
Теренска настава 2 је обавезна. Она се оцењује и та оцена улази у просечну оцену на 
основним академским студијама. Почевши од јануара месеца, пријављује се на збирној 
пријави као и сваки други испит. Од укупно 100 поена, 60 поена се стиче на предмету 
Производња садног материјала а 40 поена на предмету Штеточине украсних биљака. 
За обавезе у делу наставе предвиђене за Штеточине украсних биљака неопходне 
инфортмације биће објашњене од предметних наставника.  

 
Обавезе за део Теренске наставе 2 за предмет Производња садног материјала  

 
ТЕРЕНСКА НАСТАВА 2 - Производња садног материјала - Активности за стицање 
поена: Активност на настави - 15 поена максимално, Дневник Теренске наставе 2 - 45 
поена максимално (дневник теренске наставе+одбрана дневника). 
Дневник Теренске наставе 2 се предаје у електронском облику (на СD-у) и садржи 
Дневник у писаној форми са сликама које појашњавају опис или у облику  
презентације са сликама и пратећим текстом који су сложени према данима обављања 
Теренске наставе 2 или тематици за сваки од објеката који се обилази – (просторна 
организација расадника-одељци за размножавање и формирање биљака, асортиман 
који се производи, начини размножавања, објекти, механизација и алат и 
специфичност самог објекта - детаљ по којем је карактеристичан - према мишљењу 
аутора Дневника теренске наставе). У посебном фолдеру доставити све снимљене 
фотографије које се односе на обиласке објеката за производњу садног материјала. 
Дневник Теренске наставе 2 се предаје недељу дана пре термина у испитном року 
(први испитни рок је јануарски).  



 Теренска настава за студенте III године Одсека за ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ 
И ХОРТИКУЛТУРУ (програм Болоња 2) из предмета Производња садног материјала 
(у укупном трајању од 3 радна дана) и Штеточине украсних биљака (у укупном 
трајању од 2 радна дана) ће се обавити у термину од 28.10.2013. до 01.11.2013. год. у 
погонима за производњу украсних биљака по следећем програму: 
 
1.ДАН (понедељак, 28.10.2013.) Полазак из Београда у 800. Обилазак расадника 
власника Крге Богдана, у ком се обавља производња генеративних подлога за 
воћарство и украсне лишћаре. Одлазак до Панчева на слободне зелене површине које 
одржава ЈП Градско Зеленило града Панчева. Повратак у Београд око 18.00 
2.ДАН (уторак, 29.10.2013.) Полазак из Београда у 800. Обилазак расадника «Аца и 
Милан Топаловић» у Липолисту- расадник се бави производњом ружа и украсног 
дрвећа и жбуња. Одлазак на Гоч. 
3.ДАН (среда, 30.10.2013.): Одлазак до Почековине код Трстеника (посета расадника 
"Манојловић" у Почековини.  Обилазак расадника «БиоЈела» у Великом Шиљеговцу. 
Одлазак на Гоч. 
4.ДАН (четвртак, 31.10.2013.)  
Цео дан на Гочу. 
5. ДАН (петак, 01.11.2013.)  
Полазак са Гоча у 730. Одлазак до Пожеге- расадник СРБИЈА ШУМЕ (посета државног 
расадника у Пожеги). Посета расадника Лепо Поље у Липљу код Љига и повратак у 
Београд у касним поподневним часовима- око 18.00. 
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