
Ево чиме се, између осталог бавимо: 

Моделирање биљне производње у 

условима климатских промена 

Прецизно управљање исхраном биљака 

и употреба “паметних” 

микроорганизама   

Мониторинг пољопривреде, земљишних и 

водних ресурса, применом модерних 

софтвера (GIS & ACAD) “remote sensing” 

технолигије  

Теренски обиласци савремених 

мелиорационих система  

Закажи одмах бесплатне консултације са нашим 

стручним кадром: 

Алекса Липовац  

alipovac@agrif.bg.ac.rs    

tel. 069 2777433 

Марија Ћосић 

c.marija@agrif.bg.ac.rs     

tel. 069 3314553 

Гордана Матовић 

gmatovic@agrif.bg.ac.rs    

tel. 069 1085167 

Посети наш инстаграм и фејсбук налог: 

 https://www.instagram.com/uzv_agrif/ 

https://www.facebook.com/UpravljanjeZemljisteVoda 

  

Погледај шта наши некадашњи студенти кажу о смеру: 

https://www.youtube.com/watch?v=wbS7zaikHls 

 https://www.youtube.com/watch?v=S1OHNuKdmt8 

 https://www.youtube.com/watch?v=zGcowc3NY1k 

У року од 24 часа контактираће те неко из нашег 

стручног тима и заказати термин за бесплатне 

консултације. 

https://www.instagram.com/uzv_agrif/
https://www.facebook.com/UpravljanjeZemljisteVoda
https://www.youtube.com/watch?v=wbS7zaikHls
https://www.youtube.com/watch?v=S1OHNuKdmt8
https://www.youtube.com/watch?v=zGcowc3NY1k


Зато што ћеш добити широк спектар стручних знања из 

области земљишта и вода, који представљају два 

најважнија природна ресурса целог човечанства без којих 

не би било живота на Земљи. 

Зато што лично желиш да допринесеш уређењу земљишта 

и вода, очувању и побољшању њиховог квалитета, јер је 

то наша обавеза према будућим генерацијама. 

Зато што ћеш имати могућности да стекнеш практична 

знања приликом посета, као и радне и стручне праксе у 

приватним предузећима и државним институцијама. 

Зато што ствараш могућност да добијеш лиценцу за 

пројектовање и изградњу мелиорационих система 

(система за наводњавање, одводњавање, итд.). 

Зато што статистички подаци показују да је већина наших 

студента пронашла посао у струци у првој години по 

завршетку факултета. 

Зато што нудимо бесплатну припрему пријемног испита 

за упис на прву годину и поклањамо награде свим 

уписаним студентима на буџету. 

Зашто студирати модул  

УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ И ВОДАМА? 

модул: 

УПРАВЉАЊЕ  

ЗЕМЉИШТЕМ И ВОДАМА 

Одабери факултет са чијом дипломом 

ћеш моћи да радиш у целом Свету 

Упиши се на студијски програм  

Биљна производња  

Пољопривредни факултет у Земуну има традицију дугу 

102 године и има најбољу позицију у региону на 

светској ранг листи факултета. 
 

Постани менаџер сектора за исхрану биљака или менаџер 

сектора за наводњавање у бројним домаћим и страним 

компанијама које се баве примарном биљном производњом. 

Отвори своју фирму која се баве пројектовањем, изградњом 

и одржавањем система за наводњавање и одводњавање 

земљишта или се запосли у некој већ постојећој таквој 

фирми. 

Бави се пословима уређења пољопривредног земљишта 

(комасације) у некој од релевантних институција. 

Запосли се у јавном сектору, Научним институтима, 

школству, невладиним организацијама: 

• Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде 

• Министарству заштите животне средине 

• Јавним водопривредним предузећима 

• Јавним комуналним предузећима („Зеленило“, „Градско 

зеленило“...) 

• Пољопривредним саветодавним и стручним службама 

• Високошколским установама 

• Научним институтима (Институт за земљиште у 

Топчидеру, Институт за кукруз „Земун Поље”, итд) 

• Организацији за храну и пољопривреду при Уједињеним 

нацијама (ФАО) 

И многим другим организацијама и фирмама... 

ШТА ПОСЛЕ ДИПЛОМИРАЊА? 

Коме је намењен модул  

УПРАВЉAЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ И ВОДАМА?  

Свима онима који воле природу, рад на терену, али и 

на компјутеру. 

Свима онима који у будућности себе виде као 

експерте из различитих области које представљају 

спој традиционалне пољопривреде (ресурси воде и 

земљишта) и прецизне пољопривреде (сензори,  

прецизна пољопривреда, геогарфски информациони 

системи,  софтвери за пројектовање, дронови, 

сателитски подаци, итд.). 

Да ли је модул УПРАВЉЕЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ И 

ВОДАМА акредитован?  

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду је 

једини факултет у Републици Србији који има 

акредитован комплетан образовни циклус из студијског 

програма модула УПРАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТЕМ И 

ВОДАМА – основне, мастер и докторске студије. 


