
НАУЧНО	  –	  СТРУЧНО	  САВЕТОВАЊЕ	  ПОЉОПРИВРЕДНИКА,	  АГРОНОМА	  И	  САВЕТОДАВАЦА	  „ДОБАР	  
ДАН	  ДОМАЋИНЕ”	  

Пољопривредни	  факултет	  у	  Новом	  Саду,	  Трг	  Доситеја	  Обрадовића	  бр.	  8	  

	  

ПРОГРАМ	  САВЕТОВАЊА	  

17.	  јануар	  2018.	  –	  почетак	  у	  8:30	  

	  

08:30	  	   Пословно	  јутро	  (НС	  семе,	  АС	  хибриди,	  Сyнгента,	  Јохн	  Деере,	  КWС...)	  

09:45	  	   Отварање	  Саветовања	  -‐	  Амфитеатар	  

10:15	   	  Програм	  улагања	  АП	  Војводине	  у	  пољопривреду	  у	  2018.	  години	  

Мр	  Вук	  Радојевић	  Покрајински	  секретар	  за	  пољопривреду,	  водопривреду	  и	  шумарство	  

10:45	   Искуства	  и	  препоруке:	  	  

	  Поглед	  на	  пшенична	  поља	  

Др	  Новица	  Младенов,	  Институт	  за	  ратарство	  и	  повртарство	  Нови	  Сад	  

Уљана	  репица	  освојила	  нове	  површине	  –	  где	  су	  уочени	  пропусти	  у	  сетви	  и	  шта	  доноси	  пролеће	  

Др	  Ана	  Марјановић	  Јеромела,	  Институт	  за	  ратарство	  и	  повртарство	  Нови	  Сад,	  дипл.инг.	  Милена	  
Марчић,	  ПСС	  Пољопривредна	  станица	  Нови	  Сад	  

Шта	  се	  догодило	  соји	  овог	  лета,	  да	  ли	  и	  како	  обновити	  сетву?	  	  	  

Проф.	  др	  Јован	  Црнобарац,	  Пољопривредни	  факултет	  Нови	  Сад	  

	   Модератор:	  Славиша	  Дабижљевић,	  новинар	  Новосадска	  ТВ	  

11:15	  	  	   Са	  којом	  производном	  ценом	  и	  на	  која	  тржишта	  нудимо	  род	  наших	  житарица?	  

Доц.	  др	  Александра	  Гајдобрански,	  	  Фалултет	  за	  пословне	  студије	  и	  право	  Београд,	  	  	  	  Вукосав	  
Саковић	  директор	  Жита	  Србије,	  Мирослав	  Ивковић,	  ратар	  

Модератор:	  Чедомир	  Кецо,	  новинар	  Лист	  „Газдинство”	  

12:25	   Пауза	  

*	  Прес	  медаљон	  –	  Драган	  Вујачић,	  новинар	  РТВ	  Панчево	  

12:40	   Препорука	  за	  избор	  мотора	  и	  трансмисије	  трактора:	  шта	  треба	  знати	  пре	  доношења	  одлуке	  
о	  куповини?	  



Дипл.инг.	  Горан	  Мицковић,	  Компанија	  РТИ	  

	  13:00	   Значај	  и	  улога	  међуусева	  у	  повећању	  плодности	  земљишта	  

	   Проф.др	  Ђорђе	  Крстић,	  проф.	  др	  Бранко	  Ћупина,	  Пољопривредни	  факултет	  Нови	  Сад	  

13:20	  	   Веровање	  и	  заблуде	  о	  прогнози	  времена	  

Проф.	  Др	  Бранислава	  Лалић,	  Пољопривредни	  факултет	  Нови	  Сад;	  др	  Вишња	  Вучетић,	  Служба	  за	  
агрометеорологију	  Хидрометеоролошког	  завода	  Хрватске	  

Модератор:	  Проф.	  др	  Драгана	  Латковић	  

13:40	   Кукуруз	  у	  сушној	  години	  –	  искуство	  и	  поуке	  	  

Проф.	  др	  Драгана	  Латковић,	  Пољопривредни	  факултет	  Нови	  Сад	  

14:00	  	   Прес	  медаљон	  –	  Славиша	  Дабижљевић,	  новинар	  Новосадска	  ТВ	  

14:10	   Паметна	  пољопривреда	  –	  измишљена	  формула	  или	  наша	  будућност	  

	  Проф.	  др	  Владимир	  Црнојевић	  -‐	  БиоСенсе,	  др	  Драгица	  Јанковић,	  Прогнозно-‐извештајна	  служба	  за	  
заштиту	  биља	  АП	  Војводине,	  доц.	  др	  Борис	  Ђурђевић,	  Пољопривредни	  факултет	  Осијек,	  дипл.	  инг.	  
Душан	  Кенђел,	  ПССС	  Сента	  

Модератор:	  Ђорђе	  Симовић,	  новинар	  Радио	  Нови	  Сад	  

Пратеће	  теме:	  	  

Сала	  П1	  –	  12:30	  	  Шта	  је	  потребно	  да	  садржи	  нови	  Закон	  о	  пољопривредном	  земљишту?	  

Представници	  Министарства	  пољопривреде,	  Покрајинског	  секретаријата	  за	  пољопривреду	  и	  
пољопривредних	  удружења	  

Модератор:	  Ливија	  Боганч,	  новинар	  ТВ	  Мост	  

18.	  јануар	  2018.	  –	  почетак	  у	  8,30	  

	  

08:30	  	   Пословно	  јутро	  (НС	  семе,	  АС	  хибриди,	  Сyнгента,	  Јохн	  Деере,	  КWС...)	  

10:00	  	   Интегрална	  производња	  у	  повртарству	  	  

Проф.	  др	  Жарко	  Илин,	  Пољопривредни	  факултет	  Нови	  Сад	  

10:30	   Поглед	  на	  пшенична	  поља	  	  

Др	  Новица	  Младенов,	  Институт	  за	  ратарство	  и	  повртарство	  Нови	  Сад	  

10:50	   Кукуруз	  у	  сушној	  години	  –	  искуство	  и	  поуке	  



	  Проф.	  др	  Драгана	  Латковић,	  Пољопривредни	  факултет	  Нови	  Сад	  

11:10	   Квалитетне	  сејачице	  и	  растурачи	  минералног	  ђубрива	  –	  услов	  за	  економичнију	  производњу	  

	  Проф.	  др	  Јан	  Туран,	  Институт	  за	  ратарство	  и	  повртарство	  Нови	  Сад	  

11:30	   Вода	  у	  пољопривредној	  производњи	  –	  падавине	  и	  потенцијали	  за	  коришћење	  	  

Славица	  Радовановић	  и	  Александра	  Кржић,	  Хидрометеоролошки	  завод	  Србије,	  представници	  ЈКП	  
Воде	  Војводине	  и	  дипл.	  инг.	  Владимир	  Чизмар	  -‐	  ДПП	  Маглић	  

Модератор:	  Чедомир	  Кецо,	  новинар	  Лист	  „Газдинство”	  

12:30	  Пауза	  

12:50	   Алтернативне	  биљке	  (не)могућа	  замена	  за	  поједине	  житарице	  у	  сушним	  годинама	  

	  	   	   Проф.	  др	  Перо	  Ерић,	  доц.	  др	  Мирко	  Ивковић,	  Пољопривредни	  факултет	  Нови	  Сад,	  
дипл.	  инг.	  Алфред	  Немет,	  Удружење	  пољопривредника	  Сента	  

	   	   Модератор:	  Даница	  Милутинов,	  новинар	  Новосадска	  ТВ	  

13:30	   Прес	  медаљон	  –	  Урош	  Давидовић,	  новинар	  ТВ	  Хаппy	  

13:40	   Министарство	  пољопривреде,	  шумарства	  и	  водопривреде:	  мере	  аграрне	  политике	  у	  2018.	  
години	  	  

Министар	  Бранислав	  Недимовић	  

Модератор:	  Петар	  Кочић,	  новинар	  РТС	  

Пратеће	  теме:	  	  

Сала	  П1	  –	  	   	  

10:00	   Шта	  и	  како	  ради	  Агенција	  за	  рурални	  развој	  у	  Сремској	  Митровици;	  Електронско	  
програмирање	  закупа	  државног	  земљишта.	  

Дипл.	  инг.	  Петар	  Самарџић,	  Агенција	  за	  рурални	  развој	  Сремска	  Митровица	  и	  дипл.	  инг.	  Јелена	  
Пашћан,	  Општина	  Беочин	  

Модератор:	  Славиша	  Дабижљевић,	  новинар	  Новосадска	  ТВ	  

10:45	   ИПАРД	  програми	  –	  ко	  и	  како	  може	  да	  користи	  новац	  из	  фондова	  

(Представници	  Министарства	  пољопривреде	  и	  Управе	  за	  аграрна	  плаћања)	  

Модератор:	  Стеван	  Давидовић,	  новинар	  Радио	  Нови	  Сад	  

Сала	  П2	  -‐	  Паметна	  пољопривреда	  –	  радионица.	  



Покровитељи:	  Министарство	  пољопривреде,	  шумарства	  и	  водопривреде	  и	  Покрајински	  
секретаријат	  за	  пољопривреду,	  водопривреду	  и	  шумарство	  

Улаз	  на	  Саветовање	  слободан	  


