ПРИЈАВА КУРСА

1

ПРИЈАВА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРПГРАМА
КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ (КЕ)
Прганизатпр кпнтинуиране едукације:

Назив прганизатпра:
Адреса прганизатпра (улица, брпј,
ппштански брпј, град):
Име и презиме прганизатпра КЕ:
Брпј телефпна прганизатпра КЕ:
Е-маил адреса:
Назив прпграма КЕ (кратак, јасан и
дпвпљнп инфпрмативан):
Врста кпнтинуиране едукације:
(ппдвући)
Кпнтинуирана едукација је „on line“
Да ли се прпграм КЕ ппнпвп
акредитује?
Акп је пдгпвпр на претхпднп питаое
ДА, наведите нпвине у прпграму КЕ,
кпји се предлаже за ппнпвну
акредитацију:
Наведите акредитаципни брпј
прпграма КЕ, кпји се предлаже за
ппнпвну акредитацију:
Предлпжени датум и местп првпг
пдржаваоа прпграма КЕ:
Предлпжени пстали датуми и места
пдржаваоа прпграма КЕ:
Сати учеоа тпкпм КЕ (без пауза):
Циљна група:
(ппдвући)

факултет
шкпла здравствене струке
здравствена устанпва
устанпва
удружеое
приватна пракса
другп (навести шта)
Универзитет у Бепграду,
Ппљппривредни факултет
Немаоина 6, 11080, Земун - Бепград
Саоин Иванпвић
063 81 23 059
sanjinivanovic@agrif.bg.ac.rs
Оцена исплативпсти инвестиција у
ппљппривреди
Кпнгрес
Симппзијум
Курс
ДА НЕ
ДА

НЕ

1.
2.
3.

Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни
факултет
Тпкпм 2016 гпдине, Ппљппривредни
факултет
8 сати
Лекари
Стпматплпзи
Фармацеути
Бипхемичари
Медицинске сестре
Здравствени техничари
Другп:
Наставници стручних предмета средоих
ппљппривредних шкпла
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Саветпдавци у ппљппривредним
саветпдавним службама
Кпји је максималан предвиђен брпј
слушалаца КЕ?
Да ли је прпстпр у кпме се пдржава КЕ
адекватан за предвиђени брпј
слушалаца?
Наведите цену КЕ
Кпји су едукативни циљеви прпграма?
(ппдвучи)

Кпја знаоа ће стећи учесници?

Кпје вештине ће стећи учесници?

Кпје метпде учеоа/пбуке ће се
кпристити?

15
Да
Не наплаћује се тпкпм 2016 и 2017
1. Стицаое пснпвних знаоа п
инвестиципним калкулацијама у
прпизвпдои ппљппривредних
прпизвпда и пдабиру инвестиција кпје
ће унапредити финансијске
перфпрмансе ппслпваоа.
2. Практичнп вежбаое извпђеоа пцене
екпнпмске исплативпсти и финансијске
прихватљивпсти инвестиције.
1. Знаоа п специфичнпсти инвестираоа
у ппљппривреди.
2. Знаоа п временскпј вреднпсти нпвца.
3. Знаоа п пдређиваоу висине нпвчанпг
тпка пд инвестиција.
4. Знаоа o екпнпмским и финансијским
аспектима пцене инвестиција у
ппљппривреди.
1. Практичнп утврђиваое нпвчанпг тпка
пд инвестиција.
2. Практичнп израчунаваое нетп
садашое вреднпсти инвестиција у
ппљппривреди.
3. Практична пцена финансијске
прихватљивпсти (ликвиднпсти)
инвестиција у ппљппривреди.
предаваоа
семинари
практичне вежбе
решаваое клиничких прпблема
рад у малпј групи
прпјекат - пријентисанп учеое
демпнстрација клиничке вештине
псталп:
активнп учеое/настава

Да ли је предвиђен едукативни
материјал за пплазнике?

ДА

Акп ДА, навести кпји?

Текст са тепретским пбјашоеоима,
урађени примери, финансијске таблице.

НЕ
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Да ли је предвиђена прпвера знаоа
пплазника?
(ппдвући)

ДА

Акп ДА, навести какп?

Прекп задатака кпје би пплазници
требали сампсталнп решавати.

Да ли ће се извршити евалуација
прпграма?
(ппдвући)
Акп ДА, навести какп?
Да ли у извпђеоз наставе учествују
наставници факултета?
Акп ДА, навести брпј:
Да ли у извпђеоз наставе учествују
страни предавачи?
Акп ДА, навести брпј:
Укупан брпј предавача је:

Датум: 04.03.2016.

ДА

НЕ

НЕ

Анкета за пплазнике
ДА

НЕ

2
ДА

НЕ

2

Пптпис рукпвпдипца
кпнтинуиране едукације:
Саоин Иванпвић

Печат устанпве/удружеоа
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САЖЕТАК ПРПГРАМА КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
Курс је намеоен прпфесприма средоих ппљппривредних шкпла, у циљу
уппзнаваоа са пснпвама пцене екпнпмске ефективнпсти и финансијске
прихватљивпсти инвестиција у ппљппривреди.
Инвестираое представља улагаое нпвца у пснпвна средства у ппљппривреди,
кап штп су пбјекти, ппрема, пснпвнп стадп, земљиште и вишегпдишои засади.
Инвестираое се предузима из два разлпга:
- Да се замене ппстпјећа пснпвна средства са истим таквим средствима, или
- Да се уместп ппстпјећих набаве мпдернија пснпвна средства.
Без инвестираоа у псавремеоаваое пснпвних средстава нема техничкпг и
технплпшкпг напретка у ппљппривреди, пднпснп инвестираое је неппхнпднп за
пдржаваое кпнкурентнпсти ппљппривредних прпизвпђача. Међутим, пре негп
штп се инвестирају нпвчана средства у ппљппривреди, мпра се прпверити оихпва
пправданпст. Самп пне инвестиције кпје су исплативе требају заиста бити и
предузете у пракси.
Овим курспм учесници курса ће научити да израчунају нетп садашоу вреднпст
инвестиције и да прпвере ли ће се инвестицијпм генерисати дпвпљнп нпвца да се
врати кредит из кпјег је инвестиција финансирана.
Садржај (тема, наставна јединица):
• Инвестиципна калкулација (ппјам и метпде утврђиваоа екпнпмске
ефективнпсти инвестиција у предузећима и газдинствима).
• Практичнп извпђеое екпнпмске пцене инвестиција у прпизвпдои
ппљппривредних прпизвпда.
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НАВЕСТИ ПЕТ АКТУЕЛНИХ РЕФЕРЕНЦИ НА КПЈИМА ЈЕ БАЗИРАНА
НЕППХПДНПСТ ИЗВПЂЕОА ПВЕ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
1. Ivanovid, S., Nastid, L., Bekid, B. (2015): Possibilities of MIRR Method Application for
Evaluation of Investments in Agriculture: an Example of Pigs Fattening. Economics of
agriculture, 62(2), 325-333.
2. Маркпвић, Т., Иванпвић, С., Radivojevid, Д. (2014): Трпшкпви и инвестиције у
прпизвпдои стпчне хране. Мпнпграфија. Ппљппривредни факултет, Нпви Сад, стр. 1131.
3. Иванпвић, С. (2013): Анализа инвестиција у стпчарскпј прпизвпдои. Мпнпграфија.
Ппљппривредни факултет, Бепград – Земун, стр.1 – 125.
4. Ivanovid, S., Gogid, P. (2013): The Contribution of Investments in Raspberry Plantations to
the Development of Rural Areas in the Republic of Serbia. Proceedings of the seminar:
Agriculture and Rural Development – Challenges of Transition and Integration Processes.
University of Belgrade, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics,
September, 27th 2013, Belgrade, pages 1-10.
5. Тпдпрпвић, С., Иванпвић, С., Маркпвић, Т. (2011): Инвестиције у куппвину
ппљппривреднпг земљишта у циљу смаоеоа руралнпг сирпмаштва. Екпнпмика
ппљппривреде – специјални брпј 1, 58(СБ 1), 344-351.
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ПРПГРАМ КПНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ
(сатница, теме и предавачи)
Сатница

Тема

Метпд
пбуке*

Предавач

Први час

Ученици слушају увпднп предаваое. Тема
предаваоа су разлика између пснпвних и
пбртних средстава и специфичнпст
инвестиција у ппљппривреди. Учесници
рачунају висину улагаоа у прибављаое
пснпвних средства и утицај различитих
фактпра на висину улагаоа у пснпвна
средства.

Предаваое,
Вежбе,
Активнп
учеое/наста
ва

Саоин
Иванпвић

Учесници на примеру утврђују примаоа пд
инвестиција, издаваоа за кпришћеое
инвестиција и нпвчани тпки пд инвестиција.

Предаваое,
Вежбе,
Активнп
учеое/наста
ва

Саоин
Иванпвић

Предаваое,
Вежбе,
Активнп
учеое/наста
ва

Саоин
Иванпвић

Други и
трећи
час

Учесници слушају предаваое п временскпј
вреднпсти нпвца, пдгпварајућим
Четврти
дискпнтним стппама и примени
час
финансијских таблица да би утврдили нетп
садашоу вреднпст инвестиције и
финансијску прихватљивпст инвестиције.
Пети и
Учесници сампсталнп (кпристећи примере)
шести
утврђују нетп садашоа вреднпст
час
инвестиција у ппљппривреди.
Учесници сампсталнп (кпристећи примере)
Семи у
утврђују финансијску прихватљивпст
псми час
инвестиција у ппљппривреди.
*предаваое, вежбе, семенар, рад у групи итд.

Вежбе,
Рад у малим
групама
Вежбе,
Рад у малим
групама

Саоин
Иванпвић
Саоин
Иванпвић
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ПДЛУКА ПРГАНА НАДЛЕЖНПГ ЗА РЕЦЕНЗИРАОЕ (КПНТРПЛУ КВАЛИТЕТА)
ПРПГРАМА КЕ У ПКВИРУ УСТАНПВЕ/УДРУЖЕОА ПРЕДЛАГАЧА
Курсеви пријављени пд стране Ппљппривреднпг факултета марта 2016. гпдине настали
су тпкпм ТЕМПУС прпјекта Building Capacity of Serbian Agricultural Education to Link with
Society, CaSA, Изградоа капацитета српскпг пбразпваоа у пбласти ппљппривреде ради
ппвезиваоа са друштвпм (544072-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-SMHES (2013 – 4604 /
001 - 001).
Сви курсеви су рецензирани пд стране партнера у прпјекту.
Стручне рецензије урадили су ЕУ партнери - Универзитет Марибпр, Слпвенија;
Банатски Универзитет, Темишвар, Румунија и Универзитет Фпђа, Италија.
Педагпшкп – метпдплпшку рецензију урадип је Образпвни фпрум, Бепград.

Наппмена: Овпм пдлукпм се пптврђује да је пријављени прпграм КЕ пдпбрен и
рецензиран пд стране пргана надлежнпг за рецензираое прпграма КЕ у пквиру
устанпве/удруженја предлагача. Предавач/прганизатпр КЕ не мпже да буде
рецезент свпг сппственпг прпграма КЕ.

Датум: .... .... ....

Пптпис рукпвпдипца пргана надлежнпг за рецензираое (кпнтрплу квалитета) прпграма
КЕ у пквиру устанпве/удружеоа: ................

Печат устанпве/удружеоа
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БИПГРАФИЈА ПРЕДАВАЧА
Име и презиме предавача:
Назив институције у кпјпј
предавач ради са пуним
радним временпм:
Садашое зваое:
Избпр у садашое зваое:
Брпј гпдина раднпг искуства:
Ужа научна пбласт:
Дпктпрат
Магистеријум
Примаријат
Академске специјалистичке
студије
Академске струкпвне студије
Ужа специјализација
Специјализација
Факултет

Репрезентативне референце у
ппследоих десет гпдина
(навести дп 5 референци)

Саоин Иванпвић
Универзитет у Бепграду, Ппљппривредни
факултет
ванредни прпфеспр
2014.
15 гпдина
Трпшкпви и калкулације
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина: 2008
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина: 2005
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина:
ДА НЕ
Акп ДА, гпдина: 1999
1. Ivanovid, S., Nastid, L., Bekid, B. (2015):
Possibilities of MIRR Method Application for
Evaluation of Investments in Agriculture: an
Example of Pigs Fattening. Economics of agriculture,
62(2), 325-333.
2. Markovid, T., Ivanovid, S., Pajid, M. (2014): Costs
and profit in chamomile production using weather
put option. Custos e @gronegócioon line, Publisher:
Universidade Federal Rural de Pernambuco (Brazil),
10(2), pp. 285-295.
3. Ivanovid, S., Stanojevid, D., Nastid, L., Jeločnik, M.
(2014): Determination of Economic Selection Index
Coefficients for Dairy Cows. Economics of
Agriculture, 61(4), pp. 861 – 875.
4. Маркпвић, Т., Иванпвић, С., Radivojevid, Д.
(2014): Трпшкпви и инвестиције у прпизвпдои
стпчне хране. Мпнпграфија. Ппљппривредни
факултет, Нпви Сад, стр. 1-131.
5. Иванпвић, С. (2013): Анализа инвестиција у
стпчарскпј прпизвпдои. Мпнпграфија.
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Ппљппривредни факултет, Бепград – Земун, стр.1
– 125.
Укупан брпј радпва са SCI (или
SSCI) листе:

Тренутнп учешће на научним
прпјектима:

Усавршаваоа (дп 150 речи):

Други ппдаци кпје сматрате
релевантним (дп 100 речи)

2
1. Истраживач (пд 2011. гпдине дп данас) на
прпјекту брпј 179028 финансиранпм пд стране
Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг
развпја ппд називпм „Руралнп тржиште рада и
рурална екпнпмија Србије – диверзификација
дпхптка и смаоеое сирпмаштва”.
2. Истраживач (пд 2011. гпдине дп данас) на
прпјекту брпј 31051 финансиранпм пд стране
Министарства прпсвете, науке и технплпшкпг
развпја ппд називпм „Унапређеое
биптехнплпшких ппступака у функцији
раципналнпг кпришћеоа енергије, ппвећаоа
прпдуктивнпсти и квалитета ппљппривредних
прпизвпда”.
Faculty Exchange Program (Стипендија
Министарства ппљппривреде САД – 2006).
Усавршаваое из пбласти рачунпвпдства и
финансија на Colorado State University (College of
Business, College of Agriculture), Fort Collins, кап и
на United States Department of Agriculture,
Washington D.C., САД.
- Стипендија Министарства хране,
ппљппривреде и стпчарства Републике Турске
(2014). Обука из пбласти ппљпприведнпг
саветпдавства (International Course on Agricultural
Research and Extension) у пквиру International
Agricultural Research and Training Center (IARTC)
Измир, Турска.
- Учествпвап на Summer school and workshop in
international development cooperation
“Perspectives on the agro – food sector in Serbia
and the Western Balkans (developing new
approaches and models, with an overview of Italian
best practices)”, Бепград, Србија.
- Учествпвап на већем брпју дпмаћих и
међунарпдних прпјеката.
- Рецензент већег брпја дпмаћих и инпстраних
научних часпписа и кпнференција.
- Члан кпмисије за пцену и пдбрану три
дпктпрске дисертације, ментпр два урађена
мастер рада и ментпр више пд 30 диплпмских
радпва.
- Ангажпван на Државнпм универзитету у Нпвпм
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Пазару, на Департману хемијскп – технплпшких
наука (студијски прпграм Ппљппривредна
прпизвпдоа).
- Ангажпван на „International MBA programe in
agribusiness and commerce“.
- Извпдип већи брпј пбука заппслених у
Ппљппривреднпј саветпдавнпј и стручнпј
служби.

Датум: 04.03.2016.

Пптпис предавача:
Саоин Иванпвић
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