
Студијски програм : Виноградарство и винарство 

Назив предмета: Подрумарство 

Наставник: Владимир Пушкаш, Синиша Додић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студентима пружи адекватна знања о основним карактеристикама фаза производње 

која се примењује у винарству, примени одговарајућих уређаја, специфичностима примене поједине 

опреме у погону за производњу вина. На тај начин стручњаци могу учествовати у дизајнирању нових 

типова вина, производњи савремених вина и вођењу винских подрума. 

Исход предмета  

Разумевање специфичних карактеристика, правилног одабира и примене поступака и уређаја у винском 

подруму. Способност самосталнох сагледавања техничких карактеристика процеса, утицаја на готов 

производ и оперативног вођења винског подрума. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Планирање бербе и пријем грожђа у циљу пројекције појединих фаза прераде, зависно од квалитета 

сировине, ка добијању вина унапред задатог квалитета и категорије. Управљање опремом за транспорт 

и селекцију грожђа, као и за примарну обраду грожђа. правилно руковођење свим фазама и операцијама 

које се спроводе у винском подруму. 

Практична настава  

Рачунске вежбе из прорачуна капацитета и димензионисања опреме. 
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Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Интерактивна предавања и консултације у групи или самостално зависно од броја студената; рад на 

рачунару, коришћење интернета, израда презентација и семинарског рада. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања тест 30 писмени испит  

практична настава пројектни 

задатак 
20 усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


