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РЕЧ УРЕДНИКА
Часопис П О Љ О П Р И В Р Е Д Н А Т Е Х Н И К А , у својој мисији, односно,
допри-носу информацији и афирмацији области механизације пољопривреде,
у укупном тиражу од четири броја 2007. године приказује радове који ће бити
саопштени на скупу "Дан пољопривредне технике" 7.12.2007. године на
Пољопривредном факултету у Београду - Земуну.
Укупни обим часописима обухвата 45 радова из области пољопривредне
тех-нике, који се могу груписати по тематским областима од генералног
развоја, информационих технологија, погонских јединица, обраде земљишта,
сетве и неге гајених биљака, убирања и транспорта, као и интензивног гајења
и обновљивих извора енергије. Неравномерност у структури заступљености
појединих тема мо-же имати исходиште у смислу сугерисања тематских
скупова у наредном пери-оду, пре свега када се имају у виду актуелни
моменти у стварању пословног амбијента у пољопривреди сходно процесима
европских интеграција, међународ-них споразума и значајних извозних
могућности наше пољопривредне произ-водње. Овоме свакако треба додати
неопходност истицања тема од националног значаја, пре свега када је у
питању: пословање водним ресурсима, механизација сточарске производње и
развој и примена технолошко-техничких система скла-дишно дистрибутивних
центара као генералног доприноса организацији малих пољопривредних
произвођача, тржишно атрактивних сировина и при томе ства-рању амбијента
већег степена финализације примарне производње. У наредном периоду
истраживачи би требали да се оријентишу и на афирмацију обновљивих
извора енергије базираних на могућностима остваривим у примарној
пољопри-вредној производњи. У том смислу било би веома корисно
објединити и усме-рити истраживачке иницијативе свих релевантних
институција наше земље.
Поред тога, наглашава се значајно учешће аутора из иностранства у доприносу размене информација на међународном нивоу.
Посебно се истиче чињеница да је значајан број радова резултат научноистраживачких пројеката финансираних од стране Владе Републике Србије у
категорији националних, технолошких и иновационих пројеката.
Захваљујући се ауторима радова, мора се нагласити да се у наредном
пери-оду, обзиром на наведено, очекује шири и разноврснији садржаји
доприноса стручњака пољопривредне технике, у реализацији мисије часописа
и афирмацији струке.
Проф. др Милан Ђевић
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Tavi sistemi mogu ostvariti tačnost i do +/- 30 cm, što omogućava zadovoljenje
nekih agrotehničkih operacija pri obradi zemljišta, dok neki sistemi imaju još veću
tačnost koja može biti i do +/- 10 cm što zadovoljava većinu agrotehničkih zahteva, da bi
neki sistemi imali još veću tačnost, čak i do +/- 2 cm. Pomoću mobilnog procesora
prihvataju se podaci od prijemnika ili senzora, koji je u vezi sa elektronskom
upravljačkom jedinicom traktora, koja obrađuje podatke i daje naredbu za izvršenje.
Na slici 5a. dat je sistemski prikaz satelitskog navođenja. Pomoću prijemnika/
odašiljča sa integrisanim uređajem (slika 5c), za kompenzaciju nagiba vrši se korekcija
svih proračuna pozicije i prilagođava signal neravnom terenu i padinama. Na slici 5b
prikazan je monitor za praćenje rada traktora koji pokazuje: trenutnu brzinu kretanja,
procenat klizanja točkova, brzinu okretanja PTO vratila, potrošnju goriva, obrađenu
površinu (dužina i širina zahvata), broj obrtaja motora i druge parametre.

a)

b)

c)

Slika 5. (a) Satelitski sistem za navođenje u poljoprivredi; (b) monitor za praćenje parametara
rada traktora; (c) prijemnik/odašiljč sa integrisanim uređajem za kompenzaciju parametara

да да одговор. Одсуство оваквог прилаза може да буде разлог неприхватања рада
за објављивање.
Поступак ревизије
Сви радови подлежу ревизији ако уредник утврди да садржај рада није
прикладан за часопис. У том случају се враћа аутору. Уредништво ће улагати
напоре да се одлука о раду донесе у периоду краћем од два месеца и да прихваћени рад буде објављен у истој години када је први пут поднет.
Припрема рада
Рад треба да буде штампан на хартији стандардног А4 формата, с дуплим
проредом. Дужина рада је ограничена на 20 страна, укључујући слике, табеле,
литературу и остале прилоге.
Наслов - Наслов рада треба да буде кратак, описан и да одговара захтевима
индексирања. Испод наслова навести име сваког од аутора и установе у којој
ради. Сугерише се да број аутора не буде већи од три, без обзира на категорију
рада. Евентуално, шира прегледна саопштења могу се у том смислу посебно
размо-трити, у току ревизије.
Апстракт - У изводу треба дати кратак садржај онога шта је у раду дато, главне
резултате и закључке који следе из њих. Извод не треба да буде дужи од половине
стране куцане с дуплим проредом. У изводу не треба користити скраћенице,
математичке формуле или наводе литературе.
Литература - Листу литературе дати на посебном листу и такође с двоструким
проредом. Референце треба да садрже аутора(е), наслов, тачно име часописа или
књиге и др., број страна од-до, издавача, место и датум издавања.
Табеле - Табеле треба бројати по реду појављивања. Свака табела мора да има
означене све редове и колоне, укључујући и јединице у којима су величине дате,
да би се могло разумети шта је у табели представљено. Свака табела мора да буде
цитирана у тексту рада.
Слике - Слике треба да буду доброг квалитета укључујући ознаке на њима. Све
слике по потреби треба да имају легенду. Објашњења симбола и мерне јединице
треба да се дају у легендама слика. Све слике треба да буду цитиране у тексту.
У случају посебних захтева треба се обратити Уредништву. Раније публиковане
слике могу се послати само ако их прати и писмена сагласност аутора.
Математичке ознаке - У експоненту треба користити разломке уместо корена.
Разломке у тексту писати искључиво с косом цртом а у једначинама кад год је то
могуће. Једначине обележавати почињући с једначином (1), па даље редом до
краја рада.
П О Љ О П Р И В Р Е Д Н А Т Е Х Н И К А излази два пута годишње у издању Института
за пољопривредну технику Пољопривредног факултета у Београду. Претплата за
2008. годину износи 500 динара за институције, 150 динара за појединце и 50
динара за студенте.
На основу мишљења Министарства за науку и технологију Републике Србије по
решењу бр. 413-00-606/96-01 од 24. 12. 1996. године, часопис П ОЉОПРИВРЕДНА
ТЕХНИКА је ослобођен плаћања пореза на промет робе на мало.

МОГУЋНОСТИ И ОБАВЕЗЕ
СУИЗДАВАЧА ЧАСОПИСА
У одређивању физиономије часописа
П ОЉ ОПРИВРЕД НА ТЕХНИКА , припреми садржаја и
финансирању његовог издавања, поред сарадника
и претплатника (правних и физичких лица), значајну
подршку Факултету дају и суиздавачи - радне организације, предузећа и друге установе из области на
које се мисија часописа односи.
П ОЉ ОПРИВРЕД НА ТЕХНИКА је научни часопис
који објављује резултате основних и примењених
истраживања значајних за развој у области биотехнике, пољопривредне технике, енергетике, процесне
технике и контроле, као и електронике и информатике у биљној и сточарској производњи и одговарајућој заштити, доради и преради пољопривредних
производа, контроли и очувању животне средине,
ревитализацији земљишта, прикупљању отпадака и
њиховом рециклирању, односно коришћењу за производњу горива и сировина.
Права суиздавача
Суиздавач часописа може бити свако правно
лице односно грађанско-правно лице, предузеће или
установа које је заинтересовано за ширење и пласирање информација у области пољопривредне технике, односно науке, струке и других делатности од
значаја за модерну пољопривредну производњу и
производњу хране или модерније речено - за успостављање и развој одрживог ланца хране.
Фирма која жели да постане суиздавач, уплатом,
једном годишње, на рачун издавача суме која је
једнака отприлике износу 10 годишњих претплата
стиче следећа права:
- Делегирање свога представника - стручњака у
Савет часописа;
- У сваком броју часописа који излази 2 пута годишње, у тиражу од по 200 примерака, могуће је у
форми рекламног додатка остварити право на бесплатно објављивање по једне целе стране свог
огласа, а једном годишње та страна може да буде
у пуној боји; Напомињемо овде да цена једне
рекламно-информативне стране у пуној боји у
једном броју износи 4.500 динара.
- Од сваког броја изашлог часописа бесплатно добија по 3 примерка;
- У сваком броју рекламног додатка му се објављује, пуни назив, логотип, адреса, бројеви
телефо-на и факса и др., међу адресама
суиздавача;

- Има право на бесплатно објављивање стручноинформативних прилога, производног програма,
информација о производима, стручних чланака,
вести и др.;
Како се постаје суиздавач часописа
ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА
Пошто фирма изрази жељу да постане суиздавач, од ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА добија
четири примерка уговора о суиздавању потписана и
оверена од стране издавача. Након потписивања са
своје стране, суиздавач враћа два примерка Факултету, после чега прима фактуру на износ суиздавачког новчаног дела. Уговор се склапа са важношћу
од једне (календарске) године, тј. односи се на два
броја часописа.
Приликом враћања потписаних уговора суиздавач шаље уредништву и своју адресу, логотип, текст
огласа и рукописе прилога које жели да му се штампају, као и име свог представника у Савету
часописа. На његово име стижу и бесплатни
примерци часо-писа и сва друга пошта од издавача.
Суиздавачки део за часопис у 2008. год. износи
10.000 динара. Напомињемо, на крају, да суиздавачки статус једној фирми пружа могућност да са
Факултетом, односно уредништвом часописа, разговара и договара и друге послове, посебно у домену
издаваштва.
Научно-стручно информативни медијум
у правим рукама
Када се има на уму да часопис, са два обимна
броја са информативно-стручним додатком, добија
значајан број фирми и појединаца, треба веровати у
велику моћ овог средства комуницирања са стручном и пословном јавношћу.
Наш часопис стиже у руке оних који познају
области часописа и њима се баве, те је свака понуда
коју он садржи упућена на праве особе. Већ та
чиње-ница осмишљава бројне напоре и трајне
резултате који стоје иза подухвата званог издавање
часописа.
За сва подробнија обавештења о ч а с о п и с у ,
суиздаваштву, уговарању и др., обратите се на:
Уредништво часописа
ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА
Пољопривредни факултет,
Институт за пољопривредну технику
11080 Београд-Земун, Немањина 6, п. фах 127,
тел. (011)2194-606, факс: 3163317.

