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КРАТКА ИСТОРИЈА АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА – ТРАДИЦИЈА ДУЖА ОД 40 
ГОДИНА 

 
 09. октобра 1978. године - почео са радом Агрономски факултет у Чачку, као 
државна високошколска установа, у саставу Универзитета у Крагујевцу. Иницијативу 
за оснивање дала је Скупштина општине Чачак. Дан Факултета се обележава деветог. 
октобра. 
  
 Школска 1978/1979. година - уписана прва генерација судената Агрономског 
факултета - Општи смер, са циљем школовања високостручних кадрова који треба да 
стекну општа знања и вештине из различитих области пољопривредне производње. 
 
 Школска 1983. година  - започета израда докторских дисертација на Агрономском 
факултету, захваљујући компетенцијама одређеног броја угледних и светски познатих 
и признатих професора, који су некада радили на Факултету. 
 
 Школска 1999/2000. година - Агрономски факултет оснива нови  смер: 
Технологија пољопривредних и прехрамбених производа.  
 
 Школска 2002/2003. година - основан смер Менаџмент у пољопривреди, који од 
школске 2007/2008. године мења назив у Агроекономски смер. 
 
 Школска 1991/1992. година - Агрономски факултет оснива специјалистичке и 
магистарске студије из области Екологије и агротехнике жита, Екологије и 
агротехнике индустријских биљака, Екологије и агротехнике повртарских биљака, 
Помологије, Физиологије и исхране домаћих животиња, Микробиологије, Заштите и 
уређења земљишта, а од школске 2003/2004. године уводи специјалистичке студије из 
области Заштите биљака. 
 
 2008. године - У складу са Законом о високом образовању Р. Србије и принципима 
Болоњске декларације, Агрономски факултет је израдио студијске програме у складу 
са стандардима за акредитацију високошколских установа, и то: студијски програм 
основних академских студија (ОАС) Општа агрономија (240 ЕСПБ), Прехрамбена 
технологија (240 ЕСПБ), Воћарство и виноградарство (240 ЕСПБ) и Зоотехника (180 
ЕСПБ); мастер академске студије (МАС) Агрономија (60 ЕСПБ) и Прехрамбена 
технологија (60 ЕСПБ) и студијски програм докторских академских студија (ДАС) 
Агрономија (180 ЕСПБ). 
 
 20.03.2009. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела 
одлуку о акредитацији Агрономског факултета и свих студијских програма (ОАС Општа 
агрономија, ОАС Прехрамбена технологија, ОАС Воћарство и виноградарство, ОАС 
Зоотехника, МАС Агрономија, МАС Прехрамбена технологија и ДС Агрономија). Након 
позитивног мишљења Комисије, Министарство просвете Владе Републике Србије 
(министар просвете, у складу са својим овлашћењима) дало је дозволу за рад и 
одобрило извођење наставе на свим студијским програмима Агрономског факултета.  
 На основу добијене акредитације издата су уверења о акредитацији високошколске 
установе и свих студијских програма I, II и III степена студија. Дозвола за рад 
Агрономском факултету у Чачку је издата дана 30.06.2011. године од стране министра 
просвете и науке Републике Србије, бр. 612- 00-00446/2011-04. 

 

 30.08.2013. године - у складу са Законом, Агрономски факултет је по други пут 
акредитовао све студијске програме и установу, након периода од 5 година. Комисија 
за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуку о акредитацији установе и 
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акредитацији свих пријављених студијских програма, и издала уверења о акредитацији 
високошколске установе и свих студијских програма I, II и III степена студија. 
 

 2013. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета је у редовном 
законском поступку извршила спољашњу проверу услова и квалитета рада 
Агрономског факултета у Чачку. Закључни коментар у Извештају о спољашњој 
провери осигурања квалитета гласи: „Агрономски факултет Универзитета у 
Крагујевцу је квалитетно обрадио извештај о самовредновање и показао да испуњава 
све циљеве и задатке предвиђене стандардима. Агрономски факултет је релативно 
мала високошколска установа, добро организована, која води рачуна о свим процесима 
рада на Факултету, чиме је у великој мери доказала да поштује принципе Болоњског 
процеса и Закона о високом образовању Републике Србије. Посебно истичемо висок 
квалитет наставника, сарадника и ненаставног особља и одличне међуљудске односе 
што је гаранција образовања кадрова за понос Републике Србије“. 
 

 2015. године - Агрономски факултет подноси документацију за другу 
акредитацију студијског програма МАС Прехрамбена технологија (60 ЕСПБ) и нову 
документацију за акредитацију већ постојећих МАС Агрономија (60 ЕСПБ) који је 
Агрономски факултет, према исказаним потребама друштва осавременио и у студијски 
програм увео 4 модула, и то: модул 1 - Ратарство и повртарство, модул 2 - Воћарство и 
виноградарство, модул 3 - Заштита биљака и модул 4 - Зоотехника. 
 

 06.03.2015. године - Комисија за акредитацију и проверу квалитета сагледала је и 
оценила достављену документацију и донела је одлуку о поновној акредитацији 
пријављених студијских програма, и то: 
1. Уверење о акредитацији студијског програма МАС Агрономија (60 ЕСПБ) са 4 модула, 
и то: модул 1 – Ратарство и повртарство, модул 2 – Воћарство и виноградарство, модул 
3 – Заштита биљака и модул 4 - Зоотехника, број: 612-00-00204/2015-04, Београд, 
06.03.2015. године; 
2. Уверење о акредитацији студијског програма МАС Прехрамбена технологија (60 
ЕСПБ), број: 612-00-00204/2015-04, Београд, 06.03.2015. године;   

 07.05.2019. године – Уверење о акредитацији НИ делатности 
 30.12.2019. године – припремљена и предата документација Националном телу за 
акредитацију, за поновну (трећу) акредитацију високошколске институције и свих, 
значајно унапређених, студијских програма основних академских студија (ОАС) и 
докторских академских студија (ДАС), и настављено током 2021/2021. године са МАС: 
 Уверење о акредитацији СП ОАС Општа агрономија, бр. 612-00-00459/9/2019-03, 

21.09.2020. године 
 Уверење о акредитацији СП ОАС Прехрамбена технологија, бр. 612-00-

00458/9/2019-03, 21.09.2020. године 
 Уверење о акредитацији СП ОАС Воћарство и виноградарство, бр. 612-00-

00457/9/2019-03, 25.09.2020. године 
 Уверење о акредитацији СП ОАС Зоотехника 180 ЕСПБ, бр. 612-00-00456/9/2019-03, 

29.10.2020. године 
 Уверење о акредитацији СП ДАС Агрономија, бр. 612-00-00460/9/2019-03, 

21.09.2020. године 
 Уверење о акредитацији ВУ Агрономски факултет у Чачку, бр. 612-00-

00461/9/2019-03, 25.09.2020. године 
 Уверење о акредитацији СП МАС Прехрамбена технологија, бр. 612-00-

00139/5/2021-03, 13.12.2021. године 
 Уверење о акредитацији СП МАС Зоотехника 120 ЕСПБ, бр. 612-00-00038/5/2021-03, 

24.09.2021. године 
 Уверење о акредитацији СП МАС Агрономија (са 4 модула, ратарство о повртарство, 

Воћарство и виноградарство, Зоотехника и Заштита биљака), бр. 612-00-
00081/5/2022-03, 11.07.2022. године 
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 Закључно са 25. децембром 2019. године диплому Агрономског 
факултета у Чачку стекло је: 
 
 
 

1.417 студента на основним академским студијама, 
108 студената на специјалистичким студијама,  
106 студената на мастер академским студијама,  
44 студента на магистарским студијама и  
33 доктора наука 
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ДЕЛАТНОСТ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 
 Руководство Факултета 
 

 Орган пословођења Агрономским факултетом у Чачку је декан, проф. др Томо 
Милошевић. Продекани Факултета су др Владимир Курћубић, редовни професор, 
продекан за НИР и наставу и др Душко Брковић, доцент, продекан за финансије. 
 

 Наставно особље Агрономског факултета 
 

 Наставу на свим студијским програмима у 2019. години обављало је 45 наставника 
и сарадника. Од овог броја, 44 наставника и сарадника је запослено са пуним радним 
временом (100%), а 1 наставник са ⅕ радног времена (20%). Структуру наставног 
особља чине: 15 редовних и 10 ванредних професора, 10 доцената, 1 наставник страног 
језика, 5 асистената, 1 сарадник у настави и 3 истраживача приправника. 
 На основу уговора о допунском раду до ⅓ радног времена, Факултет је ангажовао 7 
наставника и једног сарадника у настави из других високошколских установа. 
 Наставници и сарадници своје активности спроводе у оквиру 9 катедри, и то: 

1. Катедра за ратарство и повртарство; 
2. Катедра за воћарство и виноградарство; 
3. Катедра за сточарство и технологију прераде анималних сировина; 
4. Катедра за биологију, микробиолошку биотехнологију и заштиту биља и 
производа; 
5. Катедра за земљиште и механизацију; 
6. Катедра за хемију и хемијско инжењерство; 
7. Катедра за прехрамбену технологију; 
8. Катедра за математику, физику и техничке науке; 
9. Катедра за организационо-економске науке. 

 

 Простор, опрема и библиотека Агрономског факултета 
 

 Укупна површина објеката Агрономског факултета износи 3341 m2. Сви објекти су у 
власништву Факултета. Факултет поседује 28 просторија намењених за одржавање 
наставе у којима има 922 места (амфитеатар, учионице, вежбаонице, лабораторије, 
библиотечки простор и читаоница). Укупна површина просторија за одржавање 
наставе је 1617,27 m2. За извођење наставе факултет обезбеђује 6,14 m2 бруто простора 
по студенту (3341 m2/544 студента на свим нивоима и годинама студија).  
 На Факултету постоји 14 лабораторија, и то: Лабораторија за хемију, Лабораторија 
за биологију, Лабораторија за микробиологију, Лабораторија за земљиште, 
Лабораторија за хемију и прехрамбену технологију, Лабораторија за течну 
хроматографију (HPLC), Лабораторија за контролу хемијско-технолошких процеса и 
одрживи развој, Лабораторија за праћење производње и контролу квалитета, 
Лабораторија за технолошке операције и биопроцесно инжењерство, Лабораторија за 
анатомију домаћих животиња и контролу квалитета млека, Лабораторија за биљну 
производњу, Лабораторија за генетику и оплемењивање, Лабораторија за семенарство 
и Компјутерска лабораторија. Укупна површина лабораторија је 610,44 m2, са укупно 
266 радних места.  
 Факултет је опремљен потребном техничком опремом за савремено извођење 
наставе у складу са потребама студијских програма. Библиотечки фонд чини 15119 
књига које су релевантне за изучавање научних и стручних дисциплина из области 
биотехнолошких наука. У склопу Библиотеке Факултета налази се читаоница која 
пружа могућност студентима за неометан рад и учење. Студентима је на располагању и 
компјутерска лабораторија која има 21 радно место и опремљена је савременим 
рачунарима који су повезани на академску мрежу са неограниченим и јако брзим 
приступом интернету. 



5 

 Унутрашњи механизми обезбеђења квалитета 
 
 У циљу континуираног побољшања рада усвојена је Стратегија обезбеђења 
квалитета наставног процеса, управљања високошколском установом, ненаставних 
активности, као и услова рада и студирања и Политику квалитета, који су доступни на 
web - порталу Агрономског Факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу:  
 Политика са Стратегијом обезбеђења квалитета 
 
 Факултет је образовао Комисију за обезбеђење квалитета из реда наставника, 
сарадника, ненаставног особља и студената. 
  

 Наставна делатност 
  

Шема акредитованих студијских програма академских студија  
I, II и III степена  који се реализују  

на Агрономском факултету у Чачку   
 

С
т

у
д

и
је

 
II

I 
ст

е
п

е
н

а
  

ДАС Агрономија 
(3 године, 180 ЕСПБ) 

 

Докторске академске студије (ДАС) 

   

С
т

у
д

и
је

 
II

 с
т

е
п

е
н

а
 МАС 

Прехрамбена 
технологија 

(1 година,  
60 ЕСПБ) 

МАС Агрономија  
(1 година, 60 ЕСПБ) са 4 модула:  

Модул 1 Ратарство и повртарство; 
Модул 2 Воћарство и виноградарство; 

Модул 3 Заштита биљака;  
Модул 4 Зоотехника.   

МАС Зоотехника 
(2 године, 120 

ЕСПБ) 

Мастер академске студије (МАС) 

     

С
т

у
д

и
је

 
I 

ст
е

п
е

н
а

 
 

ОАС  
Прехрамбена 
технологија 

(4 године,  
240 ЕСПБ) 

ОАС  
Општа агрономија 

(4 године,  
240 ЕСПБ) 

ОАС  
Воћарство и 

виноградарство 
(4 године,  
240 ЕСПБ) 

 

ОАС Зоотехника 
(3 године,  
180 ЕСПБ) 

Основне академске студије (ОАС) 

 
 Факултет обавља своју образовну делатност кроз извођење академских студијских 
програма.  

https://www.afc.kg.ac.rs/files/data/dokumenta/Politika_sa_Strategijom_obezbedjenja_kvaliteta_AFCa.pdf
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 
КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ НА АГРОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ЧАЧКУ 

 

Врста студија, назив студијских програма, научне области,  
академски називи и планирани број студената за упис у прву годину студија 

 

Р
е

д
н

и
 

б
р

о
ј Bрста 

студија 
Назив студијског 
програма  

Област  
Стручни,  
академски и 
научни  назив  

Планирани број 
студената за упис; 

(Планирани укупни 
број студ. за 

студијски прог.)   

1. 
Основне 
академске 
студије  

Општа  
агрономија  
(240 ЕСПБ)   

Биотехничке  
науке  

Дипломирани 
инжењер  
пољопривреде 

40  
(40 × 4 год = 160) 

2. 
Основне 
академске 
студије  

Прехрамбена 
технологија 
(240 ЕСПБ)   

Технолошко 
инжењерство  

Дипломирани 
инжењер  
технологије 

40  
(40 × 4 год = 160) 

3. 
Основне 
академске 
студије  

Воћарство и 
виноградарство 
(240 ЕСПБ)   

Биотехничке  
науке  

Дипломирани 
инжењер  
пољопривреде 

20  
(20 × 4 год = 80) 

4. 
Основне 
академске 
студије  

Зоотехника  
(180 ЕСПБ)   

Биотехничке  
науке  

Инжењер 
пољопривреде 

20  
(20 × 3 год = 60) 

5. 
Мастер  
академске 
студије 

Агрономија  
(60 ЕСПБ) са 4 
модула, и то:   
Модул 1 – 
Ратарство и 
повртарство 
Модул 2 – 
Воћарство и 
виноградарство  
Модул 3 - Заштита 
биљака  
Модул 4 – 
Зоотехника  

Биотехничке  
науке  

Мастер инжењер 
пољопривреде   

32 
(32 × 1 год = 32) 

6.  
Мастер  
академске 
студије 

Прехрамбена 
технологија  
(60 ЕСПБ)  

Технолошко 
инжењерство  

Мастер инжењер 
технологије   

16  
(16 × 1 год = 16) 

7.  
Мастер  
академске 
студије 

Зоотехника  
(120 ЕСПБ)   

Биотехничке  
науке 

Мастер инжењер 
пољопривреде - 
Зоотехника   

16  
(16 × 2 год = 32) 

7. 
Докторске 
академске 
студије  

Агрономија  
(180 ЕСПБ)   

Биотехничке  
науке  

Доктор наука - 
биотехничке 
науке  

12  
(12 × 3 год = 36) 

Планирани број студената за упис у прву годину студија  
 
Планирани укупни број студената на свим студијским програмима и свим 
годинама студија  

180  
 
 

(576)   

 
 Ради обезбеђења квалитета наставног процеса Факултет изводи наставни процес 
тако да на ОАС групе за предавања износе до 180 студената, за аудиторне вежбе до 60 
студената, а групе за лабораторијске вежбе не прелазе број од 20 студената. На МАС 
група за предавања износи 32 студента, за аудиторне вежбе 16 студената, а за 
лабораторијске вежбе група не прелази број од 8 студената. На ДАС обезбеђен је рад у 
малим групама и одвија се у лабораторијама Факултета. 
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САВРЕМЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 Научна делатност 
 

 Агрономски факултет као научноистраживачка установа подстиче наставно особље 
да се активно бави научноистраживачким радом. У том смислу врши се набавка и 
одржавање опреме и простора, подстиче међународна сарадња, развија информациони 
систем, школује наставни подмладак, издају књиге и друге публикације, организују 
међународни студентски и домаћи научни скупови, набавља се међународна и домаћа 
научна и стручна литература. 
 Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Републике Србије је на 
седници одржаној 07.05.2019. године донео одлуку бр. 660-01-0002/5 којом је 
Агрономски факултет акредитован за обављање научноистраживачке делатности за 
период 2019-2023. годинe. У образложењу Одбора за акредитацију 
научноистраживачких организација да Агрономски факултет у Чачку испуњава 
критеријуме из члана 15. и 16. Правилника, у тачки 9 је наведено: „обавља трансфер 
знања и технологија, што је приказано кроз остварене изузетне резултате за 
период од претходне четири године“. 
 Знања до којих научни радници Агрономског факултета долазе кроз извођење 
научноистраживачког рада континуирано се укључују у наставни процес, чиме се 
повећава квалитет наставе. 
 Агрономски факултет већ дужи низ година организује научно-стручне 
коференције, и то: Саветовање о биотехнологији и Пољопривреда и локални развој. 
 Факултет, сваке друге године, организује студентску конференцију, под називом 
„Смотра научних радова студената агрономије“ где поред студената Агрономског 
факултета у Чачку и студената са свих пољопривредних факултета у Србији, активно 
учешће узимају и студенти из иностранства (Русија, Украјина, Чешка, Црна Гора, 
Хрватска, Македонија и др.). Такође, студенти Агрономског факултета одлазе на 
сличне конференције у земљи и иностранству. 
 

 Издавачка делатност 
 

 Факултет публикује научни часописа Acta Agriculturаe Serbica и зборника радова са 
скупова које организује. Такође, Факултет је издавач већег броја монографија, 
уџбеника, практикума и др. 
 

 Ваннаставне активности студената 
 

 Сваке године, студенти Агрономског факултета учествују на скупу под називом 
„Агрономијада“ која представља сусрет студената пољопривредних факултета из 
земље и окружења. Ова манифестација пружа могућност да студенти са различитих 
Универзитета стекну нова познанстава и пријатељстава и да у такмичарском делу 
искажу своје способности кроз квизове знања, представљање научних радова и да се 
докажу као добри спортисти у такмичењу са колегиницама и колегама са других 
факултета. Такође, сваке године, студенти учестују у спортској манифестацији, под 
називом „Куп ректора“, коју организује Универзитет у Крагујевцу. 
 



9 

 
УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ОАС) 

 
 Универзитет у Крагујевцу расписује заједнички конкурс за упис на студије које се 
организују на Универзитету. 
 Упис студената у прву годину ОАС спроводи се на основу конкурса који садржи: број 
студената за одређени студијски програм, услове за упис студената, мерила за 
утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и време 
полагања пријемног испита, рок за упис примљених кандидата и висину школарине 
коју плаћају студенти чије се образовање не финансира из буџета. 
 Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године. 
 Ако број места објављених конкурсом није попуњен у првом уписном року, упис се 
врши и у наредним уписним роковима. 
  

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ (ОАС) 

 
 Посебним решењем, ректор Универзитета у Крагујевцу именује председника и 
чланове Комисије за спровођење јавног Конкурса за упис студената у прву годину ОАС 
на Агрономском факултету у Чачку и истим решењем именује чланове Комисије за 
сачињавање теста (питања) за полагање пријемног испита из Биологије и Хемије. 
 Задатак комисије за сачињавање питања је да дежурају на пријемном испиту, 
утврде резултате пријемног испита и Комисији за спровођење пријемног испита 
доставе материјал са пријемног испита, ради сачињавања ранг листе студената. 
 Пријемни испит се полаже у просторијама Агрономског факултета, а дан и време 
полагања благовремено се објављују на огласној табли и сајту Агрономског факултета. 
 Пре почетка, Комисија за упис студената, распоређује кандидате у просторије где се 
полаже пријемни испит. Евидентира се присуство кадидата који су пријављени за 
полагање пријемног испита. Председник и чланови Комисије за упис проверавају 
идентитет присутних кандидата увидом у њихову личну карту или пасош. 
 Након утврђивања идентитета присутних кандидата, Комисија доставља сваком 
кандидату тест (питања) за пријемни испит. 
 Време за полагање пријемног испита је 2 сата. Тест се састоји од 30 питања. 
Коначни одговори на постављена питања у тесту се уписују искључиво хемијском 
оловком. 
 На крају пријемног испита, а пре предаје теста члановима Комисије, кандидат 
добија празан коверат и папир. На папиру, кандидат уписује своје име и презиме, назив 
студијског програма и евиденциони број који је добио у Студентској служби 
Факултета, приликом предаје документације за конкурс. У присуству члана Комисије 
кандидат ставља написани папир у коверат, и коверат затвара лепљењем. Члан 
Комисије утискује печат Факултета преко залепљене странице коверта. У присуству 
кандидата, члан Комисије чврсто спаја залепљени коверат са тестом који је урадио 
кандидат. Тиме се обезбеђује потпуна тајност и регуларност израде пријемног испита. 
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РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

 
 Ранг листа се формира на основу оствареног општег успеха током средњошколског 
образовања и успеха оствареног на пријемном испиту. Под општим успехом у средњој 
школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе 
помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 
бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. 
Полагањем пријемног испита (Биологија или Хемија) може се остварити од 0 до 60 
бодова. Збир бодова општег успеха из средње школе и бодова са пријемног испита 
одређује место кандидата на ранг листи за одређени студијски програм. Да би 
кандидат стекао право уписа, потребно је да у укупном збиру има више од 51 бодова. 
 Све неопходне детаље око уписа основних академских студија (ОАС) можете 
прочитати у Правилнику о упису студената на студијске програме на Агрономском 
факултету у Чачку, који је јавно доступан на Web сајту Факултета: www.afc.kg.ac.rs; 
Факултет → Документа → Правилници): 
Правилнику о упису студената на студијске програме на Агрономском факултету у 
Чачку  

 
УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

АГРОНОМИЈА СА 4 МОДУЛА И МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ПРЕХРАМБЕНА 
ТЕХНОЛОГИЈА 

 
 Упис кандидата у прву годину мастер академских студија врши се на основу 
Конкурса. Одлуку о расписивању конкурса доноси Сенат Универзитета у Крагујевцу, а 
на предлог Наставно-научног већа Агрономског факултета у Чачку. 
 Све неопходне детаље око уписа мастер академских студија можете прочитати у 
Правилнику о упису студената на студијске програме на Агрономском факултету у 
Чачку, који је јавно доступан на Web сајту Факултета: www.afc.kg.ac.rs; Факултет → 
Документа → Правилници):  
Правилнику о упису студената на студијске програме на Агрономском факултету у 
Чачку 
 

УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
АГРОНОМИЈА 

 
 Упис кандидата у прву годину докторских академских студија врши се на основу 
Конкурса. Одлуку о расписивању конкурса доноси Сенат Универзитета у Крагујевцу, а 
на предлог Наставно-научног већа Агрономског факултета у Чачку. 
 Све неопходне детаље око уписа докторских академских студија можете прочитати 
у Правилнику о упису и правилима студија на докторским академским студијама на 
Агрономском факултету у Чачку, који је јавно доступан на Web сајту Факултета: 
www.afc.kg.ac.rs; Факултет → Документа → Правилници) – линк: 
Правилнику о упису и правилима студија на докторским академским студијама на 
Агрономском факултету у Чачку 
 

http://www.afc.kg.ac.rs/
https://www.afc.kg.ac.rs/files/data/dokumenta/pravilnici/Pravilnik_o_upisu_studenata_na_sp.pdf
https://www.afc.kg.ac.rs/files/data/dokumenta/pravilnici/Pravilnik_o_upisu_studenata_na_sp.pdf
http://www.afc.kg.ac.rs/
https://www.afc.kg.ac.rs/files/data/dokumenta/pravilnici/Pravilnik_o_upisu_studenata_na_sp.pdf
https://www.afc.kg.ac.rs/files/data/dokumenta/pravilnici/Pravilnik_o_upisu_studenata_na_sp.pdf
http://www.afc.kg.ac.rs/
https://www.afc.kg.ac.rs/files/data/dokumenta/pravilnici/Pravilnik-Doktorske_studije_AFCa.pdf
https://www.afc.kg.ac.rs/files/data/dokumenta/pravilnici/Pravilnik-Doktorske_studije_AFCa.pdf
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ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ КОЈЕ СТУДЕНТИ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ СТУДИЈСКИХ 
ПРОГРАМА 

 
 • Завршетком студијског програма ОАС Општа агрономија (240 ЕСПБ) студенти 
стичу широка знања и многобројне вештине из целокупне области пољопривредне 
производње (ратарство, повртарство, воћарство, сточарство и др.). Сврха студијског 
програма је формирање високо образованих кадрова у области биљне и анималане 
производње. Поред изучавања класичне (конвенционалне) производње, у оквиру 
појединих предмета, студенти имају прилику да се упознају и са технологијом 
интегралне и органске производње различитих биљних врста и домаћих животиња. 
Стечена знања, студентима завршених основних академских студија Општа 
агрономија, обезбеђују стручност, односно компетенције за рад у: пољопривредним 
радним организацијама, као што су пољопривредни комбинати и задруге; предузећима 
која се баве продајом сировина за пољопривреду; предузећима која се баве дорадом 
семена пољопривредних биљака; предузећима која се баве маркетингом и продајом 
пољопривредних производа; породичним газдинствима која се баве пољопривредном 
производњом; саветодавним и стручним службама; банкама и осигуравајућим 
друштвима; пољопривредним инспекцијским службама; привредним коморама и 
локалној самоуправи; средњешколском образовању, научним институтима и др. 
 

 • Завршетком студијског програма ОАС Прехрамбена технологија (240 ЕСПБ) 
студенти стичу знања и вештине у области технолошког (прехрамбеног) инжењерства. 
Стечена знања на овом студијском програму омогућавају дипломираним ижењерима 
прехрамбене технологије управљање савременим процесима прераде различитих 
биљних и анималних производа. По завршетку студија добијају се компетенције за рад 
у: кондиторској индустрији; индустрији безалкохолних и алкохолних пића; преради 
лековитог биља; хладњачама, кланицама и млекарама, као и другим привредним 
организацијама које се баве прерадом пољопривредних производа; предузетничким 
организацијама и сопственим газдинствима; саветодавним и стручним службама; у 
средњешколском образовању, научним институтима и др. 
 
 • Завршетком студијског програма ОАС Воћарство и виноградарство (240 ЕСПБ) 
студенти стичу знања из области технологије гајења различитих воћних врста и 
винове лозе у циљу добијања квалитетних и здравствено безбедних плодова воћа и 
грожђа, који се користе у свежем или прерађеном стању. Стечена знања, студентима 
завршених основних академских студија Воћарство и виноградарство, обезбеђује 
стручност, односно компетенције за рад на: сопственим газдинствима - у засадима 
воћа и винове лозе; задругама и удружењима која се баве воћарско-виноградарском 
производњом; прерађивачким капацитетима који располажу сопственом производњом 
сировина (хладњаче за складиштење и чување воћа и грожђа, погони за примарну 
прераду воћа и грожђа и сл.); предузетничким организацијама; саветодавним и 
стручним службама; средњешколском образовању, научним институтима и др. 
 
 • Завршетком студијског програма ОАС Зоотехника (180 ЕСПБ) студенти стичу 
знања из области сточарске производње. Стечена знања, студентима завршених 
основних академских студија Зоотехника, обезбеђује стручност, односно компетенције 
за рад у пољопривредним радниморганизацијама, као што су: агрокомбинати, задруге, 
специјализоване фарме и ергеле, инкубаторске станице, сточарска удружења, фабрике 
сточне хране, предузећа за производњу и промет опреме и других производа 
намењених производњи у сточарству, ветеринарски заводи, предузетничким 
организацијама и сопственим газдинствима која се баве сточарском производњом и 
др. 
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 • Завршетком студијског програма МАС Агрономија (60 ЕСПБ) са 4 модула, и то: 
модул 1 - Ратарство и повртарство, модул 2 - Воћарство и виноградарство, модул 3 - 
Заштита биљака и модул 4 – Зоотехника, студенти стичу посебна знања и вештине из 
области пољопривредне производње. На основу постојања већег броја изборних 
предмета у оквиру сваког модула, студентима се пружа прилика да одаберу потребни 
број изборних предмета из области за коју определе. На тај начин, омогућава се 
стицање додатног знања и стручних вештина из ужих области пољопривреде. Стечена 
знања, студентима завршених мастер академских студија Агрономија, обезбеђују виши 
ниво стручности и компетенција за рад у свим сегментима пољопривредне 
производње, у средњошколским образовним установама стручног типа, 
пољопривредним саветодавним и стручним службама, пољопривредним апотекама и 
др. Такође, овај ниво образовања представља основу за даље школовање на 
докторским академским студијама. 
 

 • Завршетком студијског програма МАС Прехрамбена технологија (60 ЕСПБ) 
студенти стичу виши ниво компетенција за рад у одређеним гранама прехрамбене 
индустрије. Овај студијски програм омогућава да се од већег броја изборних предмета 
одаберу само они предмети који представљају посебно интересовање за студенте. 
Могућност одабира предмета из уже струке омогућава стицање додатних знања и 
вештина из посебних области прехрамбене технологије. Стечена знања, студентима 
завршених мастер академских студија Прехрамбена технологија, обезбеђују виши ниво 
стручности и компетенција за рад у појединим сегментима прехрамбене индустрије, у 
средњошколским образовним установама стручног типа, у предузетничким 
организацијама, сопственим газдинствима која се баве прерадом хране и др. Такође, 
овај ниво образовања представља основу за даље школовање на докторским 
академским студијама. 
 

 • Завршетком ДАС Агрономија (180 ЕСПБ) студенти стичу знања и способности да 
примењују одређене научне методе и самостално изводе научне експерименте, и да се 
баве научним радом. Такође, студенти се оспособљавају за критичку анализу, процену 
и синтезу нових и сложених идеја. Способни су да пренесу стручна знања и идеје 
колегама, широкој академској заједници и друштву у целини. У стању су да у 
академском и професионалном окружењу промовишу привредни, технолошки, 
друштвени и културни напредак. 
 
 Завршетком студијског програма МАС Зоотехника (120 ЕСПБ), поред стицања 
општих способности, завршетком МАС Зоотехника студент стиче и предметно-
специфичне способности које му омогућују стручност, односно компетенције за рад 
као што су: темељније познавање и разумевање зоотехничких дисциплина; правилније 
решавање конкретних проблема у сточарској производњи уз употребу научних метода 
и поступака; разумније повезивање основних знања из различитих области 
биотехнологије и њихову примену у зоотехници; прецизније праћење новина и 
детаљније сагледавање могућности њихове примене у зоотехници; успешнији развој 
вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју зоотехнике; 
специфичнија употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању 
знањима из одговарајућег подручја зоотехнике. 
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ШКОЛСКА ГОДИНА, СЕМЕСТРИ И ИСПИТНИ РОКОВИ 
 
 Школска година почиње 01. октобра, а завршава се 30. септембра наредне године. 
 Школска година има 42 радне недеље, од чега 30 наставних недеља и 12 недеља за 
консултације, припрему испита и испите. Школска година дели се на јесењи и 
пролећни семестар, од којих сваки има 15 наставних недеља и 6 недеља за 
консултације, припрему испита и испите. 
 Термин семестар одговара термину полугодиште у средњој школи. 
 Настава у јесењем семестру, по правилу, почиње 01. октобра и траје до 15. јануара, а 
у пролећном семестру настава по правилу почиње 16. фебруара, а завршава се 01. јуна. 
 Настава обухвата највише 40 часова предавања и вежби седмично. 
 Настава се организује и изводи у складу са планом извођења наставе. 
 Сви предмети који се изучавају на Агрономском факултету су једносеместрални, 
односно изучавају се само током једног семестра, јесењег или пролећног. 
 Летњи распуст траје од 15. јула до 20. августа. 
 Испитни рокови су: јануарски, фебруарски, априлски, јунски, јулски, септембарски I, 
септембарски II и октобарски, а организују се у складу са годишњим календаром 
испита Факултета. 
 Термини одржавања испита су: 

1. Јануарски испитни рок: од 15. јануара до 31. јануара; 
2. Фебруарски испитни рок: од 1. фебруара до 20. фебруара; 
3. Априлски испитни рок: од 1. априла до 15. априла; 
4. Јунски испитни рок: од 1. јуна до 30. јуна; 
5. Јулски испитни рок: од 1. јула до 15. јула; 
6. Септембар I испитни рок: од 25. августа до 10. септембра; 
7. Септембар II испитни рок: од 10. септембра до 25. септембра; 
8. Октобар испитни рок: од 25. септембра до 10. октобра. 

 
Студентска служба 
 
 Студентска служба Факултета обавља све послове везане за студентска питања, 
укључујући послове у вези основних, мастер, специјалистичких, магистарских и 
докторских студија и то како за студенте који се финансирају из буџета тако и за 
студенте који плаћају школарину, затим послове у вези са обављањем наставе и испита 
и послове у вези са смештајем студената у студентским домовима, кредитима и 
стипендијама за студенте. 
 
 Шеф Студентске службе је г-ђа Тања Стевовић, дипл. инг., а референт за студентска 
питања је г-ђа Жељка Аћимовић. 

 
 e-пошта: ssluzba.af@kg.ac.rs тел.: +381 32 303 405 

 

mailto:ssluzba.af@kg.ac.rs
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СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ 
 

 Агрономски факултет се налази у близини студентска дома. Студентима је 
доступан менза која се налази на Факултету, те библиотека са читаоницом и 
компјутерска лабораторија са доступним интернетом. На Факултету је 2015. године 
уведен Wi-Fi, односно бежична локална рачунарска мрежа (WLAN), тако да сви 
студенти и запослени имају приступ интернету у згради и дворишту Факултета. Наши 
студенти имају током студирања врло активан студентски живот, а све више се 
укључују у ЕРАСМУС програме студентских размена. 

 Студенти радо прате Facebook страницу нашег Факултета:  
 Facebook страница Агрономског факултета у Чачку 
 
 Студентима Агрономског факултета омогућени су јако погодни услови за смештај и 
исхрану. У непосредној близини Факултета је Студентски центар у чијем се саставу 
налази Студентски дом (удаљен 40 m) и Студентски ресторан (удаљен 30 m). 
Студентски дом у Чачку прима на смештај 337 студената у једнокреветним и 
вишекреветним собама. Зграда има приземље, два спрата и поткровље, сопствену 
читаоницу, интернет клуб и кафе. Такође, Студентски ресторан у Чачку налази се у 
непосредној близини Агрономског факултета. Ресторан пружа врхунску услугу у 
области организоване исхране. То је модеран објекат, са савременим технолошким 
линијама за припрему и послужење оброка. Према условима и калитету рада, 
Студентски ресторан у Чачку је међу најбољима у Републици Србији. 
 За више информација, молимо Вас да погледате сајт Студентског центра Чачак, или 
их контактирате: http://studentskicentarcacak.co.rs/  
   

 
 

 Високошколска установа Агрономски факултет у Чачку налази се у мирном делу 
града, у улици Цара Душана број 34, недалеко од центра. У непосредној близини 
факултета налази се „академска четврт“: Технички факултет, Висока техничка школа, 
Институт за воћарство, Студентски дом и Студентски ресторан, као и Спортски центар 
„Младост“ са базенима, атлетском стазом и спортским теренима.  

https://www.facebook.com/Agronomski-fakultet-u-%20%C4%8Ca%C4%8Dku-448046812286239/
http://studentskicentarcacak.co.rs/
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Распоред предмета по семестрима и годинама студија  на 
основним академским студијама ОПШТА АГРОНОМИЈА (240 ЕСПБ)   

 
ПРВА ГОДИНА 

 

Обавезни/

СТИР/ИР Изборни

1 ОА1
Општа и неорганска

хемија 
I 3 0 2 0 0 6 Обавезни АО

2 ОБ1 Зоологија I 3 0 2 0 0 7 Обавезни АО

3 ОВ1 Информатика I 2 0 2 0 0 5 Обавезни АО

4 ОГ1 Педологија I 3 1 1 0 0 7 Обавезни ТМ

5

5,1 ОИ1 Социологија  

5,2 ОИ2 Енглески језик 

14 1 7 0 0 30

6 ОА2 Органска хемија II 3 0 2 0 0 6 Обавезни АО

7 ОБ2 Ботаника II 3 0 2 0 0 7 Обавезни АО

8 ОВ2 Статистика  II 2 2 0 0 0 5 Обавезни ТМ

9 ОГ2
Мелиорације 

земљишта 
II 3 1 1 0 0 7 Обавезни НС

10 ОE2
Екологија и заштита

животне средине 
II 2 1 0 0 0 5 Обавезни TM 

13 4 5 0 0 30

27 5 12 0 0 60

Ред. бр.

Укупно часова активне наставе на години 44

5 Изборни АО

Укупно први семестар 

Укупно други семестар 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ 

остали часови) и бодови на години

I 3 0 0 0 0

*Тип 

предмета
П В ДОН

ПРВА ГОДИНА

Изборна група предмета 1 (бира се један предмет)

Шифра Назив предмета Сем.
**Активна настава

Ост. ЕСПБ

 
Изборна група предмета 1: бира се један од понуђена два предмета 
*Тип – Тип предмета (АО – Академско општеобразовни; ТМ – Теоријско методолошки; НС – Научно 
стручни; СА – Стручно апликативни) 
** Активна настава (П – предавања; В – аудиторне вежбе; ДОН – други облици наставе – лабораторијске 
вежбе; СТИР/ИР – Студијски истраживачки рад/истраживачки рад) 
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ДРУГА ГОДИНА 
 

Обавезни/

СТИР/ИР Изборни

11 ОА3 Биохемија III 3 0 2 0 0 6 Обавезни ТМ

12 ОБ3 Генетика III 3 0 2 0 0 7 Обавезни ТМ

13 ОВ3

Анатомија и

физиологија домаћих

животиња 

III 3 3 0 0 0 7 Обавезни ТМ

14

14,1 ОИ3 Наводњавање

14,2 ОИ4 Систематика земљишта

15

15,1 ТИ2 Економика пословања

15,2 ОИ6 
Биљни генетички 

ресурси 

13 5 4 0 0 30

16 ОА4 Агрохемија IV 3 1 1 0 0 5 Обавезни НС

17 ОБ4 Физиологија биљака IV 3 1 1 0 0 6 Обавезни ТМ

18 ОВ4 Микробиологија IV 3 1 1 0 0 6 Обавезни ТМ

19

19,1 ОИ7 Минерална исхрана 

19,2 ОИ8 Ђубрива 

20

20,1 ОИ9

Микроорганизми и 

алтернативна 

пољопривреда

20,2 ОИ24
Јестиви и лековити 

природни ресурси  

21 ОП1 Радна пракса IV 0 0 0 0 6 3 Обавезни СА

13 5 3 0 6 30

26 10 7 0 6 60

Ред. бр.

ДРУГА ГОДИНА

*Тип 

предмета
П В ДОН

Шифра Назив предмета Сем.

**Активна настава

Ост. ЕСПБ

5 Изборни ТМ

Укупно четврти семестар 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ 

остали часови) и бодови на години

Укупно часова активне наставе на години 43

5 Изборни НС

Изборна група предмета 5 (бира се један предмет) 

IV 2 1 0 0 0

IV 2 1 0 0 0

0 5 Изборни НС

Укупно трећи семестар 

Изборна група предмета 4 (бира се један предмет)

0 5 Изборни НС

Изборна група предмета 3 (бира се један предмет)

III 2 1 0 0

Изборна група предмета 2 (бира се један предмет)

III 2 1 0 0

 
Изборна група предмета 2: бира се један од понуђена два предмета 
Изборна група предмета 3: бира се један од понуђена два предмета 
Изборна група предмета 4: бира се један од понуђена два предмета 
Изборна група предмета 5: бира се један од понуђена два предмета 
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ТРЕЋА ГОДИНА 
 

Обавезни/

СТИР/ИР Изборни

22 ОА5 Опште ратарство V 3 2 0 0 0 6 Обавезни НС

23 ОБ5
Биолошке основе

сточарства 
V 3 2 0 0 0 6 Обавезни НС

24 ОВ5

Организација и 

економика 

пољопривреде 

V 3 2 0 0 0 6 Обавезни НС

25 ОГ5
Исхрана домаћих

животиња 
V 3 2 0 0 0 6 Обавезни НС

26 ОД5 Крмно биље V 3 2 0 0 0 6 Обавезни СА

15 10 0 0 0 30

27 ОА6 Опште воћарство VI 3 2 0 0 0 5 Обавезни НС

28 ОБ6 Повртарство VI 3 2 0 0 0 5 Обавезни СА

29 ОВ6
Пољопривредна 

механизација 
VI 3 3 0 0 0 7 Обавезни СА

30

30,1 ОИ12
Производња и 

познавање млека  

30,2 ОИ13 Травњаци 

30,3 ОИ16
Интегрална 

производња воћа 

31

31,1 ОИ15
Интегрална ратарска 

производња 

31,2 ОИ29 

Производња воћног и 

лозног садног 

материјала 

31,3 ОИ25

Примена 

информационих 

технологија у 

пољопривреди 

32 ОП2 Производна пракса VI 0 0 0 0 6 3 Обавезни СА

13 9 0 0 6 30

28 19 0 0 6 60

В ДОН

ТРЕЋА ГОДИНА

Ред. бр. Шифра Назив предмета Сем.

**Активна настава

Ост. ЕСПБ
*Тип 

предмета
П

Изборни НС

Укупно шести семестар 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ 

остали часови) и бодови на години

Укупно часова активне наставе на години 47

Изборни НС

Изборна група предмета 7 (бира се један предмет) 

VI 2 1 0 0 0 5

Укупно пети семестар 

Изборна група предмета 6 (бира се један предмет)

VI 2 1 0 0 0 5

 
Изборна група предмета 6: бира се један од понуђена три предмета 
Изборна група предмета 7: бира се један од понуђена три предмета 
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ЧЕТВРТА ГОДИНА 
 

Обавезни/

СТИР/ИР Изборни

33 OE7 Оплемењивање биљака VII 3 0 2 0 0 6 Обавезни НС

34 ОБ7 Зоотехника VII 4 3 0 0 0 6 Обавезни СА

35 ОВ7 Виноградарство VII 2 2 0 0 0 5 Обавезни СА

36 ОГ7 Фитопатологија VII 3 2 0 0 0 5 Обавезни СА

37

37,1 ОД7
Зоохигијена са 

основама ветерине 

37,2 ОИ26 Корисни инсекти 

37,3 ОИ27
Енглески језик у 

агрономији 

38 ОП3
Технолошко -  

организациона пракса 
VII 0 0 0 0 6 3 Обавезни СА

14 8 2 0 6 30

39 ОА8 Специјално ратарство VIII 4 3 0 0 0 6 Обавезни СА

40 ОБ8 Специјално воћарство VIII 4 3 0 0 0 6 Обавезни СА

41 ОВ8 Ентомологија VIII 3 2 0 0 0 5 Обавезни СА

42

42,1 ОИ19
Интегрална заштита

биљака 

42,2 ОИ20 Фитофармација 

42,3 ОИ28 Семенарство 

43 ОД8 
Предмет Завршни рад 

– истраживачки рад  
VIII 0 0 0 3 0 4 Изборни НС

44 ОГ8
Завршни рад – израда

и одбрана 
VIII 0 0 0 0 4 4 Обавезни СА

13 9 0 3 4 30

27 17 2 3 10 60

22 240

**Активна настава

Ост. ЕСПБ
*Тип 

предмета
П В ДОН

ЧЕТВРТА ГОДИНА  

Ред. бр. Шифра Назив предмета Сем.

Укупно часова активне наставе, остали 

часови и бодова за све године студија
183

Изборни НС

Укупно осми семестар 

Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ 

остали часови) и бодови на години

Укупно часова активне наставе на години 49

НС

Укупно седми семестар 

Изборна група предмета 9 (бира се један предмет)

VIII 2 1 0 0 0 5

Изборна група предмета 8 (бира се један предмет) 

VII 2 1 0 0 0 5 Изборни

 
Изборна група предмета 8: бира се један од понуђена три предмета 
Изборна група предмета 9: бира се један од понуђена три предмета 

 
 
 Завршетком студијског програма основних академских студија Општа агрономија 
(240 ЕСПБ) студент стиче звање Дипломирани инжењер пољопривреде (скраћено – 
Дипл. инж. пољ.). 
 Академски назив у међународном промету и у дипломи на енглеском језику је 
bachelor with honours. 
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Распоред предмета по семетрима и годинама студија  на 
основним академским студијама ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (240 ЕСПБ) 

 
ПРВА ГОДИНА 

 

Обавезни/

П В ДОН СТИР/ИР Изборни

1 ТА1
Општа и неорганска 

хемија 1
I 3 0 3 0 0 7 Обавезни ТМ

2 ТБ1 Математика 1 I 3 2 0 0 0 7 Обавезни АО

3 ОВ1 Информатика I 2 0 2 0 0 5 Обавезни АО

4 ТВ3/1 Физика са електроником I 4 1 1 0 0 7 Обавезни ТМ

5 ТГ1 Енглески језик 1 I 2 0 0 0 0 4 Обавезни АО

14 3 6 0 0

30

6 ТА2
Општа и неорганска 

хемија 2
II 2 0 2 0 0 6 Обавезни ТМ

7 ТБ2 Математика 2 II 3 3 0 0 0 8 Обавезни АО

8 ОE2
Екологија и заштита 

животне средине
II 2 1 0 0 0 5 Обавезни АО

9 ТВ2 Органска хемија 1 II 3 0 3 0 0 7 Обавезни ТМ

10 ТГ2 Енглески језик 2 II 2 0 0 0 0 4 Обавезни АО

12 4 5 0 0

30

26 7 11 0 0

60

Редни 

број

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у 

години
44

Укупно часова наставе у години 44

Укупно часова по виду наставе у блоку

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 21

Укупно часова наставе у блоку 21

Укупно часова по виду наставе у години

*Тип 

предмета

ПРВА ГОДИНА

Укупно часова по виду наставе у блоку

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 23

Укупно часова наставе у блоку 23

Шифра Назив предмета Сем.
**Активна настава

Ост. ЕСПБ

 
*Тип – Тип предмета (АО – Академско општеобразовни; ТМ – Теоријско методолошки; НС – Научно 
стручни; СА – Стручно апликативни) 
** Активна настава (П – предавања; В – аудиторне вежбе; ДОН – други облици наставе – лабораторијске 
вежбе; СТИР/ИР – Студијски истраживачки рад/истраживачки рад) 
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ДРУГА ГОДИНА 
 

Обавезни/

П В ДОН СТИР/ИР Изборни

11 ТА3 Органска хемија 2 III 3 0 2 0 0 6 Обавезни ТМ

12 ТД3
Квалитативна хемијска 

анализа
III 3 0 3 0 0 6 Обавезни НС

13 ТГ3 Основе термодинамике III 2 1 0 0 0 3 Обавезни НС

14 ТВ4/3 Анималне сировине III 2 0 0 0 0 3 Обавезни НС

15 ТГ4/3 Биљне сировине III 2 0 0 0 0 3 Обавезни НС

16
Изборна група 1 (бира 

се 1 од 2 )
III 2 0-1 0-1 0 0 5

А ТИ1
Хемија комплексних 

једињења
III 2 0 1 0 0 5 Изборни НС

Б ТИ2 Економика пословања III 2 1 0 0 0 5 Изборни НС

17
Изборна група 2 (бира 

се 1 од 2 )
III 2 0 2 0 0 4

А ТИ19
Хемија природних 

производа
III 2 0 2 0 0 4 Изборни НС

Б ТИ20
Хемија вода и третман 

отпадних вода
III 2 0 2 0 0 4 Изборни НС

16 1-2 7-8 0 0

30

18 ТА4 Биохемија 1 IV 3 0 3 0 0 6 Обавезни НС

19 ТБ4 Физичка хемија 1 IV 3 1 2 0 0 7 Обавезни НС

20 ОВ4 Микробиологија IV 3 1 1 0 0 6 Обавезни ТМ

21 ТД4
Квантитативна хемијска 

анализа
IV 3 0 3 0 0 6 Обавезни НС

22
Изборна група 3 (бира 

се 1 од 2 )
IV 2 2 0 0 0 5

A ОВ2 Статистика IV 2 2 0 0 0 5 Изборни ТМ

Б ТИ21
Обрада резултата 

мерења
IV 2 2 0 0 0 5 Изборни ТМ

14 4 9 0 0

30

30 5-6 16-17 0 0

60

Ост. ЕСПБ
*Тип 

предмета

ДРУГА ГОДИНА

Редни 

број

Укупно часова наставе у блоку 27

Укупно часова по виду наставе у години

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у 

години
52

Укупно часова наставе у години 52

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 25

Укупно часова наставе у блоку 25

Укупно часова по виду наставе у блоку

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 27

Укупно часова по виду наставе у блоку

Шифра Назив предмета Сем.
**Активна настава

 
Изборна група предмета 1: бира се један од понуђена два предмета 
Изборна група предмета 2: бира се један од понуђена два предмета 
Изборна група предмета 3: бира се један од понуђена два предмета 
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ТРЕЋА ГОДИНА 
 

Обавезни/

П В ДОН СТИР/ИР Изборни

23 ТА5 Технолошке операције 1 V 2 2 0 0 0 6 Обавезни НС

24 ТБ5 Физичка хемија 2 V 3 1 1 0 0 6 Обавезни НС

25 ТВ5 Биохемија 2 V 3 0 3 0 0 7 Обавезни НС

26 ТГ5
Индустријска 

микробиологија
V 2 1 1 0 0 5 Обавезни СА

27
Изборна група 4 (бира 

се 1 од 3 )
V 2 0-1 0-1 0 0 6

А ТИ4
Складиштење зрнастих 

производа
V 2 1 0 0 0 6 Изборни НС

Б ТИ11 Микробиологија хране V 2 0 1 0 0 6 Изборни НС

В ТИ16
Адитиви у прехрамбеној 

индустрији
V 2 0 1 0 0 6 Изборни СА

12 4-5 5-6 0 0

30

28 ТА6 Технологија меса VI 3 0 2 0 0 6 Обавезни СА

29 ТД6

Технологија хлеба, 

пекарских и 

тестеничарских 

производа

VI 3 0 2 0 0 5 Обавезни СА

30 ТВ6 Технолошке операције 2 VI 3 3 0 0 0 7 Обавезни НС

31 ТЂ6
Технологија воћа и 

поврћа
VI 3 0 2 0 0 6 Обавезни СА

32
Изборна група 5 (бира 

се 1 од 2 )
VI 2 1 0 0 0 6

А ТИ22

Инжењерски аспекти 

термичких процеса у 

прехрамбеној 

индустрији

VI 2 1 0 0 0 6 Изборни СА

Б ТИ6 Воћарске сировине VI 2 1 0 0 0 6 Изборни НС

14 4 6 0 0

30

26 8-9 11-12 0 0

60

**Активна настава
Ост. ЕСПБ

*Тип 

предмета

ТРЕЋА ГОДИНА

Редни 

број
Шифра Назив предмета Сем.

Укупно часова наставе у години 46

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 24

Укупно часова наставе у блоку 24

Укупно часова по виду наставе у години

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у 

години
46

Укупно часова по виду наставе у блоку

Укупно часова по виду наставе у блоку

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 22

Укупно часова наставе у блоку 22

 
Изборна група предмета 4: бира се један од понуђена три предмета 
Изборна група предмета 5: бира се један од понуђена два предмета 
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ЧЕТВРТА ГОДИНА 
 

Обавезни/

П В ДОН СТИР/ИР Изборни

33 ТГ7
Технологија шећера и 

скроба
VII 3 0 3 0 0 6 Обавезни СА

34 ТД7 Технологија вина VII 3 0 2 0 0 6 Обавезни СА

35 ТВ7
Технологија млека и 

млечних производа
VII 3 0 2 0 0 6 Обавезни СА

36
Изборна група 6 (бира 

се 1 од 2 )
VII 2 0 0 0 0 5

А ТИ9

Технологија 

ферментисања 

производа од меса

VII 2 0 0 0 0 5 Изборни СА

Б ТИ10
Конзервисање меса и 

производа од меса
VII 2 0 0 0 0 5 Изборни СА

37
Изборна група 7 (бира 

се 1 од 2 )
VII 3 0 2 0 0 7

А ТИ23
Технологија чоколадних 

и какао производа
VII 3 0 2 0 0 7 Изборни СА

Б ТИ24

Технологија брашнено-

кондиторских 

производа

VII 3 0 2 0 0 7 Изборни СА

14 0 9 0 0

30

39 ТБ8

Енглески језик у 

прехрамбеној 

индустрији

VIII 1 1 0 0 0 2 Обавезни АО

40 ТД8
Технологија јаких 

алкохолних пића и пива
VIII 3 0 0 0 0 5 Обавезни СА

41
Изборна група 8 (бира 

се 1 од 2 )
VIII 2 0-2 0-2 0 0 5

А ТИ13 Технологија уља и масти VIII 2 0 2 0 0 5 Изборни СА

Б ТИ14 Технологија хлађења VIII 2 2 0 0 0 5 Изборни СА

42
Изборна група 9 (бира 

се 1 од 2 )
VIII 2 1 0 0 0 5

А ТИ25
Технологија готове 

хране
VIII 2 1 0 0 0 5 Изборни СА

Б ТИ18

Тржиште и маркетинг 

пољопривредних и 

прехрамбених 

производа

VIII 2 1 0 0 0 5 Изборни НС

43 ТП1 Стручна пракса VIII 0 0 0 0 6 3 СА

44 ТИ26 Предмет завршног рада VIII 0 0 0 4 0 3 Изборни НС

45 ТВ8 Завршни рад VIII 0 0 0 0 3 3 Обавезни СА

10 4-6 0-2 4 9

30

24 4-6 9-10 4 9

60

9 240

*Тип 

предмета

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Редни 

број
Шифра Назив предмета

Нормативно регулисање 

безбедности и 

квалитета хране

Укупно часова активне наставе, остали часови 

и бодова за све године студија
185

Укупно часова наставе у блоку 29

Укупно часова по виду наставе у години

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у 

години
43

Укупно часова наставе у години 52

4 Обавезни ТМ

Укупно часова по виду наставе у блоку

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 20

Укупно часова наставе у блоку 23

38 ТГ8 VIII 2 2 0 0 0

Укупно часова по виду наставе у блоку

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ у блоку 23

Сем.
**Активна настава

Ост. ЕСПБ
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Изборна група предмета 6: бира се један од понуђена два предмета 
Изборна група предмета 7: бира се један од понуђена два предмета 
Изборна група предмета 8: бира се један од понуђена два предмета 
Изборна група предмета 9: бира се један од понуђена два предмета 

 
 Завршетком студијског програма основних академских студија Прехрамбена 
технологија (240 ЕСПБ) студент стиче звање Дипломирани инжењер технологије 
(скраћено – Дипл. инж. технол.).  
 Академски назив у међународном промету и у дипломи на енглеском језику је 
bachelor with honours. 
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Распоред предмета по семестрима и годинама студија 
на основним академским студијама ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО  

(240 ЕСПБ)   
 

ПРВА ГОДИНА 
 

Обавезни/

Изборни

1 ОА1
Општа и неорганска

хемија 
I 3 0 2 0 0 6 Обавезни АО

2 ОБ1 Зоологија I 3 0 2 0 0 7 Обавезни АО

3 ОВ1 Информатика I 2 0 2 0 0 5 Обавезни АО

4 ОГ1 Педологија I 3 1 1 0 0 7 Обавезни ТМ

5

5,1 ОИ1 Социологија  

5,2 ОИ2 Енглески језик 

14 1 7 0 0 30

6 ОА2 Органска хемија II 3 0 2 0 0 6 Обавезни АО

7 ОБ2 Ботаника II 3 0 2 0 0 7 Обавезни АО

8 ОВ2 Статистика  II 2 2 0 0 0 5 Обавезни ТМ

9 ОГ2
Мелиорације 

земљишта 
II 3 1 1 0 0 7 Обавезни НС

10 ОE2
Екологија и заштита

животне средине
II 2 1 0 0 0 5 Обавезни TM 

13 4 5 0 0 30

27 5 12 0 0 60

СТИР/ИР

Укупно први семестар 

Укупно други семестар 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 

часови) и бодови на години

Укупно часова активне наставе на 1. години 44

Изборна група предмета 1 (бира се један предмет)

I 3 0 0 0 0 5 Изборни АО

ЕСПБ
*Тип 

предмета
П В ДОН

ПРВА ГОДИНА

Р. Бр. Шифра Назив предмета Сем.
**Активна настава

Ост.

 
Изборна група предмета 1: бира се један од понуђена два предмета 
*Тип – Тип предмета (АО – Академско општеобразовни; ТМ – Теоријско методолошки; НС – Научно 
стручни; СА – Стручно апликативни) 
** Активна настава (П – предавања; В – аудиторне вежбе; ДОН – други облици наставе – лабораторијске 
вежбе; СТИР/ИР – Студијски истраживачки рад/истраживачки рад) 
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ДРУГА ГОДИНА 
 

 

 
Изборна група предмета 2: бира се један од понуђена два предмета 
Изборна група предмета 3: бира се један од понуђена два предмета 
Изборна група предмета 4: бира се један од понуђена два предмета 
Изборна група предмета 5: бира се један од понуђена два предмета 
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ТРЕЋА ГОДИНА 
 

Обавезни/

Изборни

22 ВГ65
Агротехника у

воћарству  
V 2 2 0 0 0 6 Обавезни СА

23 ВБ5 Опште виноградрство V 2 4 0 0 0 8 Обавезни НС

24 ОВ5

Организација и 

економика 

пољопривреде 

V 3 2 0 0 0 6 Обавезни НС

25 ВВ5

Енглески језик у

воћарству и

виноградарству 

V 2 0 0 0 0 5 Обавезни СА

26

26.1. ВИ5 Прерада воћа

26.2. ТИ2 Економика пословања

11 9 0 0 0 30

27 ВА6
Физиолошке основе 

воћарства 
VI 2 2 0 0 0 5 Обавезни НС

28 ВБ6
Пројектовање и 

подизање засада
VI 3 4 0 0 0 5 Обавезни СА

29 ОВ6
Пољопривредна 

механизација 
VI 3 3 0 0 0 7 Обавезни СА

30

30,1 ОИ29

Производња воћног и 

лозног садног 

материјала 

30,2 ОИ16
Интегрална 

производња воћа 

31

31,1 ОИ25

Примена 

информационих 

технологија у 

пољопривреди 

31,2 ТИ18

Тржиште и маркетинг 

пољопривредних и 

прехрамбених 

производа  

32 ВП2 Производна праксa VI 0 0 0 0 6 3 Обавезни СА

12 11 0 0 6 30

23 20 0 0 6 60

П В ДОН СТИР/ИР

Р. Бр. Шифра Назив предмета Сем.

**Активна настава

Ост. ЕСПБ
*Тип 

предмета

Изборни НС

Укупно шести семестар 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали 

часови) и бодови на години

Укупно часова активне наставе на 3. години 43

Изборни НС

Изборна група предмета 8 (бира се један предмет)

VI 2 1 0 0 0 5

НС

Укупно пети семестар 

Изборна група предмета 7 (бира се један предмет)

VI 2 1 0 0 0 5

ТРЕЋА ГОДИНА

Изборна група предмета 6 (бира се један предмет)

V 2 1 0 0 0 5 Изборни

 
Изборна група предмета 6: бира се један од понуђена два предмета 
Изборна група предмета 7: бира се један од понуђена два предмета 
Изборна група предмета 8: бира се један од понуђена два предмета 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



28 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 
 

Обавезни/

Изборни

33 ОE7
Оплемењивање 

биљака
VII 3 0 2 0 0 6 Обавезни НС

34 ВБ7 Специјално воћарство I VII 2 3 0 0 0 8 Обавезни СА

35 ВВ7 Помотехника VII 2 3 0 0 0 8 Обавезни СА

36 ОГ7 Фитопатологија VII 3 2 0 0 0 5 Обавезни НС

37 ВП3
Технолошко -  

организациона пракса
VII 0 0 0 0 6 3 Обавезни СА

10 8 2 0 6 30

38 ВА8
Специјално 

виноградарство
VIII 2 4 0 0 0 7 Обавезни СА

39 ВБ8
Специјално воћарство 

II
VIII 3 2 0 0 0 5 Обавезни СА

40 ОВ8 Ентомологија VIII 3 2 0 0 0 5 Обавезни НС

41

41,1 ОИ19
Интегрална заштита

биљака 

41,2 ОИ20 Фитофармација 

43 ВВ8 
Предмет Завршни рад 

– истраживачки рад  
VIII 0 0 0 3 0 4 Изборни НС

44 ВГ8
Завршни рад – израда

и одбрана 
VIII 0 0 0 0 4 4 Обавезни СА

10 9 0 3 4 30

20 17 2 3 10 60

22 240

П В ДОН СТИР/ИР

Р. Бр. Шифра Назив предмета Сем.

**Активна настава

Ост. ЕСПБ
*Тип 

предмета

Укупно часова активне наставе, остали часови 

и бодова за све године студија
173

Изборни НС

Укупно осми семестар 

Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ остали 

часови) и бодови на години

Укупно часова активне наставе на 4. години 42

ЧЕТВРТА ГОДИНА  

Укупно седми семестар 

Изборна група предмета 9 (бира се један предмет)

VIII 2 1 0 0 0 5

 
Изборна група предмета 9: бира се један од понуђена два предмета 
 
 
 Завршетком студијског програма основних академских студија Воћарство и 
виноградарство (240 ЕСПБ) студент стиче звање Дипломирани инжењер 
пољопривреде (скраћено – Дипл. инж. пољ.). 
 Академски назив у међународном промету и у дипломи на енглеском језику је 
bachelor with honours. 
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Распоред предмета по семестрима и годинама студија  
на основним академским студијама  ЗООТЕХНИКА (180 ЕСПБ) 

 
ПРВА ГОДИНА 

 
Обавезни

/

П В ДОН СТИР/ИР Изборни

1 ОА1
Општа и неорганска  

хемија
I 3 0 2 0 0 6 Обавезни АО

2 ОБ1 Зоологија I 3 0 2 0 0 7 Обавезни АО

3 ОВ1 Информатика I 2 0 2 0 0 5 Обавезни АО

4 ОВ3

Анатомија и 

физиологија домаћих 

животиња

I 3 3 0 0 0 7 Обавезни ТМ

5

5.1. ОИ1 Социологија I 3 0 0 0 0 5 Изборни АО

5.2. ОИ2 Енглески језик I 3 0 0 0 0 5 Изборни АО

14 3 6 0 0 30

6 ОА2 Органска хемија II 3 0 2 0 0 6 Обавезни АО

7 ОВ2 Статистика II 2 2 0 0 0 5 Обавезни ТМ

8 ОЕ2
Екологија и заштита 

животне средине
II 2 1 0 0 0 5 Обавезни ТМ

9 ЗА7/2
Основе биљне 

производње
II 3 2 0 0 0 6 Обавезни НС

10

10.1. ЗИ5

Поремећаји 

метаболизма домаћих 

животиња

II 2 1 0 0 0 5 Изборни НС

10.2. ЗИ7
Агрохемија са основама 

педологије
II 2 1 0 0 0 5 Изборни НС

11 ЗП1 Радна пракса II 6 3 СА

12 6 2 0 6 30

26 9 8 0 6 60

Укупно други семестар

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ 

остали часови) и бодови на првој години

Укупно часова активне наставе на првој 

години
43

ЕСПБ
*Тип 

предмета

ПРВА ГОДИНА

Изборна група предмета 1 (бира се један предмет)

Укупно први семестар

Изборна група предмета 2 (бира се један предмет)

Редни 

број
Шифра Назив Сем.

**Активна настава
Ост.

 
Изборна група предмета 1: бира се један од понуђена два предмета 
Изборна група предмета 2: бира се један од понуђена два предмета 
*Тип – Тип предмета (АО – Академско општеобразовни; ТМ – Теоријско методолошки; НС – Научно 
стручни; СА – Стручно апликативни) 
** Активна настава (П – предавања; В – аудиторне вежбе; ДОН – други облици наставе – лабораторијске 
вежбе; СТИР/ИР – Студијски истраживачки рад/истраживачки рад) 
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ДРУГА ГОДИНА 
 

Обавезни

/

П В ДОН СТИР/ИР Изборни

12 ОА3 Биохемија III 3 0 2 0 0 6 Обавезни ТМ

13 ОБ3 Генетика  III 3 0 2 0 0 7 Обавезни ТМ

14 ОБ5
Биолошке основе 

сточарства
III 3 2 0 0 0 6 Обавезни НС

15 ОД5 Крмно биље III 3 2 0 0 0 6 Обавезни СА

16

16,1 ЗИ1
Токсичне и лековите 

биљке за животиње
III 2 1 0 0 0 5 Изборни НС

16,2 ТИ2 Економика пословања III 2 1 0 0 0 5 Изборни НС

16,2 ОИ6
Биљни генетички 

ресурси 
III 2 1 0 0 0 5 Изборни НС

14 5 4 0 0 30

17 ЗГ4
Репродукција домаћих 

животиња
IV 2 2 0 0 0 5 Обавезни НС

18 ЗБ4

Технологија припреме и 

складиштења сточне 

хране

IV 3 2 0 0 0 6 Обавезни СА

19 ЗА2/4
Механизација у 

сточарству
IV 2 2 0 0 0 5 Обавезни НС

20 ОВ4 Микробиологија IV 3 1 1 0 0 6 Обавезни ТМ

21

21,1 ОИ15
Интегрална ратарска 

производња
IV 2 1 0 0 0 5 Изборни НС

21,2 ЗИ9
Рачунарски програми у 

зоотехници
IV 2 1 0 0 0 5 Изборни НС

22 ЗП2 Производна пракса IV 6 3 СА

12 8 1 6 30

26 13 5 0 6 60

Редни 

број
Шифра Назив Сем.

**Активна настава
Ост. ЕСПБ

ДРУГА ГОДИНА

Укупно часова активне наставе на другој 

години
44

Изборна група предмета 3 (бира се један предмет)

Укупно трећи семестар

Изборна група предмета 4 (бира се један предмет)

Укупно четврти семестар

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ 

остали часови) и бодови на другој  години

*Тип 

предмета

 
Изборна група предмета 3: бира се један од понуђена три предмета 
Изборна група предмета 4: бира се један од понуђена два предмета 
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ТРЕЋА ГОДИНА 
 

Обавезни

/

П В ДОН СТИР/ИР Изборни

23 ЗА8/5 Зоотехника 1 V 4 3 0 0 0 7 Обавезни СА

24 ОД7
Зоохигијена са основама 

ветерине
V 2 1 0 0 0 5 Обавезни НС

25 ОВ5

Организација и 

економика 

пољопривреде

V 3 2 0 0 0 6 Обавезни НС

26 ЗА4/5
Основе исхране 

домаћих животиња
V 2 2 0 0 0 5 Обавезни НС

27

27,1 ЗИ8
Оплемењивање 

домаћих животиња
V 2 1 0 0 0 4 Изборни СА

27,2 ЗИ10 Основе рибарства V 2 1 0 0 0 4 Изборни СА

27,3 ЗИ6
Биосигурност на 

фармама
V 2 1 0 0 0 4 Изборни СА

28 ЗП3
Технолошко-

организациона пракса
V 6 3 СА

13 9 0 6 30

29 ЗА9/6 Зоотехника 2 VI 4 3 0 0 0 7 Обавезни СА

30 ЗБ5/6 Специјална исхрана VI 3 3 0 0 0 7 Обавезни СА

31

31,1 ОИ13 Травњаци VI 2 1 0 0 0 5 Изборни НС

31,2 ТИ18

Тржиште и маркетинг 

пољопривредних и 

прехрамбених 

производа

VI 2 1 0 0 0 5 Изборни НС

31,3 ОИ12
Производња и 

познавање млека
VI 2 1 0 0 0 5 Изборни НС

32

32,1 ЗИ11 Органско сточарство VI 2 1 0 0 0 5 Изборни СА

32,2 ЗИ12
Изградња и опремање 

објеката у сточарству
VI 2 1 0 0 0 5 Изборни СА

33 ЗВ6 Предмет завршног рада VI 4 3 Изборни НС

34 ЗГ6 Завршни рад VI 2 3 Обавезни СА

11 8 0 4 2 30

24 17 0 4 8 60

20 180

ТРЕЋА ГОДИНА

Ост. ЕСПБ
*Тип 

предмета

Редни 

број

Укупно часова активне наставе, остали 

часови и бодова за све године студија
132

Изборна група предмета 6 (бира се један предмет)

Изборна група предмета 7 (бира се један предмет)

Укупно шести семестар

Укупно часова (предавања/вежбе / ДОН/ 

остали часови) и бодови на трећој години

Укупно часова активне наставе на трећој 

години
45

Изборна група предмета 5 (бира се један предмет)

Укупно пети семестар

Шифра Назив Сем.
**Активна настава

 
Изборна група предмета 5: бира се један од понуђена три предмета 
Изборна група предмета 6: бира се један од понуђена два предмета 
Изборна група предмета 7: бира се један од понуђена два предмета 

 
 Завршетком студијског програма основних академских студија Зоотехника (180 
ЕСПБ) студент стиче звање Инжењер пољопривреде (скраћено – Инж. пољ.).  
 Академски назив у међународном промету и у дипломи на енглеском језику је 
bachelor. 
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Распоред предмета по семестрима 
на мастер академским студијама АГРОНОМИЈА (60 ЕСПБ) 
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 Мастер академске студије Агрономија трају једну годину (два семестра). У сваком 
семестру студент треба да стекне по 30 ЕСПБ, односно укупно 60 ЕСПБ за студијски 
програм. 
 Студијски програм МАС Агрономија (60 ЕСПБ) састоји се од 4 студијска изборна 
Студијски програм МАС Агрономија (60 ЕСПБ) састоји се од 4 студијска изборна 
подручја – модула: Модул 1. Ратарство и повртарство, Модул 2. Воћарство и 
виноградарство, Модул 3. Заштита биљака и Модул 4. Зоотехника. На студијском 
програму заступљен је 1 обавезни предмет који има статус заједничког обавезног 
предмета за сва 4 модула и укупно 42 изборнa предмета. Од 42 изборнa предмета, 
статус заједничких изборних предмета за више модула има 22 предмета, а статус 
изборног предмета који се изучавају на појединачним модулима има 20 предмета. Од 
укупног броја понуђених изборних предмета, на сваком модулу бира се 4 предмета. На 
модулу Ратарство и повртарство заступљен је 21 изборни предмет, од којих студент 
бира 4 предмета. На модулу Воћарство и виноградарство студент бира 4 предмета од 
понуђених 23 изборна предмета. На модулу Заштита биљака има укупно 14 изборних 
предмета, од којих студент бира 4 предмета и на модулу Зоотехника има укупно 11 
изборних предмета, од којих се бира 4 предмета. У првом семестру студенти поред 
обавезног предмета, бирају и четири изборна предмета. Фонд часова предвиђен за 
сваки предмет је 2 часа предавања и 2 часа вежби.  
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Радно оптерећење студената за савладавање градива сваког појединачног предмета 
износи 6 ЕСПБ бодова. У другом семестру студенти су обавезни да обаве Стручну 
праксу (3 ЕСПБ). Студијски истраживачки рад (СИР) се реализује кроз теоријске и 
експерименталне основе завршног рада, са 20 часова активне наставе и 12 ЕСПБ. 
Израдом и одбраном завршног рада студент стиче 15 ЕСПБ. Студенти имају могућност 
преласка са других мастер студијских програма у оквиру истих или сродних области 
студија, како је регулисано Правилником о правилима студија на основним и мастер 
студијама, доступним на сајту Факултета: 
https://www.afc.kg.ac.rs/images/stories/dokumenta/pravilnik_o_pravilima_studija.pdf.  
По завршетку мастер академских студија студент стиче академски назив Мастер 
инжењер пољопривреде (скраћено Mаст. инж. пољ.), са називом одређеног модула. 

 

https://www.afc.kg.ac.rs/images/stories/dokumenta/pravilnik_o_pravilima_studija.pdf
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Предмети на студијском програму мастер академских студија 
АГРОНОМИЈА 

Листа предмета мастер академских студија Агрономија Модул 1 - 
Ратарство и повртарство 
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Листа предмета мастер академских студија Агрономија Модул 2 - 
Воћарство и виноградарство 
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Листа предмета мастер академских студија Агрономија Модул 3 - Заштита 
биљака 
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Листа предмета мастер академских студија Агрономија Модул 4 – 
Зоотехника 
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Распоред предмета по семестрима на мастер академским студијама 
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (60 ЕСПБ) 

 

 
 Мастер академске студије Прехрамбена технологија трају једну годину (два 
семестра). У сваком семестру студент треба да стекне по 30 ЕСПБ, односно укупно 60 
ЕСПБ за студијски програм. 
 Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима, фонд часова и 
број ЕСП бодова. Студијски програм МАС Прехрамбена технологија садржи укупно 6 
предмета (2 обавезна и 4 изборна), стручну праксу, Мастер рад-СИР и Мастер рад-
израда и одбрана. Изборни предмети могу се бирати од понуђених 17 предмета.
 Kурикулум МАС Прехрамбена технологија сачињен је од 2 обавезна и 17 изборних 
предмета, Стручне праксе, Студијског истраживачког рада (СИР), израде и одбране 
мастер завршног рада. На основу одабира теме мастер рада, студент заједно са 
ментором бира 4 изборна предмета са листе изборних предмета, а која су у функцији 
израде мастер рада. Оптерећење студената је распоређено равномерно (исказано ЕСПБ 
бодовима), тако да у првом и у другом семестру, студенти стичу по 30 ЕСПБ бодова.  
У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета: назив предмета, тип предмета, 
година и семестар студија, број ЕСПБ, име наставника и сарадника, циљ курса са 
очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, предуслове за похађање предмета, 
садржај предмета, препоручена литература, методе извођења наставе, начин провере 
знања и оцењивања и други подаци. 
У структури студијског програма на МАС Прехрамбена технологија стручно-
апликативни предмети заступљени су са 75,49%, теоријско-методолошки са 24,51 % од 
укупног  броја ЕСПБ. 
Сви обавезни и изборни предмети вреде по 5 ЕСПБ. Укупан број бодова за 4 изборна 
предмета износи 33,3% од укупно 60 ЕСПБ за цео студијски програм. Сви обавезни и 
изборни предмети слушају се у току првог семестра. У другом семестру МАС 
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предвиђена је Стручна пракса, која има за циљ да студенте уведе у практичне аспекте 
технологије прераде биљних и анималних производа. Похађањем Стручне праксе, у 
трајању од 90 часова на нивоу семестра, студент стиче 3 ЕСПБ. Извођењем Студијског 
истраживачког рада у трајању од 20 часова недељно, студент стиче 12 ЕСПБ бодова. 
Током студијског истраживачког рада (СИР) студент обавља консултације са 
ментором, а по потреби и са другим наставницима који се баве проблематиком из 
области теме самог рада. За време ове активности студенти проучавају стручну 
литературу и врше припреме за експериментална проучавања. Израда и одбрана 
завршног рада  носи 15 ЕСПБ и представља оптерећење студента везано за 
постављање и праћење експеримента, обраду података, писање и презентацију рада. 
 Завршетком студијског програма мастер академских студија Прехрамбена 
технологија (60 ЕСП бодова) студент стиче звање Мастер инжењер технологије 
(скраћено – Маст. инж. технол.). Академски назив у међународном промету и у 
дипломи на енглеском језику је master. 
 

Изборни предмети на студијском програму мастер академских студија 
Прехрамбена технологија 
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Распоред предмета по семестрима 
на мастер академским студијама (МАС) ЗООТЕХНИКА (120 ЕСПБ) 

 

Р.бр. 
Шиф. 
Пред. 

Назив предмета  Сем. Број часова  ЕСПБ 

ПРВА ГОДИНА  

1. МЗА1 Примењена екологија I 2+2 6 

2.1. МИ27 Одгајивање и репродукција преживара I 2+2 6 

2.2. МИ28 Одгајивање и репродукција непреживара I 2+2 6 

3.1. МИ23 
Технологија производње хране за домаће 
животиње 

I 2+2 
6 

3.2. МИ24 
Оптимизација исхране и балансирање оброка 
за домаће животиње 

I 
2+2 

6 

4.1. МИ30 Здравствена заштита домаћих животиња I 2+2 6 

4.2. МЗИ1 
Биотехнологија у репродукцији и вештачко 
осемењавање домаћих животиња 

I 
2+2 

6 

5.1. МИ12 Гајење ораничних крмних биљака I 2+2 6 

5.2. МИ31 Природни и сејани травњаци I 2+2 6 

5.3. МЗИ2 
Биодиверзитет и природни биљни ресурси у 
пољопривреди 

I 
2+2 

6 

6. МЗА2 Методологија научно-истраживачког рада II 2+2 6 

7.(8)1 МЗИ3 Технологија говедарске производње  II 2+2 6 

7.(8)2. МЗИ4 Технологија овчарске и козарске производње II 2+2 6 

7.(8)3. МЗИ5 Технологија свињарске производње II 2+2 6 

7.(8)4. МЗИ6 Технологија живинарске производње  II 2+2 6 

9.1 МЗИ7 Одабрана поглавља из исхране преживара II 2+2 6 

9.2 МЗИ8 Одабрана поглавља из исхране непреживара II 2+2 6 

10.1. МЗИ9 Поремећај секреције млечне жлезде II 2+2 6 

10.2. МЗИ10 Специфичности варења код преживара II 2+2 6 

Укупно часова активне наставе 20+20=40  

  Укупно ЕСПБ 60 

ДРУГА ГОДИНА  

11. МЗА3 Принципи истраживања у сточарству III 2+2 6 

12.1. МЗИ11 
Савремени аспекти конзервисања меса и 
производа од меса 

III 2+2 
6 

12.2. МЗИ12 
Основни принципи понашања домаћих и 
гајених животиња 

III 2+2 
6 

12.3. МЗИ13 
Системи држања у живинарству и управљање 
фармом 

III 2+2 
6 

13.1. МЗИ14 Специфичности органског гајења преживара III 2+2 6 

13.2. 
МЗИ15 Специфичности органског гајења 

непреживара 
III 2+2 

6 

14.(15)1. МЗИ16 Агроменаџмент у сточарству III 2+2 6 

14.(15)2. МИ8 Еколошка микробиологија III 2+2 6 

14.(15)3. МИ43 Информациони системи у пољопривреди III 2+2 6 

14.(15)4. МЗИ17 Хемијске анализе у пољопривреди III 2+2 6 

16. МЗП1 Стручна пракса 
IV 6 (остали 

часови) 
4 

17. МЗА4 Мастер рад - СИР  IV 20 13 

18. МЗБ4 Мастер рад - израда и одбрана 
IV 4 (остали 

часови) 
13 

Укупно часова активне наставе 10+10+20=40  

УКУПНО ЕСПБ 60 

 
 Структура курикулума студијског програма (СП) МАС Зоотехника обухвата 
распоред предмета по семестрима, фонд часова и број ЕСПБ.  
 Курикулум МАС Зоотехника обухвата 3 обавезна предмета, 26 изборних предмета, 
стручну праксу, Завршни рад - СИР и Мастер рад - израда и одбрана. Изборни предмети 
су разврстани у 10 изборних група из којих студенти бирају по један или два предмета. 
Укупан број ЕСПБ за 12 изборних предмета износи 72, уз 13 изборних ЕСПБ које носе 
Завршни рад - СИР и Мастер рад - израда и одбрана. Број ЕСПБ по семестрима је 30. 
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Изборни предмети на студијском програму мастер академских студија 
(МАС) ЗООТЕХИКА (120 ЕСПБ) 

 

Ред. бр. Шифра 
предмета Назив предмета ЕСПБ 

1 МИ27 Одгајивање и репродукција преживара 6 
2 МИ28 Одгајивање и репродукција непреживара 6 
3 МИ23 Технологија производње хране за домаће 

животиње 
6 

4 МИ24 
Оптимизација исхране и балансирање оброка за 
домаће животиње 

6 

5 МИ30 Здравствена заштита домаћих животиња 6 
6 МЗИ1 Биотехнологија у репродукцији и вештачко 

осемењавање домаћих животиња 
6 

7 МИ12 Гајење ораничних крмних биљака 6 
8 МИ31 Природни и сејани травњаци 6 
9 МИ12 Гајење ораничних крмних биљака 6 

10 МИ31 Природни и сејани травњаци 6 
11 МЗИ2 Биодиверзитет и природни биљни ресурси у 

пољопривреди 
6 

12 МЗИ3 Технологија говедарске производње  6 
13 МЗИ4 Технологија овчарске и козарске производње 6 
14 МЗИ5 Технологија свињарске производње 6 
15 МЗИ6 Технологија живинарске производње  6 
16 МЗИ7 Одабрана поглавља из исхране преживара 6 
17 МЗИ8 Одабрана поглавља из исхране непреживара 6 
18 МЗИ9 Поремећај секреције млечне жлезде 6 
19 МЗИ10 Специфичности варења код преживара 6 

20 МЗИ11 Савремени аспекти конзервисања меса и производа 
од меса 

6 
21 МЗИ12 Основни принципи понашања домаћих и гајених 

животиња 
6 

23 МЗИ13 Системи држања у живинарству и управљање 
фармом 

6 

24 МЗИ14 Специфичности органског гајења преживара 6 

25 МЗИ15 Специфичности органског гајења непреживара 6 

26 МЗИ16 Агроменаџмент у сточарству 6 

27 МИ8 Еколошка микробиологија 6 

28 МИ43 Информациони системи у пољопривреди 6 

29 МЗИ17 Хемијске анализе у пољопривреди 6 

 
 У структури СП на МАС Зоотехника заступљени су научно-стручни и стручно-
апликативни предмети са укупно 67,50% и теоријско-методолошки са 32,50% у односу 
на укупан број ЕСПБ. Сви предмети су једносеместрални. 
 У структури СП сви изборни предмети заступљени су са 70,83% у односу на укупан 
број ЕСПБ. Листа изборних предмета садржи најмање двоструко већи број предмета у 
односу на број предмета који се бира (један од два, један од три или два од четири 
предмета - зависно од изборне групе). 
 Завршни рад - СИР и Мастер рад - израда и одбрана носе по 13 ЕСПБ.  
 Број часова активне наставе (ЧАН) просечно износи 20 часаова недељно, а укупна 
оптерећеност студента, у току једне године, просечно износи 22,50 часова недељно. На 
првој години студија од укупно 600 часова, 50% су предавања, а остало су вежбе и 
други облици активне наставе. На завршној години студија, 50% је студијски 
истраживачки рад (СИР), а остало су предавања, вежбе и други облици активне 
наставе.  
 Структуру курикулума чини и Стручна пракса, која се реализује у одговарајућим 
научно-истраживачким установама, у организацијама за обављање иновационе 
активности, у организацијама за пружање инфраструктурне подршке иновационој 
делатности, у привредним друштвима и јавним установама (90 часова, четврти 
семестар, 4 ЕСПБ). 
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 Студијски програм МАС Зоотехника је нов студијски програм, који је настао из 
потребе да омогући студентима који су завршили трогодишње основне академске 
студије (ОАС) из области сточарства и сродних дисциплина наставак школовања.  
 Студент који заврши СП МАС Зоотехника, у трајању од 2 године (4 семестра) и 
оствари 120 ЕСПБ, стиче право на академски назив Мастер инжењер пољопривреде 
- Зоотехника.  
 Основни циљеви овог СП су образовање високо специјализованих кадрова из 
области сточарске производње, односно високо образовних кадрова који ће радити на 
остваривању образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака у области 
гајења домаћих животиња и добијања производа анималног порекла. 
 МАС Зоотехника су дефинисане у складу са Законом о високом образовању 

Републике Србије, као и Болоњском декларацијом, како би исход процеса учења на 
крају образовног процеса био стицање академског назива Мастер инжењер 
пољопривреде - Зоотехника.  

 Академски назив, који се стиче, је Мастер инжењер пољопривреде - Зоотехника. 
 Услов за упис студијског програма су завршене трогодишње основне академске 

студије (ОАС) из области Зоотехнике или сродних наука. 
 Студијски програм МАС Зоотехника садржи укупно: 15 предмета (3 обавезна и  12 

изборних предмета), стручну праксу, Мастер рад - СИР и Мастер рад - израда и 
одбрана. Изборни предмети су распоређени у 10 изборних група са укупно 26 
предмета.  

 Настава на студијском програму МАС Зоотехника се реализује преко предавања, 
вежби, семинарских радова, стручне праксе, студијског истраживачког рада као и 
кроз интерактивну наставу. СП МАС Зоотехника траје две године, односно четири 
семестра. Настава у једном семестру траје 15 недеља. Настава на појединим 
изборнм предметима се организује уколико има најмање три пријављена студента. 
Уколико нема довољно кандидата, управа Факултета доноси посебну одлуку о 
начину организовања наставе на одређеном усмерењу (менторски рад са 
студентима). 
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Распоред предмета по семестрима и годинама студија на 
докторским академским студијама АГРОНОМИЈА (180 ЕСПБ) 

 

Р.бр. 
Шифра 
предмета 

Назив предмета Семестар 
Статус 

предмета 
Активна настава 

ЕСПБ 
П СИР ОСТАЛО 

ПРВА ГОДИНА 

1. ДА1 
Методе 
научноистраживачког  
рада  

I Обавезни 6 4   12 

2. ДА3 
Експериментална 
статистика  

I Обавезни 3   4   8 

4. ДА Изборни  предмет 1 I  - 6 4  10  
5.  Изборни  предмет 2 II  Изборни 6 4  10 
6.  Изборни  предмет 3  II  Изборни 6 4  10 

7. ДА6 
Докторске дисертације 
НИР1 

II  -  - 5  10 

Укупно часова активне наставе и бодова на години 27 25  60 
ДРУГА ГОДИНА 

8.  Изборни  предмет 4  III  Изборни  6 4  10 
9.  Изборни  предмет 5 III  Изборни  6 4       10 

10. ДА7 
 Докторске 
дисертације НИР 2 

III  -  - 6  10 

 11.  Изборни  предмет 6 IV Изборни  6 4  10  

 12. ДА11 
докторске дисертације   
израда и одбрана 1 

IV  - -  10 10  

 13. ДА8 
докторске дисертације  
НИР 3 

IV  -  - 10  10 

Укупно часова активне наставе и бодова на години 18 28  60 
ТРЕЋА ГОДИНА 

14. ДА9 
докторске дисертације 
НИР 4 

V  - - 20  10 

15. ДА12 
докторске дисертације   
израда и одбрана 2 

V  - -  10 20 

16. ДА10 
докторске дисертације 
НИР 5 

VI  -  - 20  10 

17. ДА13 
докторске дисертације  
израда и одбрана 3 

VI  - - -  10 20  

                                                     Укупно часова активне наставе и бодова на 
години 

                    40       60  

Укупно часова активне наставе и бодова у студијском програму 45 93   180   
      Напомена: 

1. Трајање студија је 3 године и 180 бодова 

2. Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама 

3. Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног броја часова 
активне наставе 

4. Трећа година је  само студијски истраживачки или самоистраживачки рад  
5.     Број бодова по години минимум 60 

 
 Докторске академске студије Агрономија трају три године (шест семестара). У 
сваком семестру студент треба да стекне по 30 ЕСПБ, односно укупно 180 ЕСПБ за 
студијски програм. 
 Докторске академске студије састоје се од укупно 8 предмета од којих су 2 обавезна 
предмета који су од значаја за научноистраживачи рад (Методе 
научноистраживачког рада, и Експериментална статистика) и 6 изборних предмета. 
Изборне предмете студент, у сарадњи са ментором, одабира са листе коју чине 37 
изборних предмета. Изборни предмети се одабирају у зависности од теме докторске 
дисертације. 
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ЛИСТА ПРЕДМЕТА НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА 
 

Р. 
Б. 

Назив предмета Име или имена наставника Семестар ЕСПБ 
УНО односно 

УУО 
Т 

1. 
Методе 
научноистраживачког 
рада 

др Снежана Т. Танасковић,  
ванредни професор;  
др Александар С. Пауновић, 
редовни професор; др Снежана 
В. Богосављевић-Бошковић,   
редовни професор;  
др Иван П. Глишић, доцент. 

I 12 

Сточарство,  
Заштита биљака, 

Ратарство и 
крмно биље, 

Воћарство 
 

О 

2. 
Експериментална 
статистика 

др Александар С. Настић, 
ванредни професор 

I 8 
Примењена 
математика 

О 

3. 
Биотехнологија 
земљишта 

др Лека Мандић, редовни 
професор 

* 10 Микробиологија И 

4. 
Физиологија исхране 
и метаболизам 
домаћих животиња 

др Радојица Ђоковић, редовни 
професор 

* 
10 Ветерина И 

5. 
Ерозија 
пољопривредног 
земљишта 

др Гордана М. Шекуларац, 
редовни професор 

* 
10 

Мелиорације 
земљишта и 

уређење вода 
И 

6.  Хемија земљишта 
др Горан Дугалић, редовни 
професор 

* 
10 Педологија И 

7.  

Методе 
инструменталне 
анализе у 
пољопривреди 

др Јелена М. Машковић, 
ванредни професор 
др Игор Ђуровић, доцент 

* 

10 
Примењена 

хемија 
И 

8. 
Санитарна 
микробиологија 
земљишта 

др Лека Мандић, редовни 
професор 

* 
10 Микробиологија И 

9. 
Наводњавање 
пољопривредних 
култура 

др Гордана М. Шекуларац, 
редовни професор 

* 
10 

Мелиорације 
земљишта и 

уређење вода 
И 

10. 
Процена приплодне 
вредности домаћих 
животиња 

др Милун Д. Петровић, редовни 
професор; др Снежана 
Богосављевић-Бошковић, 
редовни професор; др Симеон 
Ракоњац, доцент 

* 

10 Сточарство И 

11. Физика земљишта 
др Горан Дугалић, редовни 
професор 

* 
10 Педологија И 

12. 
Хемијске методе 
испитивања 
земљишта и ђубрива 

др Љиљана Бошковић-
Ракочевић, редовни професор 

* 
10 Агрохемија И 

13.  
Плодност земљишта и 
примена ђубрива 

др Љиљана Бошковић-
Ракочевић, редовни професор 

* 
10 Агрохемија И 

14. Исхрана воћака 
др Томо Милошевић, редовни 
професор 

* 
10 Воћарство И 

15. 
Савремени конценти 
исхране домаћих 
животиња 

др Владимир М. Досковић, 
ванредни професор 

* 

10 

Исхрана домаћих 
животиња и 
технологија 
производње 

хране за 
животиње 

И 

16. 

Теоријске основе 
класичне и 
молекуларне 
генетике 

др Миломирка Мадић, редовни 
професор 

* 

10 
Генетика и 

оплемењивање 
биљака 

И 

17. 

Технологија 
производње 
повртарских врста на 
отвореном пољу 

др Вида Тодоровић, редовни 
професор 

* 

10 Повртарство И 

18. 
Семенарство крмних 
биљака 

др Далибор Томић, доцент;  
др Владета Стевовић, редовни 
професор 

* 
10 

Ратарство и 
крмно биље 

И 
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19. 
Савремене методе 
размножавања воћака 

др Горица М. Пауновић, 
ванредни професор 

* 
10 Воћарство И 

20.  
Болести воћака и 
винове лозе 

др Драго Милошевић, редовни 
професор 

* 
10 Заштита биљака И 

21. 
Болести ратарских и 
повртарских биљака 

др Драго Милошевић, редовни 
професор 

* 
10 Заштита биљака И 

22. 
Антиоксиданти у 
биљкама и 
оксидативни стрес 

др Павле Машковић, ванредни 
професор 

* 
10 

Примењена 
хемија 

И 

23. Ендокринологија 
др Радојица Ђоковић, редовни 
професор 

* 
10 Ветерина И 

24. 

Технологија 
производње 
повртарских врста у 
заштићеном простору 

др Вида Тодоровић, редовни 
професор 

* 

10 Повртарство И 

25. 
Штеточине у 
ратарству и 
повртарству 

др Снежана Т. Танасковић,  
ванредни професор 

* 
10 Заштита биљака И 

26.  Физиологија стреса 
др Милена Ђурић, редовни 
професор 

* 
10 

Физиологија 
биљака 

И 

27. 
Посебно 
оплемењивање 
биљака 

др Миломирка Мадић, редовни 
професор 

* 
10 

Генетика и 
оплемењивање 

биљака 
И 

28. Крмне легуминозе 
др Владета Стевовић, редовни 
професор; др Далибор Томић, 
доцент 

* 
10 

Ратарство и 
крмно биље 

И 

29. 
Понашање и добробит 
домаћих животиња 

др  Милун Д. Петровић,  
редовни професор, др Симеон 
Ракоњац, доцент 

* 
10 Сточарство И 

30. 
Савремени принципи 
помотехнике 

др Иван Глишић, доцент 
* 

10 Воћарство И 

31. 

Савремени 
технолошки поступци 
у анималној 
производњи 

др Симеон Ракоњац, доцент, др 
Снежана Богосављевић-
Бошковић, редовни професор, 
др  Милун Д. Петровић, редовни 
професор 

* 

10 Сточарство И 

32. 
Биотехнологија у 
живинарству 

др Снежана Богосављевић-
Бошковић,редовни професор;  
др Симеон Ракоњац, доцент 

* 
10 Сточарство И 

33. 
Физиологија 
дефицита 

др Милена Ђурић, редовни 
професор 

* 
10 

Физиологија 
биљака 

И 

34. Травњаштво 
др Владета Стевовић, редовни 
професор; др Далибор Томић, 
доцент 

* 
10 

Ратарство и 
крмно биље 

И 

35. 
Штеточине у 
воћарству 

др Снежана Т. Танасковић,  
ванредни професор;  
 

* 
10 Заштита биљака И 

36. Помологија 
др Томо Милошевић, редовни 
професор 

* 
10 Воћарство И 

37. 
Технологија 
производње жита 

др Александар С. Пауновић, 
редовни професор 

* 
10 

Ратарство и 
крмно биље 

И 

38. 
Виши курс органске 
хемије 

др Јелена Младеновић, 
ванредни професор 

* 
10 

Примењена 
хемија 

И 

39. 
Менаџмент и 
маркетинг у 
воћарству 

др Биљана О. Вељковић, 
редовни професор 

* 
10 Агроекономија И 

Укупно ЕСПБ    

УНО - Ужа научна област , Т- Тип предмета (И-изборни,О-обавезни....) 

*Изборни предмети се могу слушати у I, II, III и IV семестру. 

 

 Завршетком студијског програма докторских студија Агрономија студент стиче звање 
Доктор наука – биотехничке науке (скраћено – Др). Академски назив у међународном 
промету и у дипломи на енглеском језику је Ph.D. 
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ПИТАЊА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
 

 Питања и задаци са одговорима за пријемни испит из Биологије (200 питања) и 
Хемије (200 питања) можете преузети са сајта Факултета. Искључиво од датих 200 
питања, сачињава се тест за пријемни испит, који се састоји од 30 питања. Приступ је 
преко менија УПИС → Информације о упису → Питања за пријемни испит. Линкови који 
Вас директно воде ка документима у ПДФ формату су:  
 Питања за пријемни испит из хемије 
 и 
 Питања за пријемни испит из биологије 
 
 

 
НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА ОД СТРАНЕ СТУДЕНАТА 

 
 Шта значи акредитација факултета и акредитација студијских програма? 
 

Одговор: Акредитација је признање и верификација да Факултет, односно 
Универзитет, испуњава тачно одређене минималне стандарде квалитета. Ако је 
Факултет акредитован, то значи и да му је диплома важећа и призната. Пријемом 
домаће акредитационе комисије 25. априла 2013. у пуноправно чланство у Европској 
мрежи акредитационих агенција (ENQA) изједначава се квалитет стечене дипломе у 
нашој земљи са дипломама стеченим у иностранству. 
 
 Шта је то студијски програм? 
 

Одговор: Студијски програм је скуп обавезних и изборних предмета са оквирним 
садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање 
дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија. 

Студијским програмом утврђују се: 
• назив и циљеви студијског програма; 
• врста студија и исход процеса учења; 
• стручни, академски, односно научни назив; 
• услови за упис на студијски програм; 
• листа обавезних и изборних предмета, са оквирним садржајем;   
• начин извођења студија и потребно време за извођење појединих облика студија; 
• бодовна вредност сваког предмета, исказана у складу са Европским системом 
преноса бодова (ЕСПБ бодови); 
• бодовна вредност завршног рада на основним, специјалистичким и дипломским 
академским студијама, односно, докторске дисертације, исказана у ЕСПБ бодовима; 
• предуслови за упис појединих предмета или групе предмета; 
• начин избора предмета из других студијских програма; 
• услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних 
области студија; 
• друга питања од значаја за извођење студијског програма. 

 Збир од 60 ЕСП бодова одговара просечном укупном ангажовању студента у обиму 
40-часовне радне недеље током једне школске године. 
 
 Укупно ангажовање студента састоји се од активне наставе (предавања, вежбе, 
практикуми, семинари и др.), самосталног рада, колоквијума, испита, израде завршних 
радова, добровољног рада у локалној заједници и других видова ангажовања. 
 Добровољни рад је рад студента без накнаде, који организује факултет на 
пројектима од значаја за локалну заједницу који се вреднује у систему високог 
образовања. 

https://www.afc.kg.ac.rs/images/stories/info/pitanja%20za%20prijemni%20ispit%20iz%20hemije.pdf
https://www.afc.kg.ac.rs/images/stories/info/pitanja%20za%20prijemni%20ispit%20iz%20biologije.pdf
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 Услове, начин организовања и вредновање добровољног рада уређује факултет 
својим општим актом. 
 Укупан број часова активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току 
школске године. 
 Основне академске студије имају од 180 до 240 ЕСП бодова. 
 Агрономски факултет у Чачку изводи наставу у оквиру академских студија. Три 
студијска програма основних академских студија трају 4 године (Општа агрономија, 
Прехрамбена технологија и Воћарство и виноградарство) и имају 240 ЕСП бодова, а 
један студијски програм основних академских студија Зоотехника траје 3 године и има 
180 ЕСП бодова. 
 Студијски програми мастер академских студија Агрономија и Прехрамбена 
технологија трају 1 годину и имају по 60 ЕСП бодова. 
 Студијски програм докторских студија Агрономија, траје 3 године и има 180 ЕСП 
бодова. 
 Сви студијски програми одликују се структуром која је законом прописана и садрже 
све елементе. Такође, сви студијски програми имају јасно дефинисану сврху и улогу у 
образовном систему као и јасно дефинисане циљеве. 
 
 Шта су то ЕСП бодови (ЕСПБ или ECTS)? 
 
 Одговор: ЕСП бодови (српски: Европски Систем Преноса Бодова - ЕСПБ), или 
кредити (енглески: Eruopean Credit Transfer System - ECTS) представљају јединствени 
систем квантитативног исказивања уложеног рада студента у стицању знања, 
способности и вештина предвиђених како целовитим студијским програмом, тако и 
сваким предметом у оквиру тог програма. Односно, ЕСП бодови представљају   радно 
оптерећење студента које је потребно да уложи да би са успехом савладано градиво 
одређеног предмета и целокупног студијског програма. 
 У току једне школске године студент остварује 60 ЕСП бодова, што одговара 
просечном укупном ангажовању студента у оквиру 40-то часовне радне недеље. 
 Један ЕСП бод означава време од 25 до 30 сати рада. 
 Најчешћи број ЕСП бодова за предмете износи 6 ЕСПБ. Односно, Агрономски 
факултет је проценио да је за већину предмета на основним академским студијама 
потребно између 150 и 180 сати рада студента, у свим облицима наставе (предавања + 
вежбе = 75 до 90 сати рада) + сви облици индивидуалног рада (75 до 90 сати учења) да 
би се успешно савладало градиво датог предмета. 
На сваком студијском програму постоје обавезни и изборни предмети. 
 
 Шта су то обавезни предмети? 
 
 Одговор: Обавезни предмети су предмети који су предвиђени студијским 
програмом и морају обавезно да се похађају и полажу. Студент има обавезу да поновно 
похађа сваки обавезни предмет који у претходној години није положио. 
 
 Шта су то изборни предмети? 
 
 Одговор: Изборни предмети су предмети које студент самостално одабира из групе 
понуђених изборних предмета. Смисао постојања изборнх предмета је да студенти 
сходно свом нахођењу и афинитету одаберу предмете из оне научне области за које 
имају посебну склоност и интересовање. Ако је студијским програмом предвиђено да 
се у одређеном семестру одабере један изборни предмет, онда у групи изборних 
предмета мора бити понуђено најмање два предмета од којих студент одабира један 
предмет. 
 Студент је обавезан да похађа наставу и изврши предиспитне обавезе утврђене 
планом извођења наставе, студијским програмом и програмом предмета за све 
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обавезне и изборне предмете које је пријавио и за које му је одобрено похађање 
наставе у школској години у коју је уписан. 
 У случају да се за похађање наставе изборног предмета пријави мањи број 
студената од броја утврђеног Правилником Факултета, настава из датог предмета се 
неће организовати у тој школској години. 
 Студент који у претходној години студија није положио испит из једног или више 
изборних предмета може се поново уписати на тај или те изборне предмете, а може 
одабрати и друге изборне предмете из понуђене групе изборних предмета. 
 Што се тиче начина студирања, потпуно су исте обавезе студента при похађању 
наставе и полагања испита и код обавезних и код изборних предмета. 
 
 Шта су то предиспитне и испитне обавезе студената? 
 
 Одговор: У предиспитне обавезе студента спадају: активност у току предавања, 
активност на практичној настави, колоквијуми, тестови и семинарски радови. 
 Зависно од типа предмета, предвиђене су различите предиспите обавезе студената. 
За успешно савладавање градива из појединачних предмета, сваки предметни 
наставник је посебно предвидео број предиспитних обавеза којестудент треба да 
испуни. Програм активности студената усвојен је на седници Наставно-научног већа 
Агрономског факултета приликом усвајања студијског програма и то на начин да 
студент у току школске године утроши између 1500 и 1800 сати рада у свим облицима 
наставе и свим облицима индивидуалног учења да би савладао градиво на свим 
предметима. 
 На почетку семестра, сваки предметни наставник је у обавези да упозна студенте са 
наставним планом и програмом предмета и да посебно истакне које се предиспитне 
обавезе очекују од студената. При томе, предметни наставник је дужан да достави 
календар предиспитних активности, односно у обавези је да обавести студенте о 
оквирно предвиђеним временским терминима када треба да покажу стечено знање. 
 За сваки предмет, без обзира да ли је обавезни или изборни, предвиђено је да се 
ниво стеченог знања студента изражава поенима. Максимално стечено знање 
студената исказује се са 100 поена. 
 Активност студента, његово стицање знања и стручних вештина проверава се кроз 
тачно одређене предиспитне и испитне обавезе студента. 
 Законом о високом образовању Р. Србије предвиђено је да студент може да стекне 
кроз предиспитне обавезе минимално 30, а максимално 70 поена. Сходно типу 
предмета (академско опште образовни, теоријско методолошки, научно стручни или 
стручно апликативни) сваки предметни наставник је у спецификацији предмета 
предвидео начин стицања знања током испуњавања предиспитних обавеза студената 
и одредио број поена за сваку исказану активност студената (редовност присуства 
студента на настави, коловијуми, тестови, семинарски радови и др.). 
 Ако студент, током похађања наставе, кроз предиспитне активности за обавезни 
предмет не скупи ни минималних 30 поена, то значи да тај студент није био довољно 
активан и вредан у учењу тако да мора поново да присуствује настави из истог 
предмета, и то наредне школске године. 
 Ако је програмом предмета предвиђено да студент кроз предиспитне активности 
може да стекне више од 51 поена (максимално 70 поена) онда се студенту пружа 
прилика да стекне довољно знања за позитивну оцену. Ако студент стекне између 51 и 
60 поена, и ако то жели, може му се у индекс уписати оцена 6, а ако оствари од 61 до 70 
поена може му се у индекс уписати оцена 7. За остваривање више оцене, студент мора 
приступити полагању испита, где му се пружа прилика да покаже виши ниво знања и 
да стекне довољан број поена за оцену 8, 9 или 10. 
 Ако је програмом предмета предвиђено да студент кроз предиспитне активности 
може да стекне од 30 до 50 поена, што не представља довољан фонд знања за прелазну 



50 

оцену, у том случају студент једино може стећи прелазну оцену када приступи 
полагању испита. 
 Испитне обавезе студената испуњавају се полагањем испита. Студент полаже испит 
непосредно по окончању наставе из одређеног предмета, а најкасније до почетка 
наставе тог предмета у наредној школској години. На испит може изаћи студент који је 
задовољио све прописане предиспитне обавезе утврђене планом извођења наставе. 
Зависно од типа предмета, испит се полаже усмено или писмено. Најчешћи начин 
полагања испита је усмено одговарање. Укупан успех студента на предмету изражава 
се оценом 5 (није положио) до 10 (одличан-изузетан). Оцена студента је заснована на 
укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и 
полагањем испита, а према квалитету стечених знања и вештина. 
Начин оцењивања предвиђен Правилником о измени и допуни Правилника о полагању 
испита и оцењивању на испиту Агрономског факултета у Чачку, број: 2878/1 од 23.11. 
2016. године: 

 

Опис оцене 

 
Проценат од 

укупног броја 
поена (%) 

 
 

Класификација Оцене 

Усвајање, репродукција и 

креативна примена целог 

градива 

91-100 Одличан-изузетан 10 

Усвајање, репродукција и 
примена целог градива 

81-90 Одличан 9 

Репродукција и примена 
целог градива 

71-80 Врло добар 8 

Репродукција целог 
градива 

61-70 Добар 7 

Репродукција дела 
градива 

51-60 Довољан 6 

Недовољно знање до 50 Није  положио 5 

 
 На огласној табли и Web сајту Агрономског факултета у Чачку, почетком новембра 
месеца, продекан за наставу објављује распоред испита за целу школску годину (за 
свих 8 испитних рокова, од јануарског до октобарског испитног рока) тако да студенти 
могу унапред да планирају своје обавезе и направе сопствени календар активности у 
погледу полагања испита. 
 Полагање испита представља најважнију активност студента. Испит треба да буде 
свечан чин, како за студента, тако и за предметног наставника. За студента, испит 
представља последњу прилику да искаже целокупно стечено знање из датог предмета. 
За предметног наставника испит представља прилику да види колико је успео да 
пренесе сопственог знања на студенте и колико је успео током наставног процеса да 
мотивише студенте за рад и стицање знања. 
 После три неуспела полагања истог испита студент може тражити да полаже испит 
пред комисијом, коју формира декан на предлог одговарајуће катедре, уз накнаду 
утврђену ценовником услуга Факултета. 
 Последице које сноси студент ако не положи испит - Студент који, до почетка 
наредне школске године, не положи испит мора да похађа наставу наредне школске 
године, и то: а) ако студент не пложи испит из обавезног предмета, мора поново да 
похађа наставу из истог обавезног предмета; б) ако студент не положи испит из 
изборног предмета, може похађати наставу из истог изборног предмета, а може се 
определити за наставу и из неког другог изборног предмета за који Факултет 
организује наставу у наредној школској години.  
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Шта је семестар? 
 
 Одговор: Настава на факултету је организована кроз семестре (слично као 
полугодишта у основној и средњој школи). Постоје два семестра, јесењи и пролећни. 
Сваки семестар траје 15 наставних недеља. Јесењи семестар, по правилу почиње 1. 
октобра, а заршава се 15. јануара. Пролећни семестар почиње, по правилу, 16. фебруара, 
а завршава се 1. јуна. 
Летњи распуст траје од 15. јула до 20. августа. 

 
 Шта значи овера семестра? 
 
 Одговор: Овера семестра представља потврду факултета да је студент редовно 
присуствовао настави и да је испунио своје предиспитне активности за све предмете 
чију је наставу похађао у датом семестру. 
 На крају сваког семестра (јесењег и пролећног) студент приступа овери семестра. 
Оверу семестра врши Студентска служба Факултета. Овера семестра евидентира се у 
индексу студента. 
 У једном семестру, током извођења наставе, предметни наставници и њихови 
сарадници евидентирају присуство сваког студента на настави и прате испуњавање 
свих предиспитних активности. Ако је студент испунио своје обавезе на одређеном 
предмету, онда му на крају семестра предметни наставник (професор) потписује 
рубрику у идексу којом се потврђује да је студент испунио своје обавезе. 
 Сагледавање испуњености студентских обавеза врши се у последњој радној недељи 
у сваком семестру, односно након одржаног последњег предавања. 
 Са прикупљеним свим потписима од предметних наставника који су изводили 
наставу током семестра, студент одлази у Студентску службу Факултета, где му 
референт службе печатом оверава страницу индекса где се налазе потписи професора. 
Овером семестра студент стиче право да похађа наставу у наредном семестру и право 
да приступи полагању испита. 
 Ако студент током периода извођења наставе није присуствовао предавањима и 
вежбама и ако је остварио испод 30 поена, онда ће предметни наставници (професори) 
констатовати да студент није испунио своје обавезе и неће му потписати индекс.   
 Студент који нема два или више потписа у индексу не може да овери семестар. 
Наставу из предмета, за које нема потпис професора, студент мора да похађа поново, у 
наредној школској години. Ако студент добије потпис да је уредно и на време похађао 
наставу и стекао минимално предиспитно знање на једном предмету, он мора тај исти 
предмет поново да слуша у наредној школској години, и то из разлога, што због 
изостанка потписа неких других наставника, студент неће моћи да овери семестар, и 
неће моћи да пријави и полаже испите. Студент полаже испит непосредно по окончању 
наставе из одређеног предмета, а најкасније до почетка наставе тог предмета у 
наредној школској години. 
 На основу уложеног, самосталног рада током семестра, студенти могу, уз обавезну 
максималну помоћ професора и асистената, да се активно укључе у наставни процес. Са 
стеченим знањем које студенти остварују током самосталног рада (учење у кући), 
стварају се услови да се на часу развије дискусија између студената који долазе на 
часове са одређеним предзнањем и предметних наставника, о одређеним темама из 
градива. На тај начин, стичу се услови за формирање логичног мишљења студената и 
повезивање одређених наставних целина. То доприноси да студенти јасније схвате 
целокупну проблематику предмета. Овако конципираним програмима рада, 
студентима се олакшава и убрзава стицање знања и завршетак студија. 
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Шта је то испитна пријава? 
 
 Одговор: На обрасцу испитне пријаве уписује се име и презиме студента, 
евиденциони број индекса студента, назив предмета који се полаже, име и презиме 
наставника код кога је слушана настава и датум полагања испита. Испитна пријава 
важи само за датум испитног рока који је наведен у пријави. 
 
 Колико кошта пријава за полагање испита? 
 
 Одговор: За сваку школску годину усваја се ценовник услуга на седници Савета 
Агрономског факултета. У ценовнику су обухваћене све обавезе студената у погледу 
плаћања према Факултету (школарина, овера семестра, пријава испита, издавање 
потврда и сл.). Све информације можете добити контактирањем љубазног особља 
студентске службе Факултета.  

 
 Шта је то буџетски, а шта је самофинансирајући студент и какав је њихов 
статус на Факултету? 
 
 Одговор: Буџетски студент је студент чије се школовање финансира средсвима из 
буџета Р. Србије, а самофинансирајући студенти финансирају школовање сопственим 
средствима. Статус буџетског студента, по правилу, има студент који је у текућој 
школској години остварио 60 ЕСП бодова из уписане године студијског програма и 
који је рангиран у оквиру одобреног броја места из буџета. Ниво остварених 60 ЕСП 
бодова из уписане године студија до сада се показао као веома захтеван, тако да је 
ресорно Министарство, до сада, доносило одлуке да се и студентима са 
минимално остварених 48 ЕСП бодова из уписане године омогући студирање у 
наредној години студија на терет буџета. 
 Статус самофинансирајућег студента има студент који је у текућој школској години 
остварио најмање 37 ЕСПБ бодова. Такође, статус самофинансирајућег студента може 
имати чак и студент који је у текућој школској години остварио максималних 60 ЕСПБ 
бодова али, из одређених разлога, није рангиран у оквиру укупног броја буџетских 
студената. 

 
 Шта је колоквијум? 
 
 Одговор: Колоквијуми представљају проверу знања студента након једног дела 
пређеног градива, односно, након завршетка једне наставне целине студенту се пружа 
могућност да искаже стечено знање. Колоквијуми су слични контролним задацима у 
средњој школи. За исказано знање на колоквијуму добија се одређени број поена. 
Зависно од градива предмета, може се предвидети да се током једног семестра, 
организује полагање колоквијума два, три или више пута. 

 
 Шта је тест? 
 
 Одговор: Тест представља проверу знања која се исказује писаним путем. За израду 
теста, професор претходно саставља кратка питања и доставља их студентима у 
писаном облику. Решавање теста обавља се у тачно одређеном временском периоду, и 
то на начин да се одговор на постављено питање врши заокруживањем једног од 
понуђених одговора, уписивањем кратког одговора или решавањем задатака. За 
исказано знање на тесту стиче се одређени број поена. 
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Шта је семинарски рад? 
 
 Одговор: Семинарски рад представља писани рад. Сврха семинарског рада је да се 
студент ближе упозна са одређеном наставном јединицом кроз додатно изучавање 
литературе. За семинарски рад студент добија задатак да уз помоћ литературе 
(уџбеници, монографије, научни часописи) у писаном облику припреми одређену тему 
и усменим путем је изложи професору. На основу писаног дела семинарског рада и 
усмене презентације, студент стиче одређени број поена. 

 
Шта је стручна пракса? 

 
Одговор: На студијским програмима основних академских студија и мастер 

академским студија, на Агрономском факултету у Чачку, предвиђена је као обавезна 
активност студената извођење стручне праксе и практичног рада. 
 На студијским програмима основних академских студија Општа агрономија, 
Воћарство и виноградарство и Зоотехника студенти су у обавези да реализују три 
врсте стручне праксе и практичног рада, и то: 1. радна пракса, у трајњу од најмање 90 
часова; 2. производна пракса, у трајању од најмање 90 часова и 3. технолошко-
организациона пракса, у трајању од најмање 90 часова.  
 Стручна пракса на студијским програмима основних академских студија Општа 
агрономија (240 ЕСПБ) и Воћарство и виноградарство (240 ЕСПБ) изводи се током 
друге, треће и четврте године студија, а на студијском програму основних академских 
студија Зоотехника (180 ЕСПБ) на првој, другој и трећој години студија. На студијском 
програму основних академских студија Прехрамбена технологија (240 ЕСПБ) стручна 
пракса се обавља у IV години студија (VIII семестар) у трајању од најмање 90 часова. 
 На студијским програмима мастер академских студија Агрономија (60 ЕСПБ) и 
Прехрамбена технологија (60 ЕСПБ) стручна пракса се организује током другог 
семестра у трајању од најмање 45 часова. 

 
 Да ли се стручна пракса оцењује нумеричком оценом (у пријави, индексу, 
записнику) и да ли се проверава усвојено знање? 
 

Одговор: Наставник, одговоран за стручну праксу, води евиденцију о редовном 
похађању и активностима студента у току стручне праксе. Након завршене стручне 
праксе студент не добија оцену, али је у обавези да обави стручну праксу како би 
остварио предвиђен број ЕСПБ бодова. Податак о обављеној стручној пракси уноси у 
индекс студента наставник који је задужен за реализацију стручне праксе. Подаци о 
стручној пракси (број ЕСПБ и број часова) се уносе у додатак дипломе. 
 
 Да ли стручна пракса захтева потпуну документацију као за испт (пријаву, 
дневник, записник, индекс и др.)? 
 

Одговор: да, стручна пракса захтева потпуну документацију као и за испит. 

 
Да ли оцена добијена на стручној пракси улази у просек оцена укупног 

студирања? 
 

Одговор: стручна пракса се не оцењује нумерички и самим тим не улази у просек 
оцена. 
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Шта је то додатак дипломи? 
 

Одговор: додатак дипломи (Diploma Supplement) је документ који се прилаже уз 
диплому високошколске институције са наменом детаљнијег увида у ниво, природу, 
садржај, систем и правила студирања и постигнуте резултате (оцене) током студија 
појединца коме је диплома издата. Овај документ је комплементаран дипломи издатој 
појединцу, која по правилу садржи само основне биографске податке кандидата и 
кратку информацију о врсти и трајању студија и добијеном стручном називу. Циљ 
увођења додатка дипломи је омогућавање јавности да има јасан увид у постигнуте 
резултате појединца као и омогућавање лакшег академског и професионалног 
признавања, препознавања и процене постигнуте квалификације у успешно 
окончаном студијском програму. 
 


