
Биотехнологија – модул Фитомедицина 

Предмети Лозинке предмета 

ПРВА ГОДИНА  

Методе истраживачког рада metir 

Мен. пос. сис. пољ. и прех. индустрије mpspipi 

Енглески језик струке engleskijs 

Полифагне штеточине pstetocine 

Дијагноза и прог. болести и штеточина dipbis 

Микозе ратарско-повртарских усева mrpu 

Стандардизације бербе и чување воћа sbicv 

Земљишни ресурси у одрживој пољ. zruop 

Физиологија и патофизиологија биљака fipb 

Биљни карантин bkarantin 

Фитофармација са токсикологијом fit 

Стручна пракса 1 spraksa1 

ДРУГА ГОДИНА  

Интегрална заштита виш. засада  izvz 

Микозе воћака и винове лозе mvivl 

Бактериозе и вирозе биљака bivb 

Интегрална заштита њивских усева iznju 

Органска пољопривреда opoljoprivreda 

Плодност зем. и упот. ђуб.у пољоп. pziudjup 

Стручна пракса 2 spraksa2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Биотехнологија – модул Биљна производња 

Предмети Лозинке предмета 

ПРВА ГОДИНА  

Методе истраживачког рада metir 

Мен. пос. сис. пољ. и прех. индустрије mpspipi 

Енглески језик струке engleskijs 

Тех. произ. зачинског и леков. биља tpzilb 

Полофагне штеточине pstetocine 

Микозе ратар-поврт. усева  mrpu 

Станд. бербе и чување воћака sbicv 

Земљишни ресурси у одрживој пољ. zruop 

Генетички ресурси у пољопривреди grup 

Одржива произ. ратарског биља oprb 

Системи гајења винове лозе sgvl 

Стручна пракса 1 spraksa1 

  

Гајење јагодичастог воћа gjv 

Интегрална заштита више. засада  izvz 

Ампелографија ampelografija 

Интегрална заштита њивских усева iznju 

Органска пољопривреда organskap 

Плод. земљишта и упот. ђуб. у пољоп. pziudjup 

Стручна пракса 2 spraksa2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Биотехнологија – модул Сточарска производња 

Предмети Лозинке предмета 

ПРВА ГОДИНА  

Методе истраживачког рада meir 

Мен. пос. сис. пољ. и прех. индустрије mpspipi 

Енглески језик струке engleskijs 

Савремени концепти пољ. сав. skps 

Трендови фармског држ. домаћих жив. tfddz 

Управљање биоразградивим отпадом ubot 

Екологија дивљачи и ловни туризам edilt 

Земљишни ресурси у одрживој пољ. zruop 

Генетички ресурсу у пољопривреди grup 

Одржива производња ратарског биља oprb 

Биотехнологија у аквакултури buakva 

Стручна пракса 1 spraksa1 

ДРУГА ГОДИНА  

Биотехнологија у размн. дом. жив. burdz 

Хигијена и здр.заштита животиња hizzz 

Исхрана домаћих животиња idz 

Савремена тех. у сточ. производњи stusp 

Органска пољопривреда opoljop 

Матично кљиговодство mknjigovodstvo 

Стручна пракса 2 spraksa2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Биотехнологија – модул Прехрамбена технологија 

Предмети Лозинке предмета 

ПРВА ГОДИНА  

Методе истраживачког рада mir 

Менаџмент пос. сис. пољ. и прех. инд. mpspipi 

Енглески језик струке ejezik 

Инст. методе у аналитици хране imuah 

Тех. произ. зачинског и лековитог биља tpzilb 

Стандар. бербе и чување воћа sbicv 

Виши курс микробиологије хране vkmh 

Сав. поступци за конз.намирница spzkn 

Хемија хране hhrane 

Управљање квалитетом у прех. инд. ukupi 

Биохемија хране bhrane 

Стручна пракса 1 spraksa1 

ДРУГА ГОДИНА  

Тех. прераде зачинског и аром. биља tpziab 

Трендови у техн. конд. и пек. произ. tutkipp 

Припрема и технологија вода pitv 

Трен. у тех. јаких алк. и безал. пића tutjaibp 

Савремени трендови у исхрани stui 

Савремене тех. прераде жита и брашна stpzib 

Стручна пракса 2 spraksa2 
 


