Воћарство и виноградарство
Предмети

Лозинке предмета

ПРВА ГОДИНА
Енглески језик
Агрохемија
Заштита животне средине
Механизација биљне производње
Одржива пољопривреда
Хемија
Математика са статистиком
Информатика
Педологија
Ботаника

engleski1
agrohemija
zastitazs
manizacijabp
odrzivap
hemija
matematikastat
informatika
pedologija
botanika

ДРУГА ГОДИНА
Микробиологија
Стандарди и прописи у пољопривреди
Познавање сировина
Практична обука 1
Опште виноградарство
Амбалажа
Пчеларство
Тржиште и мар. пољ. производа
Опште воћарство
Физиологија биљака
Подизање засада воћака и винове лозе
Мелиорације

mikrobiologija
standardiipup
poznavanjes
prakticna1
ovinogradarstvo
ambalaza
pcelarstvo
timpp
ovocarstvo
fbiljaka
pzvivl
melioracije

ТРЕЋА ГОДИНА
Посебно виноградарство
Посебно воћарство
Технологија вина
Технологија прераде воћа и грожђа
Технологија сушења и хлађења
Организација пољопривредне производње
Биотехнологија у заштити биља
Ентомологија
Технологија јаких алкохолних пића
Познавање и сузбијање корова
Технологија отпаадних вода
Ратарство
Фитопатологија
Практична обука 2

pvinogradarstvo
pvocarstvo
tehnologijav
tpvig
tsih
opp
buzb
entomologija
tjap
pizk
tov
ratarstvo
fitopatologija
prakticna2

Прехрамбена технологија
Предмети

Лозинке предмета

ПРВА ГОДИНА
Општа и неорганска хемија
Физика
Енглески језик
Аналитичка хемија
Математика
Информатика
Општа микробиологија
Органска хемија
Функционална својства хране
Познавање сировина
Основи прехрамбене технологије

oinh
fizika
engleski
analitickah
matematika
informatika
opstam
organskah
fsh
psirovina
opt

ДРУГА ГОДИНА
Технологија кондиторских производа
Технологија сушења и хлађења
Основи конзервисања
Технологија воћа и поврћа
Организација и економика производње
Адитиви у прехрамбеној индустрији
Амбалажа
Технолошке операције
Биохемија
Технологија жита и брашна
Технологија воде
Микробиологија хране
Мерење у индустрији прехр. производа

tkp
tsih
okonzervisanja
tvip
oiep
aupi
ambalaza
toperacije
biohemija
tzib
tvode
mhrane
muipp

ТРЕЋА ГОДИНА
Контрола, квал. прех. производа
Технологија вина
Маркетинг у прехрамбеној индустрији
Практична обука
Технологија отпадних вода
Технологија дувана
Виноградарство
Пчеларство
Повртарство
Технологија јаких алкохолних пића
Технологија готове хране
Познавање и технологија млека

kkpp
tvina
mupi
pobuka
tov
tduvana
vinogradarstvo
pcelarstvo
povrtarstvo
tjap
tgh
pitm

Тех. пекарства послас. и тестенина
Познавање и технологија меса
Ратарство
Технологија пива
Одржива пољопривреда

tppit
pitm
ratarstvo
tpiva
opoljoprivreda

Заштита биља
Предмети

Лозинке предмета

ПРВА ГОДИНА
Енглески језик
Агрохемија
Заштита животне средине
Механизација биљне производње
Одржива пољопривреда
Хемија
Математика са статистиком
Информатика
Педологија
Ботаника

engleskizb
agrohemija
zastitazs
mehanizacijabp
odrzivap
hemija
matematikass
informatika
pedologija
botanika

ДРУГА ГОДИНА
Општа ентомологија
Стандарди и прописи у пољопривреди
Општа фитопатологија
Расдничарство
Практична обука 1
Биотехнологија у заштити биља
Технологија отпадних вода
Микробиологија
Општа фитифармација
Тржиште и маркетинг пољ.производа
Ратарство и повртарство
Воћарство и виноградарство
Физиологија биљака

opstae
sipup
opstaf
rasadnicarstvo
pobuka1
buzb
tovzb
mikrobiologija
ofitofarmacija
timpp
rip
viv
fbiljaka

ТРЕЋА ГОДИНА
Амбалажа
Ливадарство са пашњаштвом
Практична обука 2
Организација пољопривредне производње
Семенарство
Посебна фитопатологија
Пчеларство
Посебна ентомологија
Генетика и оплемењивање биљака
Познавање и сузбијање корова
Посебна фитофармација
Метеорологија са климатографијом
Мелиорације
Генетика опл. воћака и винове лозе

ambalaza
lsp
pobuka2
opp
semenarstvo
pfitopatologija
pcelarstvo
pentomologija
giob
pizk
pfitofarmacija
msk
melioracije
giovivl

Ратарство и повртарство
Предмети

Лозинке предмета

ПРВА ГОДИНА
Хемија
Енглески језик
Агрохемија
Заштита животне средине
Механизација биљне производње
Одржива пољопривреда
Математика са статистиком
Информатика
Педологија
Ботаника

hemija
engleskij
agrohemija
zzs
mbp
opoljoprivreda
msstatistikom
informatika
pedologija
botanika

ДРУГА ГОДИНА
Опште повртарство
Стандарди и прописи у пољопривреди
Ливадарство са пашњаштвом
Расадничарство
Практична обука 1
Семенарство
Пчеларство
Тржиште и марк.пољ.производа
Генетика и оплемењивање биљака
Физиологија биљака
Опште ратарство
Мелиорације

opovrtarstvo
sipp
lsp
rasadnicarstvo
prakticnao1
semenarstvo
pcelarstvo
timpp
giob
fbiljaka
oratarstvo
melioracije

ТРЕЋА ГОДИНА
Посебно ратарство
Технологија сушења и хлађења
Организација пољопривредне производње
Биотехнологија у заштити биља
Технологија отпадних вода
Ентомологија
Амбалажа
Посебно повртарство
Фитопатологија
Познавање и сузбијање корова
Микробиологја
Технологија жита и брашна
Воћарство и виноградарство
Практична обука 2

pratarstvo
tsih
opp
buzb
teov
entomologija
ambalaz
ppovrtarstvo
fitopat
poizk
mikrob
tezib
vocivin
pobuka2

Сточарство
Предмети

Лозинке предмета

ПРВА ГОДИНА
Енглески језик
Микробиологија
Информатика
Анатомија и физиологија дом. животиња
Одржива пољопривреда
Хемија
Биохемија
Математика са статистиком
Зоологија
Увод у сточарску производњу

jengleski
mikrobiol
informatika
aifdz
odpoljop
hemijas
biohem
msstat
zoologija
uusp

ДРУГА ГОДИНА
Гајење непреживара
Технологија производње сточне хране
Заштита животне средине
Исхрана непреживара
Хемијска анализа сточне хране
Ратарство са крмним биљем
Пчеларство
Тржиште и маркетинг пољ. производа
Основи исхране домаћих животиња
Зоохигијена и ветеринарство
Механизација сточарске производње
Генетика и опл. дом. животиња

gneprezivara
tpsh
zzs
ineprez
hash
rskb
pcelar
timpp
oidz
zooiv
msp
giodz

ТРЕЋА ГОДИНА
Стандарди и прписи у пољопривреди
Биотехнологија у сточарству
Исхрана дивљачи
Организација пољопривредне производње
Здравствена заштита домаћих животиња
Технологија отпадних вода
Практична обука
Ловна привреда
Гајење преживара
Рибарство
Познавање и технологија млека
Исхрана преживара
Познавање и технологија меса
Етологија домаћих животиња

sipup
biotus
idivljaci
orgpp
zzdz
totv
prakticnao
lprivreda
gprezivara
ribarstvo
pitm
iprezivara
pitmes
edz

Струковна ветерина
Предмети

Лозинке предмета

ПРВА ГОДИНА
Микробиологија
Заштита животне средине
Информатика
Ургентна ветеринарска помоћ
Анатомија и физиологија дом. животиња

mikrob
zzivs
inform
uvp
aifdz

ДРУГА ГОДИНА
Хирургија
Интерне болести
Паразитске болести
Амбулантна клиника 1
Заразне болести
Репродукција домаћих животиња

hirurgija
ibolesti
pbolesti
aklinika1
zbolesti
rdz

ТРЕЋА ГОДИНА
Гајење домаћих животиња
Судска вет. мед. и прописи у ветеринарству
Амбулантна клиника 3
Болести свиња
Породиљство
Болести живине
Основи анестезиологије и реанимације
Пчеларство

gdz
svmipuv
aklinika3
bsvinja
porodiljstvo
bzivine
oair
pcelarstvo

