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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

� ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

� ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО  - →→ →https://vpps.edu.rs/osnovne-

studije/vocarstvo-i-vinogradarstvo/

� Познавање агроеколошких фактора

� Познавање воћно-лозно садног материјала

� Подизање и одржавање засада 

� РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО - →→→https://vpps.edu.rs/osnovne-

studije/ratarstvo-i-povrtarstvo/

� Реализација биљне производње

� Познавање ратарских и повртарских култура

� Гајење хибрида, селекција, производња семенског и садног материјала

� СТОЧАРСТВО - →→→https://vpps.edu.rs/osnovne-studije/stocarstvo/

� Реализација сточарске производње

� Познавања карактеристика животиња

� Познавања селекције, репродукције и других фактора у циљу производње 
здравствено безбедне хране



ЗАШТИТА БИЉА -→→→https://vpps.edu.rs/osnovne-studije/zastita-bilja/

Зашто? Зато што су сви дипломирани студенти са овог 
студијског програма запошљени у:

� Фирмама за производњу и промет пестицида

� Пољопривредним организацијама

� Инспекцијама

� Едукацији

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА - →→→https://vpps.edu.rs/osnovne-

studije/prehrambena-tehnologija/

Зашто? Зато што струковни инжењери прехрамбене 
технологије могу да раде у:

� Прехрамбеној индустрији

� Лабораторијама за анализу хране

� Инспекцији и јавној администрацији

� Едукацији



ЗНАЊЕ+ПРАКСА=СТРУКА



МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

На Мастер струковним студијама на студијском програму
БИОТЕХНОЛОГИЈА уписаће студенте на следећим
модулима.

� Модул БИЉНА ПРОИЗВОДЊА
Студенти који плаћају школарину - 8

� Модул СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА
Студенти који плаћају школарину – 8

� Модул ФИТОМЕДИЦИНА
Студенти који плаћају школарину – 8

� Модул ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
Студенти који плаћају школарину – 8



ПРОГРАМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ 
ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

� ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ 
ИСПИТА ИЗ ХЕМИЈЕ 
***http://www.vpps.edu.rs/informator/***

� ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ 
ИСПИТА ИЗ БИОЛОГИЈЕ-
***http://www.vpps.edu.rs/informator/***



Упис-овако је било за школску 
2020/2021



� Пријемни испит се полаже из једног
од следећа два предмета:

�Хемија

�Биологија



ОДСЕК ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНЕ 

СТУДИЈЕ СТУДЕНТИМА НУДИ...

� савремени програм образовања који 
реализују компетентни наставници,

� добро опремљене лабораторије,

� практична знања и вештине.



НАШИ СТУДЕНТИ, НАШ ПОНОС



ПО ЗАВРШЕТКУ СТУДИЈА, Ваше знање
и вештине тражиће:

� јавна и приватна предузећа у области производње, 
заштите и прераде хране;

� произвођачи пољопривредне механизације и 
опреме у прехрамбеној индустрији;

� услужне специјализоване агенције и пројектантске
фирме;

� школство, јавна предузећа, инспекцијске службе, 
као и  могућност самосталног покретања
породичног бизниса.



Наши студенти, наш понос



УСЛОВИ УПИСА
� На студијске програме основних струковних студија могу

конкурисати кандидати који имају завршену четворогодишњу и
трогодишњу средњу школу. Избор кандидата за упис у прву
годину студија обавља се на основу резултата постигнутог на
пријемном испиту и општег успеха у средњој школи.

� Ранг листе се сачињавају према укупном броју бодова сваког
кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити
највише 100 бодова.

� Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир
просечних оцена из свих предмета у свим разредима средње
школе, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи
најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи
рачуна се заокруживањем на две децимале.

� Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се
од 0 до 60 бодова и додаје броју бодова остварених по основу
општег успеха у средњој школи (најмање 16, а највише 40
бодова), што укупно износи 100 бодова.



*Напомена: Текст у презентацији је информативног карактера, званични услови 
уписа на основне струковне студије биће дефинисани објављивањем конкурса за 
упис школске 2021/2022. године.

� Конкурс за упис објављује се у складу са Законом о високом
образовању и Одлуком Владе Републике Србије. Заинтересовани
кандидати приликом пријаве на Конкурс дужни су да доставе
следећу документацију:

� Сведочанства свих разреда средње школе,

� Диплому о завршеној средњој школи,

� Извод из матичне књиге рођених.





АГРОНОМИЈАДА



ДОБРОДОШЛИ НА 

АКАДЕМИЈУ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЈУЖНА СРБИЈА
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