
1 
 

Критеријуми за упис на Пољопривредни факултет за школску 2024/2025 годину 

 

Назив високошколске установе 
Пољопривредни факултет 

Нови Сад 

Назив студијских програма 

1. Ратарство и 

повртарство 

2. Анимална 

производња 

3. Воћарство, 

виноградарство и 

хортикултура 

4. Фитомедицина 

5. Пољопривредна 

техника и 

информациони 

системи 

6. Уређење, 

коришчење и 

заштита вода 

7. Агроекономија 

8. Пејзажна 

архитектура 

9. Органска 

пољопривреда 

 

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 

образовања 
40% 

2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег 

језика и књижевности 
15% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 15% 

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 

факултет одредио са Листе општеобразовних предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле 

који немају директну проходност) 

30% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе 

вреднују 

Сви општеобразовни 

предмети са Листе 
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5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 

матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који имају 

директну проходност) 

30% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 

образовни профили имају директну проходност за 

одређени студијски програм 

Сви стручни профили 

 

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 

склоности и способности 
- 

6а. Навести врсту испита - 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет 

Прво, друго и/или треће 

место на републичким 

такмичењима из општих и 

стручних предмета – 

директна проходност 

 

Назив високошколске установе 
Пољопривредни 

факултет 

Назив студијског програма 
Интерисане студије 

ветеринарске медицине 

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 

образовања 
40% 

2. Успех на матурском испиту из Српског/Матерњег 

језика и књижевности 
10% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 10% 

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 

факултет одредио са Листе општеобразовних предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле 

који немају директну проходност) 

10% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе 

вреднују 

Биологија или хемија 

 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 

матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који имају 

10% 
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директну проходност) 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 

образовни профили имају директну проходност за 

одређени студијски програм 

Сви у четворогодишњем 

трајању 

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 

склоности и способности 
30% 

6а. Навести врсту испита Биологија или хемија 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет 

Републичка такмичења 

биологија и хемија 1,2 и 

3 место директна 

проходност 

*Пољопривредни факултет задржава право измене наведених критеријума у случају промена у 

концепцији државне матуре. 

 


