
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
                               АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ 
 

 
 
На основу овлашћења из члана 11. Правилника о изменама и допунама Правилника 
Агрономског факултета о шифрама студијских програма и предмета првог, другог и трећег 
нивоа високог образовања  бр. 1463/8 - VI од  07. 06. 2013.године, Служба за опште и 
правне послове  извршила је правно-техничку редакцију и утврдила пречишћен текст 
Правилника о шифрама студијских програма и предмета свих нивоа студија на  
Агрономском факултету у Чачку. 

   
 Правилник о шифрама студијских програма и предмета свих нивоа студија на 
Агрономском факултету у Чачку садржи: 

 
1. Основни текст -  Правилника Агрономског факултета о шифрама студијских програма и 
предмета првог, другог и трећег нивоа високог образовања  бр. 1979/17 - IV од  18.09. 
2008.године; 
2. Правилник о изменама и допунама Правилника Агрономског факултета о шифрама 
студијских програма и предмета првог, другог и трећег нивоа високог образовања  бр. 
1463/8 - VI од  07. 06. 2013.године. 
 

Пречишћен текст Правилника  о шифрама студијских програма и предмета свих 
нивоа студија на Агрономском факултету у Чачку не садржи: 

 
 

1. Одредбу члана 14. Правилника Агрономског факултета о шифрама студијских 
програма и предмета првог, другог и трећег нивоа високог образовања  бр. 1979/17 - IV од  
18.09. 2008.године, која уређује ступање на снагу овог правилника. 
 
          3. Одредбе члана 11. Правилника о изменама и допунама Правилника Агрономског 
факултета о шифрама студијских програма и предмета првог, другог и трећег нивоа 
високог образовања  бр. 1463/8 - VI од  07. 06. 2013.године, јер је њима дато овлашћење 
стручној служби Факултета да изврши правно-техничку редакцију и објави пречишћен 
текст Правилника. 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
АГРОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ  У  ЧАЧКУ 

 
ПРАВИЛНИК 

О ШИФРАМА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРЕДМЕТА 
СВИХ НИВОА СТУДИЈА НА АГРОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ЧАЧКУ 

 
 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 
 

Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 

            Овим  правилником  одређују се шифре врсте и нивоа студија, студијских програма, 
предмета према статусу и типу, предавања, вежби, праксе, других облика наставе, 
завршног рада и  дисертације на Агрономског факултета у Чачку( у даљем тексту: 
Факултет). 
 

Члан 1а 
 

Основне шифре које се употребљавају у овом правилнику су: 
1)  ОАС – основне академске студије 
2)  МАС – мастер академске студије 
3)  ДАС - докторске академске студије 
4)  ОАСОА  - основне академске студије Општа агрономија 
5)  ОАСПТ – основне академске студије Прехрамбена технологија 
6)  ОАСВВ – основне академске студије Воћарство и виноградарство 

         7)  ОАСЗ – основне академске студије Зоотехника 
8) МАСА – мастер академске студије Агрономија 
9) МАСПТ – мастер академске студије Прехрамбена технологија 
10) ДАСА – докторске академске студије Агрономија 
11)  П – предавања 
12)  В – вежбе 
13) ДОН – други облици наставе 
14) СИР – студијски истраживачки рад 
15) ОА – академско опште образовни 
16)  ТМ – теоријско методолошки 
17) НС – научно стручни 
18) СА – стручно апликативни 
19) О – обавезни 
20) И – изборни 
21) ОЗ – обавезни заједнички за више студијских програма 
22) ИБЗ – изборни заједнички за више студијских програма 

 
Студијским програмом одређене су и шифре предмета, праксе, завршног рада и 

дисертације. 
 
 
 



 
Члан 2. 

 
Предмети се према статусу деле на обавезне и изборне. 

          Предмети се према типу  деле на академско-општеобразовни (око 15%), теоријско-
методолошки (око 20%), научно-стручни (око 35%) и стручно-апликативни предмети (око 
30%).  
         У свакој групи изборних предмета неопходно је да буде сврстано минимално два или  
више предмета како би се обезбедио неопходни степен изборности из одређене групе 
изборних предмета, а све у зависности од броја предмета који је предвиђен студијским 
програмом  ЕСПБ бодова.  
 

Члан 3. 
 

Предмети  према статусу могу бити: 
1)  Обавезни предмети студијског програма ;  
2)  Изборни предмети студијског програма ; 
3)  Обавезни заједнички предмети више студијских програма; 
4)  Изборни заједнички предмети више студијских програма . 
 
Ако се предмети изводе на више студијских програма, тада се заједнички обавезни 

или изборни предмети приказују у сваком студијском програму са истим бројем  часова и 
ЕСПБ бодова.  

 
Начин одређивања шифре предмета 

 
Члан 4. 

 
Ради једноставнијег сагледавања којој групи и типу припада одређени предмет, у 

Распореду предмета по семестрима и годинама студија, стандардима је предвиђено да 
сваки предмет има своју шифру.  
 

Члан 5. 
 

Шифра студијског програма основних академских студија Општа агрономија је 
ОАСОА, при чему прва три слова означавају ниво студија (ОАС - основне академске 
студије), а четврто и пето слово скраћеницу студијског програма (ОА - Општа агрономија).   

Шифре предмета студијског програма основних академских студија Општа 
агрономија (240 ЕСПБ), састоје се од два слова и одређених бројева.  

Прво слово у шифри је слово О, као асоцијација на студијски програм «Општа 
агрономија».  

Друго слово у шифри предмета означава редни број обавезних предмета у семестру 
(А, Б, В, Г, Д). Како је одређено да у семестру има максимално пет предмета, без обзира да 
ли су они обавезни или изборни, користи се највише првих пет слова азбуке (од А до Д) 
који означавају редни број обавезних предмета. Код изборних предмета друго слово је И 
(као асоцијација на изборни предмет).  

Бројеви у шифри код обавезних предмета означавају семестар у коме се изводи 
настава. Број 1 на крају шифре означава предмет чија се настава изводи у првом семестру. 
Број 2 на крају шифре означава предмет чија се настава изводи у другом семестру, итд. 
Односно, број 8 на крају шифре означава предмет чија се настава изводи у осмом семестру.  



Код изборних предмета број у шифри означава редни број изборног предмета. Нпр. 
број 1 означава први изборни предмет у распореду предмета, број 2 означава други 
изборни предмет у распореду предмета, односно број 20 означава последњи, двадесети 
изборни предмет у распореду предмета.  

Пракса која се изводи кроз радну праксу, производну праксу и технолошко-
организациону праксу има своје шифре. Шифре за праксу се такође састоје од два слова и 
одређених бројева.  Прво слово је О (Општа агрономија), друго слово је П (означава 
праксу), а бројеви су од 1 до 3. При томе, број 1 је приписан радној пракси, број 2 
производној пракси, а број 3 технолошко-организационој пракси.  

Завршни рад има своју шифру ОГ8, односно слово О означава студијски програм 
(Општа агрономија), слово Г означава редни број који завршни рад заузима у распореду 
предмета и број 8 означава осми семестар.  
 

Члан 6. 
 

Шифра студијског програма основних академских студија Прехрамбена 
технологија је ОАСПТ, при чему прва три слова означавају ниво студија (ОАС - основне 
академске студије), а четврто и пето слово скраћеницу студијског програма (ПТ - 
Прехрамбена технологија).   

Шифре предмета студијског програма основних академских студија Прехрамбена 
технологија (240 ЕСПБ), састоје се од два слова и одређених бројева.  

Прво слово у шифри је слово Т, као асоцијација на студијски програм 
«Прехрамбена технологија».  

Друго слово у шифри предмета означава редни број обавезних предмета у семестру 
(А, Б, В, Г, Д). Како је одређено да у семестру има максимално пет предмета, без обзира да 
ли су они обавезни или изборни, користи се највише првих пет слова азбуке (од А до Д) 
који означавају редни број обавезних предмета. Код изборних предмета друго слово је И 
(као асоцијација на изборни предмет).  

Бројеви у шифри код обавезних предмета означавају семестар у коме се изводи 
настава. Број 1 на крају шифре означава предмет чија се настава изводи у првом семестру. 
Број 2 на крају шифре означава предмет чија се настава изводи у другом семестру, итд. 
Односно, број 8 на крају шифре означава предмет чија се настава изводи у осмом семестру.  

Код изборних предмета број у шифри означава редни број изборног предмета. Нпр. 
број 1 означава први изборни предмет у распореду предмета, број 2 означава други 
изборни предмет у распореду предмета, односно број 18 означава последњи, осамнаести 
изборни предмет у распореду предмета.  

Стручна пракса има своју шифру. Шифра за стручну праксу се такође састоји од 
два слова и броја (ТП1). Прво слово је Т (означава студијски програм Прехрамбена 
технологија), друго слово је П (означава праксу), а број 1 означава прву активност 
практичног рада.  

Завршни рад има своју шифру ТВ8, односно слово Т означава студијски програм 
(Прехрамбена технологија), слово В означава редни број који завршни рад заузима у 
распореду предмета и број 8 означава осми семестар.  
 

Члан 7. 
 

Шифра студијског програма основних академских студија Воћарство и 
виноградарство је ОАСВВ, при чему прва три слова означавају ниво студија (ОАС - 
основне академске студије), а четврто и пето слово скраћеницу студијског програма (ВВ - 
Воћарство и Виноградарство).   



Шифре предмета студијског програма основних академских студија Воћарство и 
виноградарство (240 ЕСПБ), састоје се од два слова и одређених бројева.   

Прво слово у шифри је слово В, као асоцијација на студијски програм «Воћарство и 
виноградарство».  

Друго слово у шифри предмета означава редни број обавезних предмета у семестру 
(А, Б, В, Г, Д). Како је одређено да у семестру има максимално пет предмета, без обзира да 
ли су они обавезни или изборни, користи се највише првих пет слова азбуке (од А до Д) 
који означавају редни број обавезних предмета. Код изборних предмета друго слово је И 
(као асоцијација на изборни предмет).  

Бројеви у шифри код обавезних предмета означавају семестар у коме се изводи 
настава.  

Код изборних предмета број у шифри означава редни број изборног предмета. Нпр. 
број 1 означава први изборни предмет у распореду предмета, број 2 означава други 
изборни предмет у распореду предмета итд.  

Пракса која се изводи кроз радну праксу, производну праксу и технолошко-
организациону праксу има своје шифре. Шифре за праксу се такође састоје од два слова и 
одређених бројева.  Прво слово је В (Воћарство и виноградарство), друго слово је П 
(означава праксу), а бројеви су од 1 до 3. При томе,  број 1 је приписан радној пракси, број 
2 производној пракси, а број 3 технолошко-организационој пракси.  

Завршни рад има своју шифру ВВ8, односно слово В означава студијски програм 
(Воћарство и виноградарство), друго слово В означава редни број који завршни рад 
заузима у распореду предмета и број 8 означава осми семестар.  
 

Члан 8. 
 

Шифра студијског програма основних академских студија Зоотехника је ОАСЗ, 
при чему прва три слова означавају ниво студија (ОАС - основне академске студије), а 
четврто слово скраћеницу студијског програма ( З - Зоотехника).    

Шифре предмета студијског програма основних академских студија Зоотехника 
(180 ЕСПБ) састоје се од два слова и одређених бројева.  

Прво слово у шифри је слово З, као асоцијација на студијски програм 
«Зоотехника».  

Друго слово у шифри предмета означава редни број обавезних предмета у семестру 
(А, Б, В, Г, Д). Како је одређено да у семестру има максимално пет предмета, без обзира да 
ли су они обавезни или изборни, користи се највише првих 5 слова азбуке (од А до Д) који 
означавају редни број обавезних предмета. Код изборних предмета друго слово је И (као 
асоцијација на изборни предмет).  

Бројеви у шифри код обавезних предмета означавају семестар у коме се изводи 
настава. Број 1 на крају шифре означава предмет чија се настава изводи у првом семестру. 
Број 2 на крају шифре означава предмет чија се настава изводи у другом семестру итд. 
Односно, број 6 на крају шифре означава предмет чија се настава изводи у шестом 
семестру.  

Код изборних предмета број у шифри означава редни број изборног предмета. Нпр. 
број 1 означава први изборни предмет у распореду предмета, број 2 означава други 
изборни предмет у распореду предмета итд.   

Пракса која се изводи кроз радну праксу, производну праксу и технолошко-
организациону праксу има своје шифре. Шифре за праксу се такође састоје од два слова и 
одређених бројева. Прво слово је З (Зоотехника), друго слово П (означава праксу), а 
бројеви су од 1 до 3. При томе  број 1 је приписан радној пракси, број 2 производној 
пракси, а број 3 технолошко-организационој пракси.  



Завршни рад има своју шифру ЗВ6, односно слово З означава студијски програм 
(Зоотехника), слово В означава редни број који завршни рад заузима у распореду предмета 
и број 6 означава шести семестар.  
 

Члан 9. 
 

Поједини обавезни и изборни предмети који се изучавају на студијском програму 
Општа агрономија изучавају се и на другим студијским програмима. На тај начин, ти 
предмети имају статус заједничких обавезних, односно заједничких изборних премета за 
више студијских програма.  

Заједнички обавезни и заједнички изборни предмети за више студијских програма 
имају шифру која им је додељена на студијском програму Општа агрономија као 
најстаријем студијском програму Агрономског факултета. Тако, ови предмети задржавају 
своју шифру са студијског порограма Општа агрономија и на другим студијским 
програмима основних академских студија.  
 

Члан 10. 
 

Шифра студијског програма мастер академских студија Агрономија је МСА, при 
чему прва два слова означавају ниво студија (МС - мастер студије), а треће слово 
скраћеницу студијског програма (А - Агрономија).   

Шифре предмета студијског програма мастер академских студија  Агрономија (60 
ЕСПБ) састоје се од два слова и одређених бројева.  

Прво слово у шифри је слово М, као асоцијација на «Мастер» студијски програм.  
Како у структури студијског програма мастер академских студија има један 

обавезни предмет и већи број изборних предмета, друго слово које означава обавезни 
предмет је слово А и поред њега је приписан број 1.  

Групи изборних предмета као друго слово приписано је слово И (асоцијација на 
статус предмета – изборни).  Бројеви у шифри изборних предмета (од броја 1 до броја 
којим је означен последњи изборни предмет) означавају редни број изборних предмета 
који се приказују у Књизи предмета.  

Стручна пракса која има статус обавезног предмета има шифру МП1 (Мастер 
Пракса 1). Теоријске и експерименталне основе завршног рада носе шифру МД1 (Мастер 
Завршни 1), а израда завршног рада има шифру МД2 (Мастер Завршни 2).  
 

Члан 11. 
 

Шифра студијског програма докторских студија Агрономија је ДСА, при чему прва 
два слова означавају ниво студија (ДС - докторске студије), а треће слово скраћеницу 
студијског програма (А - Агрономија).   

Шифра студијског програма докторских студија Прехрамбена технологија је 
ДСПТ, при чему прва два слова означавају ниво студија (ДС - докторске студије), а треће и 
четврто слово скраћеницу студијског програма (ПТ – Прехрамбена Технологија).   

Шифре предмета студијских програма докторских студија Агрономија (180 ЕСПБ) 
и Прехрамбена технологија (180 ЕСПБ) састоје се од два слова и одређених бројева.  

На докторским студијама Агрономија и докторским студијама Прехрамбена 
технологија постоје три заједничка обавезна предмета.:Предмет Методе 
научноистраживачког рада има шифру ДА1, предмет Методе инструменталне анализе има 
шифру ДА2 и предмет Експериментална статистика има шифру ДА3.  

Израда Докторске дисертације на студијском програму Агрономија означава се 
шифром ДА4, а студијски истраживачки рад ДА5. Израда Докторске дисертације на 



студијском програму Прехрамбена технологија означава се шифром ДТ4, а студијски 
истраживачки рад ДТ5.  

Начин шифровања изборних предмета на докторским студијама Агрономија 
укључије постојање три слова (ДАИ) и одређених бројева. Прво слово Д, означава 
докторске студије. Друго слово А, означава студијски програм Агрономија. Треће слово И, 
означава да предмет има изборни статус. Број 1 означава први изборни предмет са листе, а 
задњи број у низу означава последњи понуђени изборни предмет са листе изборних 
предмета.  

Начин шифровања изборних предмета на докторским студијама Прехрамбена 
технологија укључије постојање три слова и одређених бројева. Прво слово Д, означава 
докторске студије. Друго слово Т, означава студијски програм Прехрамбена технологија. 
Треће слово И, означава да предмет има изборни статус. Број 1 означава први изборни 
предмет са листе, а задњи број у низу означава последњи понуђени изборни предмет са 
листе изборних предмета.  

 
Прелазне и завршне одредбе 

 
Члан 12. 

 
       Овај правилник се примењује на све студенте који су уписали студијске програме из 
овог  правилника.  

Члан 13. 
 

       Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку за његово 
доношење.  
                                                                      Члан 14. 
 
         Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Факултета, а објавиће се и на сајту Факултета.  
 

 
                                                                                                           СЕКРЕТАР  ФАКУЛТЕТА 

                                                           
                                                                                     Снежана Обреновић,дипл.прав.         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: Правилник о о шифрама студијских програма и предмета свих нивоа студија 
на Агрономском факултету у Чачку број: 3246/1 од 23.12.2016. године ступио је на снагу 
31.12.2016.године. 



 
 
 
 

 
 


