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МОДЕЛ ВРЕДНОВАЊА ЗА РАНГИРАЊЕ И УПИС СТУДЕНАТА СА ДРЖАВНОМ 

МАТУРОМ 

Назив високошколске установе 
Агрономски факултет у Чачку 

Универзитет у Крагујевцу 

Назив студијског програма Општа агрономија 

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) 

30% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе 

вреднују 
Биологија и Хемија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 

матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који имају 

директну проходност) 

теоријски део стручног испита, 

10% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 

образовни профили имају директну проходност за 

одређени студијски програм 

Пољопривреда, производња и прерада 

хране, Шумарство и обрада дрвета, 

Хемија, неметали и графичарство, 

Економија, право и администрација, 

Трговина, угоститељство и туризам, 

Здравство и социјална заштита, 

Природно-математичко, Геологија, 

рударство и металургија, Геодезија и 

грађевинарство, Машинство и обрада 

метала, Електротехника, Саобраћај 

6.  Успех на додатним испитима за проверу знања, 

склоности и способности 
/ 

6а. Навести врсту испита Не планирамо додатне испите 

7.  Успех на такмичењима које вреднује факултет 

Прво, друго и/или треће место на 

републичким такмичењима из 

општих и стручних предмета - 

Начин бодовања: директан упис 

на факултет 
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Назив високошколске установе 
Агрономски факултет у Чачку 

Универзитет у Крагујевцу 

Назив студијског програма Прехрамбена технологија 

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) 

30% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе 

вреднују 
Хемија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 

матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који имају 

директну проходност) 

теоријски део стручног испита, 

10% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 

образовни профили имају директну проходност за 

одређени студијски програм 

Пољопривреда, производња и прерада 

хране, Шумарство и обрада дрвета, 

Хемија, неметали и графичарство, 

Економија, право и администрација, 

Трговина, угоститељство и туризам, 

Здравство и социјална заштита, 

Природно-математичко, Геологија, 

рударство и металургија, Геодезија и 

грађевинарство, Машинство и обрада 

метала, Електротехника, Саобраћај 

6.  Успех на додатним испитима за проверу знања, 

склоности и способности 
/ 

6а. Навести врсту испита Не планирамо додатне испите 

7.  Успех на такмичењима које вреднује факултет 

Прво, друго и/или треће место на 

републичким такмичењима из 

општих и стручних предмета - 

Начин бодовања: директан упис 

на факултет 
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Назив високошколске установе 
Агрономски факултет у Чачку 

Универзитет у Крагујевцу 

Назив студијског програма Воћарство и виноградарство 

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) 

30% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе 

вреднују 
Биологија и Хемија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 

матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који имају 

директну проходност) 

теоријски део стручног испита, 

10% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 

образовни профили имају директну проходност за 

одређени студијски програм 

Пољопривреда, производња и прерада 

хране, Шумарство и обрада дрвета, 

Хемија, неметали и графичарство, 

Економија, право и администрација, 

Трговина, угоститељство и туризам, 

Здравство и социјална заштита, 

Природно-математичко, Геологија, 

рударство и металургија, Геодезија и 

грађевинарство, Машинство и обрада 

метала, Електротехника, Саобраћај 

6.  Успех на додатним испитима за проверу знања, 

склоности и способности 
/ 

6а. Навести врсту испита Не планирамо додатне испите 

7.  Успех на такмичењима које вреднује факултет 

Прво, друго и/или треће место на 

републичким такмичењима из 

општих и стручних предмета - 

Начин бодовања: директан упис 

на факултет 

 



4 
 

 

Назив високошколске установе 
Агрономски факултет у Чачку 

Универзитет у Крагујевцу 

Назив студијског програма Зоотехника 

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) 

30% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са Листе 

вреднују 
Биологија и Хемија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 

матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који имају 

директну проходност) 

теоријски део стручног испита, 

10% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 

образовни профили имају директну проходност за 

одређени студијски програм 

Пољопривреда, производња и прерада 

хране, Шумарство и обрада дрвета, 

Хемија, неметали и графичарство, 

Економија, право и администрација, 

Трговина, угоститељство и туризам, 

Здравство и социјална заштита, 

Природно-математичко, Геологија, 

рударство и металургија, Геодезија и 

грађевинарство, Машинство и обрада 

метала, Електротехника, Саобраћај 

6.  Успех на додатним испитима за проверу знања, 

склоности и способности 
/ 

6а. Навести врсту испита Не планирамо додатне испите 

7.  Успех на такмичењима које вреднује факултет 

Прво, друго и/или треће место на 

републичким такмичењима из 

општих и стручних предмета - 

Начин бодовања: директан упис 

на факултет 

 


