
Пољопривредна школа 
“Вршац” 



О школи... 
Пољопривредна школа „Вршац“ основана је давне 1921. године. Најпре је 
била Задружно-винарска школа, која је у свом саставу имала и Енолошку 
станицу.  
 

Данас, и након свих реформи и традиције од 95 година, ова школа је 
задржала облик класичне пољопривредне школе са економијом. 

  

Данас школа има 420 ученика у 18 одељења пољопривредне, прехрамбене, 
ветеринарске, туристичке и угоститељске струке. 
 

У протеклих годину дана у школи је реконструисана комплетна електро 
инсталација, окречене су све просторије, обнавља се економија, поново се 
враћају животиње, у плану је ревиализација интерната... 

 

  

 



Подручја рада у којима се реализује наставни план и програм су: 

 Пољопривреда, производња и прерада хране 

 Туризам, трговина и угоститељство 

Ученици се оспособљавају за различите образовне профиле и тако 

стичу знања и искуства кроз рад са наставним особљем, 

оспособљавају се за: 

Пољопривредног техничара,  

Прехрамбеног техничара,  

Туристичког техничара,  

Пекара 

Руковаоца-механичара пољ. технике   

Кувара 

Школовање траје четири и три године.  

 

 



ПОЉОПРИВРЕДА, 
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА 

ХРАНЕ 



ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 



 

 

Опис занимања 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ  ТЕХНИЧАРА 
Зелена поља и чисте плаве реке права су богатства наше земље на 
којима нам завиде многи у свету.  

Управо се у овом програму образују мајстори зелених поља који биљке и 
животиње не 'производе', већ их узгајају и негују. 
Ако волиш природу, дружење с биљкама и животињама, придружи нам се 
и постани део заједничког тима. 
Путоваћеш на домаће и иностране сајмове и изложбе, видети примере 
добре праксе у многим успешним газдинствима и предузећима, 
учествовати у разним такмичењима и манифестацијама. 
Програм се остварује у школи, школској економији, стакленику и 
пластенику, у сарадњи са свим људима који воле и цене добру храну ових 
простора. 



 

 

 

Оспособљавање: 

 
-Школовање за пољопривредне техничаре траје четири године  

-Могу напредовати до специјалиста за уже производно 
подручје,  

-Могу се и даље усавршавати на вишој пољопривредној школи и 
пољопривредном факултету,  

-Као и другим вишим школама и факултетима. 

 



На практичној настави... 

www.facebook.com/PoljoprivrednaSkolaVrsac 



Велико 

школско 

двориште 

мора да се 

одржава... 

www.facebook.com/PoljoprivrednaSkolaVrsac 



Биобашта, без 

пестицида од 

2000. године 

www.facebook.com/PoljoprivrednaSkolaVrsac 



Воћњак... 
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Нови воћњак... 



Виноград... 



Вински подрум... 



Пчеларска секција... 





Обука за трактор... 

ВАЖНО: Ученици смера 

Пољопривредни техничар, од ове 

године могу ако то желе потпуно 

бесплатно полагати за ,, Ф,, 

категорију, после завршене обуке!  



Резидба воћа у манастиру Месић 





Садња и одржавање воћњака 

у Владичанском двору 



Још неке слике са праксе... 





Грожђебал... 



www.facebook.com/PoljoprivrednaSkolaVrsac 



Обиласци сајмова... 
Брно 2014. 

www.facebook.com/PoljoprivrednaSkolaVrsac 



Пољопривредни сајам Нови Сад 



Родитељски састанак 



Полагање матуре.... 



ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 
Прехрамбени техничар је стручњак за рад у прехрамбеној 

индустрији. Организује и контролише у непосредној производњи 

рад линије за производњу, машине, уређаје, непосредан је 

сарадник инжењера прехрамбене технологије. 

 

У току школовања изучава се више различитих технологија: 

шећера, млека, меса, воћа, поврћа, кондиторских производа, 

тестенина, вина, алкохолних и безалкохолних пића. 

 

Посебно је значајан на територији Војводине где су основне 

смернице и могућности развоја управо у области пољопривредне 

и прехрамбене индустрије 



 Најслађе технологије 









Најдраже грицкалице 



Омиљена пића 



А након производње...слатке 
муке  





Поред сензорне оцене испитује 
се и хемијски квалитет! 









У току школовања организују се посете фабрикама у целој 
Србији као и посете разним сајмовима (пољопривредни 
сајам, сајам хране и пића, сајам вина...) 



САЈАМ ВИНА 

ЕТНО САЈАМ ХРАНЕ И 
ПИЋА 





Након завршене школе 
Ученици се након завршетка школе могу запослити у: 
•самосталним трговинама прехрамбених производа 
•прехрамбеној индустрији 
•продавницама пољопривредних производа 
•лабораторијама за контролу квалитета хране 
•угоститељским објектима 
•складиштима прехрамбених производа 
•самосталним радионицама или предузећима за  
производњу прехрамбених производа 
Или наставити школовање на пољопривредном или технолошком  
факултету уз велики избор атрактивних смерова. 



ПЕКАР 
  Ученик који стекне диплому пекара стиче знања у 

области технологије пекарства (производња хлеба, 
тестенина, свих врста финог пецива) oспособљен је за 
припремање и дозирање сировина (ручна припрема и 
додавање састојака, припрема маса за колаче и надева 
за пецива и управљање аутоматским уређајима).  

 Такође је оспособљен за обраду теста и надгледање 
печења. 











Радити! Где? 

 
• Пекара 
• Трговина-продаја хлеба и пецива 
• Могућност отварања сопствене производње - 
пекаре 
 



Руковалац-механичар 
пољопривредне технике 



Руковалац-механичар  

пољопривредне технике обавља послове: 
 
-припремања погонских, прикључних, самоходних пољопривредних машина, 

преглед техничке исправности и техничко старање. 

 

-руковање погонским, прикључним самоходним пољопривредним машинама 

(руковање и подешавање комбајна, вожње и рад са трактором, руковање и 

опслуживање сложенијим агрегатима и машинама) 

 

-превоз пољопривредних производа 

 

-Одржавање и конзервирање погонских прикључних и самоходних машина 

(поправка, чишћење, прање, одмашћивање, подмазивање и конзервисање 

пољопривредних машина) 

 

-Познаје основе пољопривредне производње, ратарство, повртарство, 

воћарство, виноградарство, сточарство 

 



Мало слика са праксе 

РМПТ-а 



PREDMETI 

Nedeljni broj časova po 

razredima 

I II III 

Srpski jezik i književnost 3 2 2 

Strani jezik 2 2 1 

Fizičko vaspitanje 2 2 2 

Matematika 2 2 1 

Istorija 2 

Računarstvo i informatika 2 

Geografija 1 

Ekologija i zaštita životne sredine 1 

Sociologija sa pravima građana 1 

Fizika 2 

Osnovi poljoprivredne tehnike 
3 

Motori i traktori 
4 

3 

 

Poljoprivredne mašine 
3 

3 

 

Osnovi poljoprivredne 

proizvodnje 
3 3 

3 

 

Oporavka i održavanje 

poljoprivredne tehnike 
3 

Eksploatacija poljoprivrednih 

mašina 
3 

Preduzetništvo 2 

Profesionalna praksa  

 
90 90 

Verska nastava/ Građansko 

vaspitanje 
1 1 1 

ZBORNI PREDMETI 

PREDMETI I II III 

Biologija 

 

 

 
* 

Istorija 

 

 
* * 

Likovna kultura * * 

Hidraulika i pneumatika * 

Povrtarstvo u zaštićenom prostoru 

* 

Tehničko crtanje 

*  

 

Procesna tehnika 
* 

Automatska regulacija i upravljanje 

* 

 

 

Руковалац-механичар пољопривредне 
технике 



Руковалац-механичар пољопривредне 

технике у току свог школовања 

има обуку за вожњу трактора у оквиру 

практичне наставе 

а на крају школовања  

стиче и дозволу ,,Ф,, категорије  

за управљање  

трактором у јавном саобраћају  



Након завршеног школовања  

Руковалац-механичар пољопривредне 

технике може  радити у: 
 

Сервиси за пољопривредну механизацију 

пољопривредна добра 

пољопривредно домаћинство 

 

 

И може наставити школовање 

Високе школе природног и друштвеног смера 

 

Доквалификација - четврти степен - Пољопривредни техничар 



ТУРИЗАМ, ТРГОВИНА И 
УГОСТИТЕЉСТВО 



ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР 

 Смер која са собом 

носи 

путовања,обиласке 

културно – 

историјских 

споменика као и 

рад на рецепцији 

хотела и у 

туристичким 

агенцијама у граду. 



 Током школовања 

као обавезни 

предмети су два 

страна језика који се 

квалитетно изучавају, 

па су на основу тога 

наши ученици веома 

успешни при упису на 

факултете чији 

пријемни испит 

захтева познавање 

страног језика 



 По завршетку средњег 

образовања, ученици 

имају могућност да се 

даље школују на 

различитим факултетима 

и да се определе за 

различите области, нпр : 

туризам, економија, 

српски језик, страни 

језици, историја, историја 

уметности, географија, 

информатика, 

социологоија, 

психологија итд. 



 Ако волите да путујете, упознајте 

непознато, ако сте комуникативни, 

креативни и волите стране језике, онда 

је ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР ПРАВИ 

ИЗБОР ЗА ВАС ! ! ! 



КУВАР 







Прави избор је Ваша будућност 
а то смо ми! 

Пољопривредна школа “Вршац” 

Архитекте Брашована 1 

26300 Вршац 

 

Тел: 013/805-058 

Факс: 013/807-589 

Е-mail: bioskola@hemo.net          

Web: www.bioskola.edu.rs 

  

                

                 PoljoprivrednaSkolaVrsac 


