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(други конкурсни рок)
1.

Број слободних места за упис студената

На факултет се може уписати укупно 272 студената, и то:
-115 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 157 самофинансирајућих студената
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената:
А. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Број слободних места за упис студената
На Факултет се може уписати укупно 272 студента на основне академске студије, и то:
- 115 студената чије се образовање финансира из буџета и
- 157 самофинансирајућих студената
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2. Услови конкурисања:
У прву годину основних академских студија могу се уписати лица са завршеним средњим образовањем у
четворогодишњем трајању
3. Полагање пријемног испита:

Кандидати који конкуришу за упис на основним академским студијама - свим студијским програмима,
један испит по избору из предмета: хемија, биологија, математика и економика предузећа.
Кандидати се приликом пријаве на конкурс изјашњавају из ког предмета желе да полажу пријемни
испит.
Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.
Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати пријемни испит.
4. Конкурсни рокови:
Други конкурсни рок:
- пријављивање кандидата 03. и 04.09.2018. године
- полагање пријемног испита 06.09.2018. године
- објављивање прелиминарне ранг листе 07.09.2018.године
- објављивање ранг листе за упис 12.09.2018.године
- упис примљених кандидата вршиће се према следећем распореду:
- Први дан уписног рока (четвртак, 13.09.2018.) уписују се кандидати који су стекли право на упис из
средстава буџета, од 900 до 1400. Кандидати који се не упишу у року одређеном за упис на терет буџета,
сматраће се да су одустали и не могу се касније уписати на терет буџета.
- Други дан уписног рока (петак, 14.09.2018) прозивком у 1100 уписују се кандидати који су стекли
право уписа из средстава буџета померањем ранг листе, у случају да кандидати из претходног става овог
члана нису дошли на упис у предвиђеном року. Кандидати који се не појаве на прозивци сматраће се да
су одустали, али могу да се упишу као самофинансирајући 17.09.2018.
- Наредни дан уписног рока (понедељак, 17.09.2018.) уписују се кандидати који су стекли право
уписа као самофинансирајући студенти, 900 до 1100.
- У случају да су остале непопуњене уписне квоте, истог дана (понедељак, 17.09.2018.) извршиће се у
1200 прозивка преосталих кандидата на ранг листи за упис ради попуњавања упражњених места и њихов
упис вршити истог дана, односно 17.09.2018. Кандидати који се не појаве на прозивци сматраће се да су
одустали.
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
1. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА,
а уз пријавни лист предају фотокопије које не треба оверавати:
- сведочанства сва четири разреда завршене школе и диплому о положеном завршном, односно матурском
испиту,
- копију личне карте уз достављања оригинала на увид. У случају чиповане личне карте потребно је
доставити очитану личну карту.
- пријавни лист из Информатора који се купује у трафици у холу Факултета,
- потврда о пријави на конкурс из Информатора који се купује у трафици у холу Факултета,
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.600,00 динара, на жиро рачун
Факултета са назнаком “за полагање пријемног испита”(Број рачуна 840-1736666-97, Број модела 97, Позив
на број 6618102400100)
2. Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оригинална документа: сведочанства сва четири разреда завршене школе и диплому о положеном
завршном, односно матурском испиту
- комплет за упис који се купује на портирници Факултета, у оквиру којег су два ШВ 20 обрасца,
- две фотографије, формата 4,5 x 3,5 cm,
- доказ о уплати трошкова уписа и премије за колективно осигурање студента у износу од 5.750,00 динара
на жиро-рачун Факултета, (Број рачуна 840-1736666-97, Број модела 97, Позив на број 6318102400101)
- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте (позив на број ће добити од референта
студентске службе).
Самофинансирајући студенти школарину могу платити у две рате.
3. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.
4. Студенти који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената,
немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.
5. Припадници националне мањине чији је језик у службеној употреби на територији АП
Војводине могу полагати пријемни испит на матерњем језику на основу личног захтева
поднетог приликом пријаве на конкурс у писаном облику.

6.

7.

8.

Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим
потребама који предложе у писменом облику приликом пријаве на конкурс у складу са
објективним могућностима Факултета.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на Факултет
под истим условима као и држављани Републике Србије. Поред прописане документације
приликом пријављивања морају предати још и Изјаву да су припадници српске националне
мањине из суседних земаља (модел изјаве објављен на сајту Факултета) и изјава мора бити
оверена у општини/месној заједници становања.
Пријемни испит не полажу кандидати који су у четвртом разреду средње школе освојили
једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује
Министарство просвете и науке, или на међународном такмичењу из предмета који се
полаже на пријемном испиту (на лични захтев подноси приликом пријаве на Конкурс)

6. Новчане накнаде:
- за полагање пријемног испита износ од 6.600,00 динара,
- за упис износ од 5.750,00 динара,
- самофинансирајући студенти прву рату школарине
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Кандидат који конкурише на упис у прву годину основних академских и интегрисаних студија може да се
приликом пријаве на конкурс изјасни за два студијска програма (под А и под Б). Редослед жеља кандидата
под А и под Б значи приоритет при сачињавању ранг листе.
Након бодовања уколико кандидат по жељи А стекне право на упис из буџета не рангира се на
листи у жељи под Б.
Уколико је кандидат у жељи под А стекао право на упис самофинансирањем рангира се и на листи у
жељи под Б где може стећи право на упис на терет буџета, односно самофинансирањем.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских и интегрисаних студија утврђује се
према општем успеху постигнутом у средњој школи и резултату постигнутом на пријемном испиту.
Кандидат по оба основа може укупно остварити највише 100 бодова.
Код полагања пријемног испита из једног предмета даје се по 20 питања, а једно питање вреднује са
по три бода.
Сматра се да је кандидат положио пријемни испит, и тиме стекао право на рангирање ради уписа,
уколико на пријемном испиту оствари најмање 14 бодова.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у
првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са 2. 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 може постићи на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова,
заокруживањем на две децимале.
Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи до
броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји више од 50 бодова.
Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг
листи до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.
Факултет организује пријемни испит независно од броја пријављених кандидата за упис у прву годину
основних академских и интегрисаних студија.
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед:
Кандидат може поднети приговор Централној комисији за упис кандидата на регуларност конкурса,
регуларност пријемног испита и своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне
ранг листе. Приговори се подносе у писаној форми у архиви Факултета 8 00 до 1500. У случају да су послати
поштом биће прихваћени само они који пристигну до рока од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг
листе. Приговори послати електронском поштом неће се прихватити. На предлог Комисије за упис
кандидата декан, односно, лице које декан овласти, доноси решење по приговору у року од 24 сата од
момента пријема приговора
9. Упис страних држављана:
Страни држављанин плаћа школарину, осим ако међународним или билатералним споразумом није
другачије одређено. Страни држављани полажу пријемни испит. Кандидат страни држављанин, приликом
пријављивања на конкурс подноси нострификовану диплому. Уколико се не заврши поступак
нострификације до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у
току. Кандидати морају до уписа да приложе решење о признавању иностране исправе, као услов за упис на
студијски програм.

Приликом пријављивања кандидата страни држављанин је дужан да Факултету поднесе додатну
документацију, и то:
– да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује и
– да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.

10.Напомена:
- У укупном броју буџетски финансираних студената урачунат је 1% за припаднике ромске
националне мањине, у оквиру Програма афирмативне мере. Припадници ромске националне
мањине, поред прописане документације приликом пријављивања, у обавези су да приложе и
следећа документа:
- Изјаву у писаној форми да је припадник ромске националне мањине (модел изјаве објављен на
сајту Факултета).
- Препоруку Националног савета ромске националне мањине (модел препоруке објављен на сајту
Факултета).
- У укупном броју буџетски финансираних студената урачунат је и 1% за кандидате са
инвалидитетом, у оквиру Програма афирмативне мере. Особе са инвалидитетом поред прописане
документације, приликом пријављивања, у обавези су да приложе и један од следећих
докумената:
- Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
- Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ
- Мишљење Интерресорне комисије
- Препоруку Удружења студената са хендикепом
Кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на
додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију која мора бити издата од
надлежне здравствене институције и не сме бити старија од 6 месеци. Неопходно је да се из
лекарског извештаја може закључити на који начин инвалидитет/здравствено стање утиче на
исходе учења и свакодневно функционисање.
- Упис на Факултет у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената ромске националне
мањине и студената са инвалидитетом, у оквиру квота до 1%, може да оствари само студент који
је положио пријемни испит.
- У укупном броју буџетски финансираних студената урачунат је и 1% за држављане Републике
Србије који су средњу школу завршили у иностранству, под условом да им се призна стечена
страна школска исправа, а уколико поступак признавања није окончан, ова лица уз пријаву
подносе потврду о томе да је поступак признавања у току.
- У случају да Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије не да
сагласност на број студената који се финансирају из буџета Покрајине, број студената за упис на
основне академске и интегрисане студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом
Саду за школску 2018/2019 годину, финансираће се из буџета Покрајине до нивоa, односно броја
студената на коју сагласност да Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије.
- Уколико Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобри мањи
број студената од броја предвиђеног овом одлуком, Пољопривредни факултет Универзитета у
Новом Саду ће приликом уписа кандидата приоритет дати студијским програмима који су
дефицитарни.
- Пре приступа полагању пријемног испита проверити на огласној табли да ли су коректно
унешени бодови успеха из средње школе и да ли је пријављено минимум 25 кандидата на
студијски програм.
- У случају да број пријављених кандидата на неким од студијских програма буде мањи од 25, неће
се организовати настава на том студијском програму, а кандидатима пре приступа полагању
пријемног испита, биће сугерисано да се изјасне за неки други студијски програм.
- Контакт телефон за добијање информација је 021/485-3209, 021/485-3388 и 021/485-3219.

Декан
______________________________
Проф. др Недељко Тица

