
Студенти  могу уписати наредну школску  годину под 

следећим условима: 

 Уколико су остварили најмање 48 ЕСП бодова (од јануарског до 

октобарског испитног рока у школској 2020/2021 години) 

уписују наредну годину на буџету и плаћају трошкове уписа 

5.750,00 динара 

 Уколико су остварили од 37-47 ЕСП бодова (од јануарског до 

октобарског испитног рока у школској 2020/2021 години) уписују 

наредну годину на самофинансирању и плаћају трошкове уписа 

5.750,00 динара и школарину 

 Уколико су остварили остварили мање од 37 ЕСП   бодова 

обнављају годину и прелазе у статус самофинансирајућих 

студената,  
Поновци прве године плаћају: 

- 1.210,00 динара или 1.540,00 динара (за студенте ветерине) по 

неоствареном боду за неположене испите,  

-трошкове уписа од 5.750,00 динара,  

-5.000, 00 за признавање испита (уколико има положених испита) 

- 770,00 за прелазак на нови План и програм 

Поновци прве године ветеринарске медицине не прелазе на нов 

план и програм!!! 



 СТУДЕНТИ ПОНОВЦИ КОЈИ ОСТВАРЕ У ТОКУ ДВЕ И ВИШЕ 

ШКОЛСКИХ ГОДИНА БРОЈ БОДОВА СА КОЈИМ СЕ 

ПРЕЛАЗИ НА БУЏЕТ, УПИСУЈУ НАРЕДНУ ШКОЛСКУ 

ГОДИНУ КАО САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ 

 Износ по неоствареном боду  и школарина може да се плати у  

две до четири рате (уплате извршити на свој позив на број) 

Студенти прве године студијских програма:  

-Агротуризам и рурални развој,  

-Агроекологија и заштита животне средине и  

-Хортикултура 

 који нису остварили услов за другу годину, морају прећи на други 

студијски програм.  

Потребно је поднети: 

-молбу за прлазак на други студијски програм 

- 1.210,00 динара по неоствареном боду за неположене испите,  

-трошкове уписа од 5.750,00 динара,  

-5.000, 00 за признавање испита (уколико има положених испита) 

- 770,00 за прелазак на нови студијски програм 

 



 

ПРОДУЖЕНЕ ГОДИНЕ - АПСОЛВЕНТИ: 

 ПРВИ УПИС И ПРВА ОБНОВА ПРОДУЖЕНЕ ГОДИНЕ, КАО И 

АПСОЛВЕНТИМА  КОЈИМА ЈЕ ОСТАО САМО ЈЕДАН ИСПИТ 

ДО КРАЈА СТУДИЈА, БЕЗ ОБЗИРА КОЈИ ПУТ ОБНАВЉА- 

РЕДОВНА ЦЕНА УПИСА 5.750,00 

 ВИШЕ ОД ЈЕДНЕ ОБНОВЕ АПСОЛВЕНТСКОГ РОКА –13.475,00 

ДИНАРА 

 АПСОЛВЕНТИ КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ СВЕ ИСПИТЕ МОГУ 

ДИПЛОМИРАТИ ДО 31.10.2021. БЕЗ УПИСА У НАРЕДНУ 

ГОДИНУ 

 СТУДЕНТИ КОЈИ СУ УПИСАЛИ ОСНОВНЕ 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2006.,2007.,2008., 

2009., 2010., 2011., 2012. и 2013. ГОДИНЕ подносе молбу 

за продужетак рока за завршетак студија (преко 

архиве) 
 

 

 

 

 



 

СТУДЕНТИ МАСТЕР СТУДИЈА: 

- УПИСАНИ 2018/2019 ГОДИНЕ губе статус студента и подносе молбу 

за поновно стицање статуса (преко архиве) 

Плаћају: 

- 1.210,00 динара по неоствареном боду за неположене испите,  

-трошкове уписа од 5.750,00 динара,  

-5.000, 00 за признавање испита (остварених најмање 15 ЕСПБ) 

- 770,00 за прелазак на нови План и програм 

 

-СТУДЕНТИ УПИСАНИ ШКОЛСКЕ 2019/2020  подносе захтев за 

продужетак рока за завршетак студија (преко архиве)  

 плаћају:  

-1.210,00 динара по неоствареном боду за неположене испите,  

-трошкове уписа од 5.750,00 динара,  

 

-СТУДЕНТИ УПИСАНИ ШКОЛСКЕ 2020/2021   

плаћају:  

       -трошкове уписа од 5.750,00 динара 

 

-СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПРИЈАВИЛИ ТЕМУ, УШЛИ У ПРОЦЕДУРУ 

ЗА ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА, ПОЛОЖИЛИ СВЕ ИСПИТЕ ПО ПИП 

ИЗ 2014. ГОДИНЕ, МОГУ ОДБРАНИТИ МАСТЕР РАД ДО 31.10.2021. 

ГОДИНЕ, БЕЗ УПИСА У НАРЕДНУ ГОДИНУ.  

 



 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ: 

 Уколико су остварили најмање 48 ЕСП бодова (од јануарског до 

октобарског испитног рока у школској 2020/2021 години) 

уписују наредну годину на буџету и плаћају трошкове уписа 

5.750,00 динара 

 Уколико су остварили од 37-47 ЕСП бодова (од јануарског до 

октобарског испитног рока у школској 2020/2021 години) уписују 

наредну годину на самофинансирању и плаћају трошкове уписа 

5.750,00 динара и школарину 

 Уколико су остварили остварили мање од 37 ЕСП бодова 

обнављају годину и прелазе у статус самофинансирајућих 

студената, плаћају 1.210,00 динара по једном неоствареном боду 

испита из године коју обнављају (односно 1.540,00 студенти  

Ветеринарске медицине) и редован упис од 5.750,оо динара  

 Износ по неоствареном боду може да се плати у две до четири 

рате, уплате ће се вршити након добијеног Уговора на шалтеру 

студентске службе 

ЗА УПИС У НАРЕДНЕ ГОДИНЕ СТУДЕНТИ ПОДНОСЕ ИНДЕКС, УПИСНИ 

ЛИСТ, УПЛАТА, ДВА ШВ-20, ИЗВЕШТАЈ МЕНТОРА, ОБЈАВЉЕНЕ РАДОВЕ...    

 

 



 

 

СТУДЕНТИ ДОКТОРСКИХ  СТУДИЈА: 

- УПИСАНИ 2014/2015 ГОДИНЕ губе статус студента и подносе молбу 

за поновно стицање статуса (преко архиве) 

Плаћају: 

- школарину, 

-трошкове уписа од 5.750,00 динара, 

 

Поновци прве године на  Агрономији и Агроекономији плаћају: 

- 1.210,00 динара по неоствареном боду за неположене испите, 

-трошкове уписа од 5.750,00 динара, 

-5.000, 00 за признавање испита (уколико има положених испита) 

    - 770,00 за прелазак на нови План и програм 

 

 

Поновци друге године на  Ветеринарској медицини плаћају: 

-1.540,00 динара  по неоствареном боду за неположене испите, 

-трошкове уписа од 5.750,00 динара, 

-5.000, 00 за признавање испита  

    - 770,00 за прелазак на нови План и програм 
 


