
Услови за упис на Факултет 

У прву годину основних академских студија, које се организују 

по студијским програмима, може се уписати лице које има средње 

образовање у четворогодишњем трајању свих профила образовања. 

Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије 

полажу пријемни испит на српском језику. Приликом пријаве на 

конкурс кандидати се могу изјаснити за језик народности на коме ћe 

полагати пријемни испит. 

Кандидати који конкуришу за упис на интегрисане академске 

студије студијског програма ветеринарске медицине полажу пријемни 

испит из предмета биологија и хемија, а на студијским програмима 

основних академских студија један испит по избору из предмета: 

биологија, хемија, математика или економика предузећа о чему се 

изјашњавају приликом пријаве на конкурс. Пријемни испит обухвата 

програмске садржаје из наведених предмета који се изучавају у средњој 

школи у четворогодишњем трајању. 

За упис на студијски програм ветеринарске медицине лица која у 

програму средњег образовања нису имала латински језик исти полажу на 

Факултету пре полагања пријемног испита. 

Коначна ранг листа пријављених кандидата за упис на прву 

годину основних академских и интегрисаних студија, утврђује се на 

основу општег успеха у средњој школи и резултата на пријемном испиту. 

Зависно од резултата постигнутих на пријемном и освојеног места 

на ранг листи, кандидат може бити уписан у прву годину основних 

академских, односно интегрисаних студија на терет буџета, или као 

самофинансирајући студент. 

Кандидат који конкурише за упис на прву годину основних 

академских 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 на жељи под А стекао право на упис 

самофинансирањем рангира се на листи у жељи под Б где може стећи 

право на упис на терет буџета. 



Време полагања пријемног испита утврђује се конкурсом а 

распоред полагања пријемног испита објављује се на огласној табли 

Факултета. 

Након бодовања кандидата по основу успеха у средњој школи 

објављује се ранг листа за полагање пријемног испита за одређени 

студијски програм. 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних и 

интегрисаних академских студија утврђује се према резултату 

постигнутом према општем успеху у средњој школи и резултату 

постигнутом на пријемном испиту. Кандидат по оба основа може 

остварити највише 100 бодова.Код полагања пријемног испита за два 

предмета даје се по 10 питања, а код полагања пријемног испита из 

једног предмета даје се по 20 питања, с тим што се у оба случаја 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 два. 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. 

Факултет организује пријемни испит независно од броја 

пријављених кандидата за упис у прву годину основних и интегрисаних 

академских студија. 

Факултет утврђује ранг листу коју објављује на огласној табли и 

интернет страници, у року који је утврђен конкурсом. 

Место на ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређује 

да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних и 

интегрисаних академских студија, као и да ли ћe бити финансиран из 

буџета или ћe плаћати школарину као самофинансирајући студент. 

Факултети састављају ранг листе пријављених кандидата, које 

чине јединствену ранг листу Универзитета. 

Универзитет објављује коначну ранг листу на својој интернет 

страници. 



На основу ранг листе и на основу уредних докумената тражених 

конкурсом врши се упис кандидата. 

Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се на 

јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата на 

терет буџета, који је утврђен конкурсом за одређен студијски програм, а 

остварио је више од 50 бодова, односно најмање 50,01 бод. 

Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент 

уколико се на јединственој ранг листи налази до броја одобреног за упис 

самофинансирајућих студената, који је утврђен конкурсом за одређен 

студијски програм, а има најмање 30 бодова. 

Прва два дана уписног рока уписују се кандидати који су стекли 

право на упис из средстава буџета. Примљени 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. 

Tpeћeг дана уписног рока уписују се кандидати који су стекли 

право уписа из средстава буџета померањем ранг листе, у случају да 

кандидати из претходног става нису дошли на упис. 

Наредна два дана уписног рока уписују се кандидати који су 

стекли право уписа као самофинансирајући студенти. 

У случају да су остале непопуњене уписне квоте, шестог дана 

уписног рока извршиће се прозивка преосталих кандидата на коначној 

ранг листи ради попуњавања упражњених места. Право уписа имају они 

кандидати који су присутни на прозивци. 

Кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних и 

интегрисаних академских студија, а нису приступили пријемном испиту, 

или су удаљени са полагања пријемног испита због недисциплине или 

коришћења недозвољених начина полагања (преписивање, употреба 

мобилног телефона, електронских помагала, унапред припремљених 

материјала и сл.) немају право на упис. 

Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину 

основних и интегрисаних академских студија, по основама и 

критеријумима утврђеним општим актом Факултета, имају исти број 

бодова предност има онај кандидат који је постигао већи број бодова на 

пријемном испиту. У случају да кандидати имају исти број бодова и на 

пријемном испиту, предност има онај кандидат који има већу просечну 

оцену из средње школе из предмета биологија и хемија. 



Спровођење конкурса за упис на прву годину основних и 

интегрисаних академских студија обавља Централна комисија за 

спровођење пријемних испита коју именује декан Факултета. 

Страни држављанин може уписати Пољопривредни факултет под 

истим условима као и држављанин Србије уз услов да влада српским 

језиком, да је здравствено осигуран и да плаћа економску школарину, 

уколико међународним споразумом није другачије одређено. Страни 

држављани полажу пријемни испит. 

Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу 

се уписати на Факултет под истим условима као и држављани Републике 

Србије. 

 

Права и обавезе студента 
Студент високошколске установе има права и обавезе утврђене 

Законом о високом образовању и општим актом Факултета. 

Студент има право: 

 На упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање; 

 На благовремено и тачно информисање о свим питањима 

која се односе на студије 

 На активно учествовање у доношењу одлука, у складу са 

законом; 

 На самоорганизовање и изражавање сопственог 

мишљења; 

 На повластице које произилазе из статуса студента; 

 На подједнако квалитетне услове студија за све студенте; 

 На образовање на језику националне мањине, у складу са 

законом; 

 На различитост и заштиту од дискриминације; 

 Да бира и да буде биран у Студентски парламент и друге 

органе Факултета. 

Студент је дужан да: 

а) испуњава наставне и предметне обавезе; 

б) поштује опште акте установе; 

в) поштује права запослених и других студената на Факултету; 

г) учествује у доношењу одлука у складу са законом. 



Студент има право на жалбу у складу са статутом Факултета 

уколико Факултет прекрши неку обавезу. 

Правила студија 

При упису сваке школске године студент се опредељује за 

предмете из студијског програма. 

Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за 

одређену годину студирања. 

Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико 

предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ, а највише 

90 ЕСПБ бодова. 

Студент који се сам финансира опредељује се, у складу са 

студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да се 

оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. 

Студент који се сам финансира плаћа део школарине обрачунат 

према предметима за које се определио. 

Полагањем испита стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са 

студијским програмом. 

Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка 

наредне школске године, уписује исти предмет. 

Студент који не положи изборни предмет може поново уписати 

исти или се определити за други изборни предмет. 

Студијским програмом може се условити опредељење студената 

за одређени предмет претходно положеним испитима из једног или више 

предмета утврђених студијским програмом. 

Правила студија ближе се уређују општим актом Факултета. 

Статус студента 

Студент који се финансира из буџета и који је у току школске 

године, у оквиру уписаног студијског програма, по положеним испитима 

стекао 60 ЕСПБ бодова, стиче право да се рангира и уколико број 

буџетски финансираних студената не прелази 20% у односу на број 

буџетски финансираних студената у претходној години, може у наредној 

школској години да се финансира из буџета. 



Међутим, уколико стекне услов за упис на буџет више од 20% 

студената него што је факултет имао буџетски финансираних студената у 

претходној години, Факултет је у обавези да формира ранг листу, након 

чега право на финансирање средствима из буџета има првих 20% 

најбољих студената. 

Студент који се финансира из буџета и који у току школске 

године оствари мање од 60 ЕСПБ бодова, може наставити студије у 

статусу студента који сам финансира студије. 

Студент који се сам финансира и који у току школске године 

оствари 60 ЕСПБ бодова из текуће школске године студијског програма, 

може да се у наредној школској години финансира из буџета. Ово право 

студент остварује ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се 

студије финансирају из буџета, на начин и по поступку утврђеним 

општим актом Факултета. 

Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има 

уписан само један одобрен, односно акредитован студијски програм на 

истом нивоу студија. 

Статус студента престаје у случају: 

 Исписивања са студија; 

 Завршетка студија; 

 Неуписивања школске године у предвиђеном року; 

 Кад не заврши студије до истека рока који се одређује у 

двоструком броју школских година потребних за 

реализацију студијског програма; 

 Изрицања дисциплинске мере искључења са студија на 

Факултету. 

Студенту се на лични захтев може продужити рок за завршетак 

студија, у складу са општим актом Факултета. 

Оцењивање и испити 

Успешност студента у савлађивању појединог предмета 

континуирано се прати током наставе и изражава се поенима. 

Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент 

може остварити највише 100 поена. 



Студијским програмом утврђује се размера поена стечених у 

предиспитним обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе 

учествују са најмање 30, а највише 70 поена. 

Успех студената на испиту изражава се оценом 5 (није положио) 

до 10 (одличан). 

Општим актом Факултета ближе се уређује начин полагања 

испита и оцењивање на испиту. 

Испит је јединствен и полаже се усмено, писмено односно 

практично. 

Испит се полаже у седишту Факултета, односно у објектима 

наведеним у дозволи за рад. 

Факултет може организовати полагање испита ван седишта, ако 

се ради о испиту из предмета чији карактер то захтева. 

Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог 

предмета. 

Уколико студент полаже испит, има право да испит полаже још 

два пута у току исте школске године. 

Испитни рокови су: јануарски, фебруарски, априлски, јунски, 

августовски, септембарски и октобарски (најкасније до 10 октобра). 

Студент са хендикепом има право да полаже испит на начин 

прилагођен његовим могућностима, у складу са општим актом 

Факултета. 

Завршни рад 

Студијски програм основних академских студија садржи обавезу 

израде завршног рада. 

Студијски програм мастер академских студија (и интегрисаних 

студија ветеринарске медицине) садржи обавезу израде мастер односно 

дипломског рада. 

Докторска дисертација је завршни део студијског програма 

докторских студија. 

Тема за завршни рад узима се из области предмета одговарајућег 

студијског програма у складу са наставним програмом. 

Тему за завршни рад предлаже наставник из предмета за који се 

студент пријавио, а утврђује катедра у оквиру које се налази тај наставни 

предмет. 



Број бодова којима се исказује завршни рад улази у укупан број 

бодова потребних за завршетак студија. 

Начин и поступак припреме и одбране завршног/мастер, односно 

дипломског рада и докторске дисертације уређује се посебним општим 

актом Универзитета и Факултета. 

Промоција студената завршених основних и интегрисаних 

академских студија врши се на посебној свечаности, коју сазива декан, 

на Дан Факултета. 

Академска година 

Почетак академске године 01. октобар 

Завршетак академске године 30. септембар 

Свечани час за студенте I године 01. октобар 

Зимски семестар 01. октобар - 14. јануар 

Зимски распуст 15. јануар - 15. фебруар 

Летњи семестар 16. фебруар - 05. јун 

Летњи распуст 06. јун - 29. август 

Пријемни испит 30. јун - 10. јул 

Дан Факултета 21. новембар 
 

Наставни планови 

Наставни планови и програми су различити и специфични за 

сваки образовни студијски програм на Факултету. Током прве године 

студија постоје предмети који су заједнички, али се касније студенти 

усмеравају ка ужој струци и према томе су формирани наставни планови 

њиховог образовања. 


