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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 
1. Број слободних места за упис студената: 
На факултет се може уписати укупно  140  студената, и то: 
- 3 студента чије се образовање финансира из буџета и 
- 137 самофинансирајућих студената. 
 
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 

Студијски програм Буџет Самофин. Укупно 

Школарина  

за држављане 
Србије (дин.) 

за 
странце 
(евра) 

Гајење њивских биљака 1 15 15 84.700,00 3.000,00 

Земљиште и исхрана биљака 0 7 7 84.700,00 3.000,00 

Генетика, оплемењивање биљака и 
семенарство 

0 7 7 84.700,00 3.000,00 

Органска пољопривреда 0 3 3 84.700,00 3.000,00 

Сточарство 0 20 20 84.700,00 3.000,00 

Гајење воћа и винове лозе 0 4 4 84.700,00 3.000,00 

Фитомедицина 0 3 3 84.700,00 3.000,00 

Уређење, коришћење и заштита вода 0 5 5 84.700,00 3.000,00 

Пољопривредна техника  0 4 4 84.700,00 3.000,00 

Агроекономски 0 9 9 84.700,00 3.000,00 

Хортикултура  0 9 9 84.700,00 3.000,00 

Менаџмент вода у пољопривреди  2 12 14 84.700,00 3.000,00 

Пејзажна архитектура 0 20 20 84.700,00 3.000,00 

Рурални развој и агротуризам 0 19 19 84.700,00 3.000,00 

Укупно 3 137 140   

 
2. Услови конкурисања: 
На мастер академске студије може се уписати лице које је завршило одговарајуће 
четворогодишње основне академске студије утврђене студијским програмом  остваривши најмање 
240 ЕСПБ бодова, као и лица која имају завршен факултет по старом систему, односно VII1 степен 
стручне преме, у складу с одредбом члана 127. Закона о високом образовању. 
 
3. Полагање пријемног испита  
- нема полагања пријемног испита 
 
4. Конкурсни рок: 
Пријављивање кандидата је 16.новембра 2016. gодине (од 11

00 
до 15

00
), након чега следи 

рангирање кандидата и упис. 
Објављивање прелиминарне ранг листе 17. новембар 2016. године. 
Објављивање ранг листе за упис и упис, 22. новембар 2016. године.  
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Дана 22.11.2016. од 10 до 11 се уписују студенти који су доспели на буджет. Истог дана од 11 до 12 
уписују се студенти на самофинансирању. У 12 часова врши се прозивка и попуњавање слободних 
места на самофинансирању. 
 
 
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе: 

- фотокопију дипломе основних академских студија, (коју не треба оверавати уколико је 
кандидат дипломирао на Пољопривредном факултету у Новом Саду) 

- копију личне карте уз достављања оригинала на увид. У случају чиповане личне карте 

потребно је доставити очитану личну карту. 

- пријавни лист који се купује на портирници Факултета. 
Кандидати који нису дипломирали на Пољопривредном факултету у Новом Саду морају да 
приложе биографију заједно са курикулумом завршеног студијског програма који садржи листу и 
структуру обавезних и изборних предмета и модула, њихов опис и фонд часова и доказ о уплати 
трошкова за вредновање студијског програма у износу од 17.500,00 динара (Број рачуна 840-
1736666-97, Број модела 97, Позив на број 7316102400101). 

 
Кандидати који стекну право на упис подносе: 

- комплет за упис који се купује у трафици у холу Факултета, у оквиру којег је ШВ 20 образац, 
- две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm,  
- доказ о уплати трошкова уписа у износу од  5.750,00 динара  на жиро-рачун Факултета, 

(Број рачуна 840-1736666-97, Број модела 97, Позив на број 7316102400101) 
- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте у износу од 84.700,00 динара и 

може се уплатити у две рате. 
Студенти који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената, немају право 
поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу. 
 
6. Новчане накнаде: 

- за упис у износу од 5.750,00 динара на жиро рачун Факултета, 
- за самофинансирајуће студенте новчани износ од 42.350,00 динара (прва рата) или 
84.700,00 динара (укупан износ). 

 
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 
Кандидати за упис на мастер студије деле се у 2 категорије: 

1. Кандидати који су завршили одговарајући студијски програм на Факултету 
2. Кандидати који нису завршили одговарајући студијски програм на Факултету, као и 

кандидати који су завршили основне  студије на  другом факултету.  
Кандидати прве категорије рангирају се према бодовима на основу успеха и бодовима на основу 
дужине студирања.  
За другу категорију кандидата Комисија за вредновање студијског програма даје мишљење о 
евентуалној потреби допунских програмских садржаја које студенти морају савладати, односно 
испите из предмета које студенти морају да положе да би могли да упишу матер студије. Ти 
кандидати подносе захтев за вредновање претходно завршених основних академских студија, 
заједно са одговарајућим планом и програмом студија (студенти Пољопривредног факултета 
подносе само захтев) студентској служби Факултета у термину предвиђеним конкурсом. Комисију 
за вредновање студијског програма чине чланови Комисије за признавање испита и руководиоци 
студијских програма. 
Поред бодова добијених на основу успеха и дужине студирања, код ове категорије кандидата 
уводи се коефицијент који се добија тако што се број признатих бодова ЕСПБ подели са 
потребним, односно са 240 ЕСПБ. Са овим коефицијентом се множи укупан број бодова добијен на 
основу прва два критеријума (успех и дужина студирања).  
За све кандидате утврђује се јединствена ранг листа са укупним бројем бодова стеченим по свим 
критеријумима утврђеним конкурсом. 
Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се вреднујући 
општу просечну оцену остварену на основним студијама и дужину времена студирања на тим 



студијама на следећи начин: у структури од максималних 100 бодова 75% носи просечна оцена а 
25% дужина студирања рачуната на месеце.  
Број бодова (А) по основу успеха на основним студијама израчунава се према формули: 

 
где је  - просечна оцена остварена на основним академским студијама. 
Број бодова (В) по основу дужине студирања израчунава се према формули: 

 
где је  - број месеци редовног завршетка основних академских студија;  - број месеци 
завршетка основних академских студија. 
Коефицијент остварених бодова (К) на претходним студијама израчунава се према формули: 

 
где је  - број признатих ЕСПБ бодова након извршене еквиваленције;  - потребан број ЕСПБ 
бодова завршеног студијског програма. 
Укупан број бодова је: 

 
Кандидати друге категорије имају улазни модул који чине предмети који морају да се положе. Број 
предмета не може да пређе 10 односно 60 ЕСПБ, при чему се број предмета који морају положити 
разликује од кандидата до кандидата у зависности од тога који су студијски програм завршили. Ови 
кандидати, пре уписа, писмено се изјашњавају да прихватају полагање улазног модула, односно 
предмета и у обавези су да их положе пре полагања испита са мастер студијског програма. 
Кандидати друге групе истовремено похађају наставу из предмета мастер студија, а у договору са 
наставником са основних/интегрисаних академских студија полажу испит без похађања предавања 
и вежби. Ови кандидати могу да полажу испите са улазних модула у свим испитним роковима, 
укључујући и апсолвентске.  
Кандидат који конкурише за упис на мастер академске студије има право да се, приликом 
подношења пријаве за упис, изјасни за највише два студијска програма (под А и под Б). Након 
бодовања уколико кандидат по жељи А стекне право на упис из буџета не рангира се на листи  у 
жељи под Б.  
 
8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: 

Кандидат може поднети приговор 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 9

00 
до 14

00
. 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 може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, 
ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и ако је здравствено осигуран. 
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или 
билатералним споразумом универзитета није другачије одређено. 
Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на Факултет под истим 
условима као и држављани Републике Србије. 
 
10. Напомена: 

Контакт телефон за добијање информација је 021/485-3209, 021/485-3388 и 021/485-3219. 
 

Декан  

______________________________ 

Проф. др Недељко Тица 

 

 
 
 


