
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
                               АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ 

 
 
 
На основу овлашћења из члана 10. Правилника о изменама и допунама Правилника о  упису 
студената на студијске програме  на Агрономском факултету у Чачку бр. 1463/5 - VI од  07. 06. 
2013.године, Служба за опште и правне послове  извршила је правно-техничку редакцију и 
утврдила пречишћен текст Правилника о упису студената на студијске програме  на 
Агрономском факултету у Чачку. 

   
 Правилник о упису студената на студијске програме  на Агрономском факултету у Чачку 
садржи: 

 
1. Основни текст -  Правилник о упису студената на студијске програме  на Агрономском 
факултету у Чачку  број: 1334/14 од 06. 06. 2008. године; 
2. Правилник о изменама и допунама Правилника о упису студената на студијске програме  на 
Агрономском факултету у Чачку бр. 1463/5 - VI од  07. 06. 2013. године. 
 

Пречишћен текст Правилника  о полагању испита и оцењивању на испиту не садржи: 
 

 
1. Одредбу члана 10. Правилника о изменама и допунама Правилника о упису студената 

на студијске програме  на Агрономском факултету у Чачку бр. 1463/5 - VI од  07. 06. 2013. 
године, која уређује ступање на снагу овог правилника. 
 
          3.  Одредбе члана 9. Правилника о изменама и допунама Правилника  о упису студената 
на студијске програме  на Агрономском факултету у Чачку бр. 1463/5 - VI од  07. 06. 2013. 
године, јер је њима дато овлашћење стручној служби Факултета да изврши правно-техничку 
редакцију и објави пречишћен текст Правилника о  о упису студената на студијске програме  на 
Агрономском факултету у Чачку. 
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                                                УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
АГРОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ  У  ЧАЧКУ 

 
П Р А В И Л Н И К 

О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ  
НА АГРОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ЧАЧКУ 

 
                                                       (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 
 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се општи услови за упис на студије које се организују на 

Агрономском факултету у Чачку (у даљем тексту Факултет), и то: поступак пријављивања, 

услови и мерила за рангирање и упис студената на акредитоване студијске програме првог, 

другог и трећег степена, начин бодовања, прелазак студената са друге високошколске установе 

и друга питања од значаја за упис. 

2. УПИС СТУДЕНАТА НА ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА 

                                                                            Упис 

Члан 2. 

          На одобрене, односно акредитоване студијске програме које Факултет организује, могу се 

уписати кандидати под условима и на начин утврђен Законом о високом образовању, општим 

актима Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета. 

 Лице из става 1.  овог члана може да се упише на студијски програм ако се пријавило на 

јавни конкурс и ако на начин и по мерилима утврђеним овим правилником оствари број бодова 

који му обезбеђује место на ранг листи пријављених кандидата које је у оквиру броја утврђеног 

за упис на студијски програм. 

          У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не 

могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, 

политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по 

другом сличном основу, положају или околности. 

Члан 3. 

  Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству, може 

да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна школска, односно 

високошколска исправа, у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. 

         Страни држављанин може се уписати на студијске програме из става 1. овог члана под 

истим условима као и домаћи држављанин. 

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним 

или билатералним споразумом није другачије одређено. 
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Страни држављанин може да се упише  на студијске програме Факултета ако пружи доказ о 

познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета, односно о познавању језика  на 

коме се изводи настава и ако је здравствено осигуран. 

Проверу знања српског језика, најкасније 24 часа пре полагања пријемног испита, 

спроводи посебна комисија од 3 члана, формирана одлуком декана Факултета. Провера знања 

српског језика се не обавља уколико кандидат поседује уверење надлежног органа или установе 

о познавању српског језика. 

Лице које се упише на студијске програме из става 1. овог члана стиче статус студента. 

Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета или студента који се 

сâм финансира. 

На прву годину студија Факултет може уписати неограничен број кандидата страних 

држављана. 

Страни држављанин и лице из става 1. овог члана, могу се условно уписати на студијски 

програм у случају када поступак за признавање стране школске односно високошколске 

исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис.У случају да захтев за признавање 

буде одбијен или ако признавање стране јавне исправе не даје право на упис студијског 

програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис није ни извршен. 

Конкурс 

Члан 4. 

Универзитет расписује заједнички конкурс за упис студената у прву годину студија. 

Конкурс садржи: број студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила за 

утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за 

подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине коју плаћају студенти чије се 

студирање не финансира из буџета. 

Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године. 

Ако број места објављених конкурсом није попуњен у првом уписном року, упис се врши 

и у наредним уписним роковима. 

 

Број студената 

Члан 5. 

Универзитет утврђује број студената који се уписује на студијске програме који се 

организују на Факултету, а који не може бити већи од броја утврђеног у дозволи за рад. 

Утврђивање броја студената из става 1. овог члана врши се на предлог Факултета, у 

складу са Статутом Универзитета у Крагујевцу. 

Предлог из става 2. овог члана утврђује Наставно-научно веће Факултета. 
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Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се финансира из 

буџета, за факултете у саставу Универзитета, доноси Влада Србије, по прибављеном мишљењу 

Универзитета и Националног савета, најкасније два месеца пре расписивања конкурса. 

У наредним годинама студија, број студената из става 4. овог члана Факултет може 

повећати за највише 20% у односу на претходну годину, у складу са одлуком Већа Факултета. 

Услови за  упис на први степен студија и рангирање 

Члан 6. 

У прву годину основних академских студија које реализује Факултет може да се упише 

лице које има завршено средње образовање у четворогодишњем трајању стечено у гимназији 

или одговарајућој средњој  стручној школи, и које заузме место на ранг листи у оквиру броја 

студената који Факултету одобри Универзитет у Крагујевцу и Влада Републике Србије за упис 

у прву годину студија. 

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег 

успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, 

према мерилима утврђеним овим Правилником и конкурсом за упис на студијске програме. 

Упис са полагањем пријамног испита 

Члан 7. 

Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит у складу са студијским 

програмом. 

Пријемни испит обухвата проверу знања из области које се изучавају у средњој школи у 

четворогодишњем трајању. 

Факултет је дужан да обезбеди тајност садржаја пријемног испита до самог почетка 

пријемног испита. 

Упис без полагања пријемног испита 

Члан 8. 

Кандидат који има општу матуру, не полаже пријемни испит. Уместо пријемног испита 

овом кандидату вреднују се резултати опште матуре. Начин остваривања права ових кандидата 

и вредновање резултата опште матуре регулисаће се и примењивати након доношења и 

примене посебног прописа о општој матури.  

Пријемни испит не полажу кандидати који су као ученици трећег и четвртог разреда 

средње школе освојили једно од прва три места на републичком такмичењу које организује 

надлежно министарство или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на 

пријемном испиту, а признаје им се да су постигли максималан број бодова из тог предмета. 

Члан 9. 

На прву годину основних студија може се бeз пријемног испита уписати:  

1. лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена; 
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2. студент основних студија другог универзитета, односно друге високошколске установе, 
који је положио све испите из прве године, односно остварио најмање 60 ЕСПБ бодова 
на студијском програму на другом универзитету, односно на другој високошколској 
установи, под условима које прописује факултет. 

Лица из става 1. ове тачке  могу се уписати само као самофинансирајући студенти. 

Наставно-научно веће, на позитиван предлог предметног наставника, одлучује о 

признавању положених испита, односно ЕСПБ бодова. 

Лица из става 1. овог члана достављају: 

1. писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис у наредну 
школску годину; 

2. захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним испитима и 
доказ да је уплатио  трошкове, однсоно накнаду за признавање испита. 

Лица из става 1. овог члана могу остварити право на упис ако факултет има просторне и 

друге услове. 

Одржавање реда на пријемном испиту 

Члан 10. 

Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију: важећу личну карту 

или пасош. Кандидат чији идентитет није утврђен не може полагати пријемни испит. 

Факултет је дужан да у просторији у којој се одржава пријемни испит обезбеди довољан 

број дежурних лица. 

Дежурно лице је обавезно да упозори кандидате да искључе своје мобилне телефоне и да 

није дозвољено напуштање просторије у току трјања приијемног испита, те да није дозвољена 

комуникација са другим кандидатима током пријемног испита. Дежурно лице је дужно да 

прочита детаљно упутство за рад и да одговори на сва питања кандидата пре полагања 

пријемног испита. 

Кандиат који је приступио полагању пријемног испита може користити само сопствено 

знање и није му дозвољено коришћење унапред припремљених материјала, преписивање, 

употреба мобилног телефона и слично. 

Уколико се кандидат служи недозвољеним начином полагања, или ремети ред на 

пријемном испиту, дежурно лице је овлашћено да му одузме припремљене материјале за 

пријемни испит и да га удаљи са пријемног испита. 

Пријемни испит 

Члан 11. 

Пријемни испит се полаже, по правилу, писмено, на српском језику, односно језику на 

коме се реализује настава 

Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен 

њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на 

студијски програм у складу са објективним могућностима Факутлета. 
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На основу критеријума из конкурса, Факултет, односно Универзитет сачињава ранг листу 

пријављених кандидата. 

Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у 

оквиру броја студената који  је конкурсом предвиђен за упис. 

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

Члан 12.  

Кандидат за упис на студије првог степена на Факултету, полаже пријемни испит из једног 

наставног предмета, по избору, у зависности од тога на који студијски програм конкурише. 

Наставни предмет из става 1. овог члана утврђен је студијским програмом. 

      Право на рангирање ради уписа стиче кандидат који је положио пријемни испит. 

Члан 13. 

Учесник на конкурсу за упис на један од студијских програма има право да поднесе 

приговор  декану  на  редослед  кандидата  за  упис  у  прву  годину  студија,  у  року  од 24 сата 

од дана објављивања ранг листе на огласној табли Факултета. 

По приговору учесника конкурса декан доноси решење у року од 24 сата од дана 

подношења приговора. 

Кандидат има право да поднесе жалбу Савету Факултета у року од 24 сата од дана 

пријема решења декана. 

Савет Факултета обавезан је да одлучи по жалби у року од 24 сата од дана њеног пријема. 

Члан 14. 

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су положили пријемни испит на 

другом факултету, из одговарајућег наставног предмета. 

Кандидати из става 1. овог члана, уз захтев за упис подносе потврду о положеном 

пријемном испиту и броју остварених бодова и доказ о уплати накнаде прописане ценовником 

Факултета. 

Упис кандидата из става 1. овог члана обавља се након завршеног уписа кандидата са 

коначне ранг листе.  

Одлуку о одобравању уписа доноси Комисија за упис. 

Члан 15. 

Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе, као и лице које 

има стечено високо образовање на студијама првог степена и лице коме је престао статус 

студента у складу са Законом о високом образовању, може се уписати на студије првог степена, 

под условима и на начин прописан општим актима Универзитета и Факултета. 

Право из става 1. овог члана остварује се на лични захтев, у року прописаном за упис 

године. 
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Уз захтев студент прилаже одговарајућу документацију: фотокопију дипломе о 

завршеним студијама или уверење о дипломирању, уверење о положеним испитима, наставне 

планове и програме и потврду о испису. 

Декан доноси одлуку о признавању испита положених на другој високошколској 

установи, на позитиван предлог предметних наставника, ако је студент положио испит односно 

остварио одговарајући број ЕСПБ бодова, по наставном програму који се не разликује или се у 

већем делу не разликује од наставног програма предмета на овом Факултету.  

Студент из става 1. овог члана обавезан је да положи разлику испита између испита 

признатих решењем декана и испита утврђених одговарајућим студијским програмом 

Факултета на који се кандидат уписује. 

Лице из става 1. овог члана уписује годину студија у зависности од броја признатих 

испита, односно остварених ЕСПБ бодова. Наредну годину студија уписује уколико положи 

испите односно оствари одређени број ЕСПБ бодова за упис сагласно студијском програму и 

овом Правилнику.  

Члан 16. 

Лице које је у иностранству стекло средње образовање у четворогодишњем трајању, 

односно високо образовање, пре пријављивања на конкурс за упис у прву годину студија мора 

да нострификује сведочанство, односно диплому стечену у иностранству. 

 

Начин бодовања 

Члан 17. 

Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то: 

по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном 

испиту. 

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком 

разреду средње школе помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а 

највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се на две децимале. 

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. 

Кандидатима који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили 

једно од прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете или 

на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, признаје се 

максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту. 

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из 

буџета (буџетски студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за 

упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод. 

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам 

финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја 

утврђеног за упис самофинансирајућих  студената и ако освоји најмање 30  бодова. 
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Комисија за упис 

Члан 18. 

За спровођење конкурса и за сачињавање ранг листе пријављених кандидата, Ректор 

Универзитета, на предлог Већа Факултета, формира Комисију за упис на Факултету. 

Комисију за упис сачињавају најмање три члана и три заменика из реда наставника 

Факултета. Комисија се образује пре објављивања конкурса. 

Пријемни испит по појединим предметима спроводе комисије Факултета које именује 

декан Факултета, заједно са продеканом за наставу и референтима за наставна и студентска  

питања. 

Комисије чине наставници и сарадници бирани за ужу научну област у којој се налази 

наставни предмет из кога се полаже пријемни испит. 

Комисија за упис, на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и броја 

бодова који су кандидати освојили на пријемном испиту, сачињава јединствену ранг листу 

кандидата за упис у прву годину студија и објављује је на огласним таблама и на сајту 

Факултета.  

Комисија из претходног става овог члана, по истеку конкурсног уписног рока, подноси 

декану Факултета, Наставно-научном већу Факултета и ректору Универзитета извештај о 

спроведеном конкурсу, са предлогом броја студената за упис у прву годину студија. 

Члан 19. 

Кандидати који су стекли право на упис, приликом уписивања, достављају оригинална 

документа одређена конкурсом и општим актом Универзитета. 

Упис на вишу годину студија 

Члан 20. 

Упис на вишу годину студија се обавља подношењем уредно попуњеног индекса и 

уписног материјала Служби за   студентска питања Факултета. 

Упис је извршен када то потписом у индексу овери овлашћено лице. 

Упис  студената  на  вишу  годину  студија  спроводи  се,  по  правилу, од 15. септембра до 

1. октобра текуће године. 

 

Право на упис лица коме је престао статус студента 

                                                             Члан 21. 

Студент коме је престао статус студента може поново стећи статус студента под условом: 

1. да  Универзитет односно високошколска јединица има просторне и друге услове за 

омогућавање наставка студирања и 
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2. да се уписује на студијски програм који се реализује у време поновног стицања статуса 

студента. 

У решењу ректора, односно декана, о одобравању поновног стицања статуса студента 

утврђују се испити и извршене друге обавезе које се студенту признају и обавезе студента у 

наставку студија. 

3. УПИС НА ДРУГИ СТЕПЕН СТУДИЈА 
 

УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Члан 22. 

            Факултет организује мастер  академске студије у трајању од једне или две  школске 

године, према студијском програму који доноси Универзитет, на предлог Наставно-научног 

већа Факултета. 

            Упис на мастер  академске студије обавља се једном годишње, по правилу у септембру 

месецу, на основу конкурса. 

             Пре објављивања конкурса за упис студената на мастер академске студије, утврђује се 

висина школарине коју плаћа студент. 

             У прву годину мастер академских студија може се уписати лице  које је завршило 

одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остваривши: 

             1. најмање 180 ЕСПБ бодова - ако мастер академске студије имају 120 ЕСПБ бодова 

             2. најмање  240 ЕСПБ бодова) – ако мастер академске студије имају  60 ЕСПБ бодова 

            Студијским програмом, односно одлуком  Наставно-научног већа Факултета утврђује се 

који су програми основних студија одговарајући за наставак студија на одређеном мастер 

студијском програму. 

           Кандидати који су стекли високо образовање по прописима пре доношења Закона о 

високом образовању могу се уписати на мастер академске студије под истим условима као и 

лица која имају диплому основних студија, уколико је та диплома еквивалентна дипломи са 

најмање 180 (240) ЕСПБ, што доказује одлуком Наставно-научног већа о признатој 

еквиваленцији. 

4. УПИС НА ТРЕЋИ СТЕПЕН АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
 

 УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

Члан 23. 

  Факултет организује докторске студије у трајању од три школске године, према 

студијском програму кога доноси Универзитет, на предлог Већа Факултета. 

Упис на докторске студије обавља се једном годишње, по правилу у септембру месецу, 

на основу заједничког конкурса. 
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 Пре објављивања конкурса за упис студената на докторске студије, утврђује се висина 

школарине коју плаћа студент. 

Члан 24. 

Упис на трећи степен академских студија (услови за упис, јавни конкурс, поступак 

пријављивања кандидата, утврђивање ранг листе и поступак уписивања кандидата) утврђен је 

одредбама Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу. 

Члан 25. 

Докторске студије обухватају теоријско-методолошке садржаје и научни рад. 

Право полагања испита студент стиче после завршетка наставе изабраног студијског 

програма. 

Студент који испуни све наставне обавезе, утврђене студијским програмом докторских 

студија, стиче право да одбрани докторску дисертацију. 

Члан 26. 

Приликом уписа докторских студија, у договору са ментором, дефинише се тема 

истраживања и обавља се избор предмета у складу са предложеном темом истраживања. 

         Наставни предмети докторских студија су:  3 обавезна и 6  изборних.  

Предмети се бирају тако да омогућују усмеравање ка изради докторске дисертације. 

Од понуђених изборних предмета студент бира укупно 6,  с тим да уз сагласност ментора 

може највише 2 предмета уписати код истог наставника. 

             5.  ПРЕЛАЗАК СТУДЕНАТА СА ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕУСТАНОВЕ 

Члан 27. 

            Студент   друге   високошколске   установе,  у земљи или иностранству, може наставити 
студије на Факултету. 
          Прелазак студента спроводи се на лични захтев, у року прописаном за упис године. 
           Уз захтев за прелазак, студент обавезно прилаже:  индекс, уверење о положеним 
испитима на одговарајућем студијском програму, потврду о стеченом броју ЕСПБ бодова, план 
и програм студија и потврду о испису. 

  Декан доноси решење о признавању испита, изузев за упис на  прву годину, а на 
позитиван предлог предметних наставника и броја положених испита на другој високошколској 
установи само ако је студент положио испит, односно остварио одговарајући број ЕСПБ бодова  
по наставном програму који се не разликује или се у већем делу не разликује од наставног 
програма предмета на  Факултету.  

Студент из става 4. овог члана обавезан је да положи разлику испита између испита 
признатих решењем декана и испита утврђених одговарајућим студијским програмом 
Факултета на који се кандидат уписује. 

Лице из става 1. овог члана уписује годину студија у зависности од броја признатих 
испита, односно остварених ЕСПБ бодова. Наредну годину студија уписује уколико положи 
испите односно оствари одређени број ЕСПБ бодова за упис сагласно студијском програму и 
овом правилнику.  



 11

             Овај студент се може уписати на терет буџета ако је на установи са које прелази 
испунио услов за упис године на терет буџета и ако је после уписа студената овог Факултета на 
исту годину студија, остао непопуњен број студената који се финансирају на терет буџета.. 
 

Члан 28. 

           Студенти других високошколских установа, као и лица која су завршила студије на 

другој високошколској установи, могу, ради допуне знања, на овом Факултету уписати и 

полагати поједине предмете, уз накнаду трошкова. 

           Пријава за упис подноси се Комисији за упис. 

           Студенту из става 1. овог члана издаје се уверење о положеним испитима. 

 

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 29.  

          Студенти уписани на основне студије до ступања на снагу Закона о високом образовању 

и Статута Факултета, могу завршити ове студије по започетом наставном плану и програму, 

условима и правилима студија, најдуже за две године по истеку редовног трајања студија. 

          Лицу које је стекло или стекне право на јавну исправу према прописима који су важили 

до дана ступања на снагу Закона о високом образовању и Статута Факултета, Факултет издаје 

јавну исправу на обрасцу прописаном до ступања на снагу овог закона. 

Члан 30. 

Овај правилник објавиће се на огласној табли Факултета, а ступа на снагу осмог дана од  
дана објављивања.        

 

                                                                                                                       СЕКРЕТАР  ФАКУЛТЕТА 
                                                           
                                                                                                         Снежана Обреновић,дипл.прав.         
 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Правилник о упису студената на студијске програме  на Агрономском факултету 

у Чачку број:2866/1 од 21.11.2016. године ступио је на снагу 29.11.2016.године. 

 


