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упис студената у прву годину студијских програма основних
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Припадник ромске националности
Држављанин Републике Србије
који је у школској 2021/2022.
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ОПШТА АГРОНОМИЈА
(240 ЕСПБ)
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
(240 ЕСПБ)
ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
(240 ЕСПБ)
ЗООТЕХНИКА
(180 ЕСПБ)
УКУПНО:

За упис на све студијске програме полаже се пријемни испит из једног од
предмета, по слободном избору кандидата, и то: БИОЛОГИЈА или ХЕМИЈА,
изузев студијског програма Прехрамбена технологија, где полажу искључиво
пријемни испит из ХЕМИЈЕ. Програм за полагање пријемног испита истакнут је
на сајту Факултета (http://www.afc.kg.ac.rs), а може се добити и на Факултету.
Пријављивање на конкурс је могуће на три начина:
1. Непосредно (у Студентској служби Факултета). Кандидати приликом
непосредне пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а
уз пријаву на конкурс (преузети образац пријаве са сајта Факултета) предају
оверене фотокопије докумената, и то:





Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе;
Диплому о положеном завршном испиту, односно матурском испиту;
Копију личне карте;
Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000
динара, на жиро рачун Агрономског факултета бр. 840-948666-13

2. Електронским путем, уз достављање скенираних свих изнад наведених
НЕОВЕРЕНИХ докумената и уплатнице, на мејл адресу студентске службе
ssluzba.af@kg.ac.rs. Преузети образац пријаве на конкурс са сајта Факултета
http://afc.kg.ac.rs, попунити образац и скениран доставити уз осталу
документацију на наведену мејл адресу. Сваком кандидату ће бити потврђен
пријем документације, на опцију „reply“, у што краћем року након пријема
мејла и документације у прилогу. Пријављивање кандидата траје до 24. јуна у
14 часова.
3. Препорученом поштом са повратницом (извештајем о пријему), где се
достављају НЕОВЕРЕНЕ фотокопије изнад наведених докумената. Наведена
документа треба послати на следећу адресу: Агрономски факултет у Чачку,
Цара Душана 34, 32000 Чачак, са назнаком: КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ. Пријављивање кандидата траје до 24. јуна у 14 часова
(пошта мора стићи до наведеног термина).
Сви кандидати који се определе да документацију за конкурс за упис не
достављају непосредно, у Студентској служби Факултета, већ скенирану или
фотокопирану документацију буду достављали наведеним опцијама 2 и 3
(електронским путем и препорученом поштом), а који положе пријемни испит и
буду на коначној ранг листи уписаних студената, на упису примљених кандидата
(од 07. до 11. јула 2022. године) морају поднети ОРИГИНАЛНУ НЕОПХОДНУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ (наведену изнад).
Први конкурсни рок:


пријављивање кандидата 22., 23. и 24. јун 2022. године (од 8 до 14 часова),



полагање пријемног испита 29. јуна 2022. године у 10 часова,



објављивање прелиминарне ранг листе 29. јуна 2022. године,



објављивање коначне ранг листе 06. јула 2022. године,



упис примљених кандидата 07., 08. и 11. јула 2022. године (од 8 до 14
часова)

Начин и рок за подношење жалби на утврђени редослед:
Кандидат може поднети жалбу на регуларност конкурса и своје место на ранг
листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на
Факултету. Жалба се подноси Комисији за основне студије, на чији предлог
декан доноси решење по жалби, у року од 24 сата од момента пријема
приговора.
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Упис који се врши применом афирмативних мера, за лица са инвалидитетом
и за лица који су припадници ромске националне мањине, спроводи се у складу са
програмом уписа студената са инвалидитетом.
Држављанин Републике Србије који је у школској 2021/2022. години средњу
школу завршио у иностранству, подлеже процесу нострификације. Са потврдом
Министарства просвете, науке и технолошког развоја да је у току поступак
нострификације стране средњошколске исправе, или доказом да је предат захтев
за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за
упис у прву годину студија и у првом уписном року.
Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ
матуре, у првом уписном року високошколској установи доставља потврду средње
школе да је положио све испите предвиђене програмом за стицање међународно
признате матуре (International Baccaleurate Diploma Programme).
Имаоца стране средњошколске исправе из претходна два става, који оствари
право уписа на студије у првом уписном року, може се уписати у прву годину
студија условно, уз обавезу да до почетка наставе достави решење Министарства
о нострификацији његове средњошколске исправе.
Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској
2022/2023. години може се уписати на прву годину студија, под истим условима
као држављанин Републике Србије.
Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије,
кандидат подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне
мањине.
Модел изјаве истакнут је у Стручном упутству на сајту Факултета.

Продекан за НИР и наставу
У Чачку, 03.06.2022. године
Проф. др Владимир Курћубић
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АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА УПИС КАНДИДАТА
НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ
I МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ на студијском програму:


АГРОНОМИЈА (60 ЕСПБ) са модулима Ратарство и повртарство, Воћарство и
виноградарство, Заштита биљака и Зоотехника, за стицање академског назива мастер
инжењер пољопривреде (32 студента);



ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (60 ЕСПБ), за стицање академског назива мастер
инжењер технологије (16 студената).



ЗООТЕХНИКА (120 ЕСПБ), за стицање академског назива мастер инжењер
пољопривреде - Зоотехника (16 студената).

На основу Одлуке Владе Републике Србије о броју студената мастер академских
студија који се финансирају из буџета у шк. 2022/2023. години одобрено је 15 места.
1. Услови конкурисања:
На мастер академске студије могу се уписати лица која су завршила основне академске
студије из одговарајућих области и стекла 240 ЕСПБ бодова или 180 ЕСП бодоваискључиво за студијски програм Зоотехника (120 ЕСПБ), као и лица која су
завршила факултет по прописима који су важили пре ступања на снагу Закона о
високом образовању („Службени Гласник РС“ бр. 76/05).
Кандидати који конкуришу за упис на мастер академске студије ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОГИЈА, а
немају
стечено
звање
дипломираног
инжењера
технологије, полажу пријемни испит из два предмета и то: Физичка хемија и
Технолошке операције.
2. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата за упис утврђује се на основу опште просечне оцене остварене
на основним академским студијама.
3. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:







пријава са биографијом;
оверена копија дипломе;
извод из матичне књиге рођених или венчаних;
извод из држављанства;
уверење о положеним испитима, као и план и програм студијског програма факултета,
ако основне студије нису завршене на Агрономском факултету у Чачку.
доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 динара, на
жиро рачун Агрономског факултета бр. 840-948666-13.
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4. Начин и рок за подношење жалби на утврђени редослед:

Кандидат може поднети жалбу на регуларност конкурса и своје место на ранг листи у
року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Жалба
се подноси Комисији за мастер студије, на чији предлог Декан доноси решење по
жалби у року од 24 сата од момента пријема приговора.
5.
Висина школарине: 48.000,00 динара (годишња школарина), која се може се
уплатити у три рате.
6.







Упис страних држављана:
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као
и домаћи држављанин, под условом да: достави нострификовану диплому о
завршеним студијама и оствареним ЕСПБ бодовима; пружи доказ о познавању српског
језика у складу са Статутом Универзитета; и ако је здравствено осигуран.
Страни држављанин плаћа школарину током целог школовања, осим ако
међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није
другачије одређено.
Школарина за студенте - стране држављане износи 1.500 евра по години студија.
Уплаћује се цела сума приликом уписа.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на
Факултет под истим условима као и држављанин Републике Србије.

Пријављивање кандидата: од 12. септембра до 30. септембра 2022. године (8 до 14
часова).
Полагање пријемног испита: 05. октобра 2022. године у 11 часова.
За полагање пријемног испита треба уплатити 5.000,00 динара на жиро рачун Факултета
840-948666-13.
Објављивање прелиминарне ранг листе: 05. октобра 2022. године до 15 часова.
Објављивање коначне ранг лист: 07. октобра 2022. године.
Упис примљених кандидата: 10. и 11. октобра 2022. године (8 до 14 часова).
Кандидати који стекну право на упис на мастер и докторске студије предају:

две фотографије формата 4,5 × 3,5 cm;

доказ о уплати накнаде за комплет за упис у износу од 1.100,00 динара, на жиро рачун
Агрономског факултета број 840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број
93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата за упис на факултет; прималац:
Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак. Комплет за упис
преузима се у студентској служби Факултета;

самофинансирајуће студије - доказ о уплати школарине за упис у прву годину, на жиро
рачун Агрономског факултета број 840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број
93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата школарине; прималац: Агрономски
факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак. Износ годишње школарине је
48.000,00 динара - може се уплатити у три рате.

годишња школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра.

по потреби и друге доказе.
Контакт телефон за добијање информација је директна линија студентске службе
Агрономског факултета у Чачку: 032/ 303-405
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II ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - студијски програм АГРОНОМИЈА,
за стицање научног назива доктор биотехничких наука, 12 студената (5 студената који
се финансирају из буџета и 7 студената који се сами финансирају).
1. Услови конкурисања:
У прву годину докторских академских студија (ДАС) може се уписати лице које има:
а) завршен факултет уз претходно остварени обим студија од 300 ЕСПБ бодова на
основним и мастер академским студијама на агрономским, тј. Пољопривредним
факултетима са најмањом просечном оценом 8,00 (осам) на основним (ОАС) и најмањом
просечном оценом 8,00 (осам) на мастер академским студијама (МАС);
б) лице које је завршило студије по прописима пре доношења Закона о високом
образовању може да упише докторске студије, под истим условима као и лице које има
диплому завршених мастер академских студија, односно има академски назив магистра
наука.
2. Нема полагања пријемног испита.
3. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата:
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе
- пријаву са биографијом;
- оверене копије диплома са основних и мастер студија;
- извод из матичне књиге рођених или венчаних;
- извод из држављанства;
- уверење о положеним испитима, као и план и програм студијског програма факултета,
ако основне и мастер студије нису завршене на Агрономском факултету у Чачку.
4. Мерила за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи:
Редослед кандидата за упис у прву годину докторских студија утврђује се на основу:
опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине
студирања на основним и мастер академским студијама и на основу остварених научних
резултата, у складу са општим актом Универзитета.
Број бодова по основу успеха и број бодова по основу дужине студирања
израчунавају се тако што у структури од максималних 100 бодова 75% носи просечна
оцена, а 25% дужина студирања рачуната на целу годину.
Број бодова по основу успеха на претходним нивоима студија израчунава се према
формулама:
Број бодова = (просечна оцена на основним студијама × 0,80 + просечна оцена на мастер
студијама × 0,2) × 75/10 за четворогодишње основне студије;
Број бодова = (просечна оцена на основним студијама × 0,75 + просечна оцена на мастер
студијама × 0,25) × 75/10 за трогодишње основне студије.
Број бодова по основу дужине студирања израчунава се према формулама:
Број бодова = 100 / број година студирања (за четворогодишње студије);
Број бодова = 125 / број година студирања (за петогодишње студије).
Право уписа стиче кандидат који је рангиран у оквиру утврђеног броја студената.

6

5. Начин и рок за подношење жалби на утврђени редослед:
Кандидат може поднети жалбу на регуларност конкурса и своје место на ранг листи у
року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Жалба се
подноси Комисији за докторске студије, на чији предлог декан доноси решење по
жалби року од 24 сата од момента пријема приговора.
6. Висина школарине: 100.000,00 динара (годишња школарина) и може се уплатити у
три рате.
7. Упис страних држављана:
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и
домаћи држављанин, под условом да: достави нострификовану диплому о завршеним
студијама и оствареним ЕСПБ бодова; 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.
Школарина за студенте - стране држављане износи 1.500 евра по години студија. Уплаћује
се цела сума приликом уписа.
Припадници српске националне мањине из суседних земаља могу се уписати на Факултет
под истим условима као и држављанин Републике Србије.
Пријављивање кандидата: од 12. септембра до 30. септембра 2022. године (8 до 14
часова).
Објављивање прелиминарне ранг листе: 05. октобра 2022. године до 15 часова.
Објављивање коначне ранг лист: 07. октобра 2022. године.
Упис примљених кандидата: 10. и 11. октобра 2022. године (8 до 14 часова).
Кандидати који стекну право на упис на докторске студије предају:

две фотографије формата 4,5 × 3,5 cm;

доказ о уплати накнаде за комплет за упис у износу од 1.100,00 динара, на жиро рачун
Агрономског факултета број 840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број
93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата за упис на факултет; прималац:
Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак. Комплет за упис
преузима се у студентској служби Факултета;

самофинансирајуће студије - доказ о уплати школарине за упис у прву годину, на жиро
рачун Агрономског факултета број 840-948666-13; шифра плаћања 189; позив на број
93034; број модела 97. Сврха уплате: Уплата школарине; прималац: Агрономски
факултет у Чачку, Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак. Износ годишње школарине је
100.000,00 динара - може се уплатити у три рате.

годишња школарина за студенте-стране држављане износи 1.500 евра.

по потреби и друге доказе.
Продекан за НИР и наставу
У Чачку, 03.06.2022. године
Проф. др Владимир Курћубић
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