
1 
 

 

Датум: 11.09.2020. год. 

Број: 01/ 

 

ДРУГИ ПРОДУЖЕНИ УПИСНИ РОК 

 

 Пољопривредни факултет у Крушевцу  Универзитета у Нишу расписује конкурс за упис студената у ДРУГОМ 

ПРОДУЖЕНОМ УПИСНОМ РОКУ, у прву годину основних академских студија школске 2020/21. године, на 

следеће студијске програме: 

Назив студијског 
      програма 

БУЏЕТ       САМОФИНАНСИРАЊЕ УКУПНО 

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО 1 10 11 

СТОЧАРСТВО 16 10 26 

РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО 12 10 22 

 

У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ОСТАЛА СУ 3 (три) слободна места за упис у оквиру програма афирмативних 

У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ОСТАЛА СУ 3 (три) слободна места за упис у оквиру програма афирмативних 

мера по Одлуци Владе РС и то: 1 особа са инвалидитетом, 1 припадник Ромске националне мањине, 1 

држављанин Републике Србије који је у школској 2019/20. години завршио средњу школу у иностранству. 

За упис у прву годину основних академских студија на сва три студијска програма може се пријавити 

лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању свих смерова и свих струка. 

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

  Пријаве кандидата за упис обавиће се 14. септембра  2020. године, у времену од 9,00 до 14,00     часова,  на 

један од следећих начина:  

➢ лично, у просторијама Пољопривредног факултета у Крушевцу, ул. Косанчићева бр. 4, Крушевац и 

➢ електронским путем (детаљно упуство биће објављено на сајту Факултета). 

             

 

 Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију: 
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➢ Неоверене фотокопије сведочанства  сва четири разреда завршене средње школе (фотокопије се 

не враћају) + оригинал (на увид), 

➢ Неоверена фотокопија дипломе о положеном завршном испиту,  односно матурском испиту + 

оригинал (на увид),  

➢ Очитана лична карта, 

➢ Пријавни лист, добија се на Факултету или се преузима са сајта Факултета. 

 

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА 

Пријемни испит полагаће се дана 15. септембра 2020. године. 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија, полажу пријемни испит из: 

Биологије или Хемије (кандидат бира по сопственом избору) и Тест општег знања и информисаности. 

Тест општег знања и информисаности полагаће се  дана 15.09.2020. године, време полагања од 10,00 – 

11,00 часова и  

 Билогија или Хемија (кандидат бира по сопственом избору) –полагаће се дана 15.09.2020. године, 

време полагања од 12,00- 13,00 часова. 

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА биће објављена 15.09.2020. године, након 14,00 часова. 

Сваки учесник конкурса има право да изврши увид у свој тест дана 15.09.2020. године од 14,00 – 15,00 

часова. 

Учесник конкурса може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност 

пријемног испита или своје место на ранг листи од тренутка објављивања  прелиминарне ранг листе до 

тренутка окончања рока за увид у свој тест. Приговор се подноси Комисији за упис и рангирање, на чији 

предлог Декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.  

  

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА биће објављена    16.09.2020. године. 

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА обавиће се 17. септембра 2020. године од 9,00 до 14,00 часова. 

 Приликом уписа, кандидати су у обавези да доставе следећу документацију: 

 

➢ ОРИГИНАЛЕ ИЛИ ОВЕРЕНЕ КОПИЈЕ СВЕДОЧАНСТВА сва четири разреда завршене средње 

школе 

➢ ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНА КОПИЈА ДИПЛОМЕ О ПОЛОЖЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ОДНОСНО 

МАТУРСКОМ ИСПИТУ  

➢ ДВА ПОПУЊЕНА ШВ-20 ОБРАСЦА (добијају се на Факултету) 

➢ ИНДЕКС (урачунат је у цену накнаде за упис и добија се на Факултету) 

➢ ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ формата 3,5х4,5 цм (за индекс) 

➢ ОЧИТАНА БИОМЕТРИЈСКА ЛИЧНА КАРТА 

➢ ДОКАЗ О УПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ САМИ ФИНАНСИРАЈУ. 
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ШКОЛАРИНА 

Школарина за упис самофинансирајућих студената држављанина Републике Србије у школској 

2020/21. години износи 75.000,00 динара и може се платити у више рата. 

Школарина за упис страних држављана у школској 2020/21. години износи 1200 еура, у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке Србије. 

Уплата школарине врши се на рачун Пољопривредног факултета у Крушевцу бр. 840-2100666-26 

Све потребне информације и обавештења могу се добити на Факултету, на број телефона 037/205-694 и 

на сајту Факултета www.poljfak.ni.ac.rs 

                   В.Д. Декана 

                                                                                                       

                                                                                                                              Проф. др Иван Филиповић, с/р 

http://www.poljfak.ni.ac.rs/

