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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.  
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 7. новембра до 9. новембра 2022. године (8 до 14h). 
Полагање пријемног испита: 10. новембра 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: 10. новембра 2022. године до 15 часова. 
Објављивање коначне ранг лист: 14. новембра 2022. године. 
Упис примљених кандидата: 15.новембра  2022. године (8 до 14 часова). 
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Кандидати који стекну право на упис  на мастер академске 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   У Чачку, 04.11.2022. године Продекан за НИР и наставу Проф. др Владимир Курћубић 
 
 
 


