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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА ЛЕСКОВАЦ 

КОНКУРС  ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. годину. 

Академија струковних студија Јужна Србија расписује конкурс за трећи уписни рок за упис 

студената у прву годину основних струковних студија за школску 2021/2022. годину. 

  ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО –ПРЕХРАМБЕНЕ СТУДИЈЕ ПРОКУПЉЕ 

Назив студијског 

програма 

Студенти који се 

школују из буџета 

Студенти који 

плаћају школарину 
Школарина  

Ратарство и 

повртарство 
0 12 40.000 

Воћарство и 

виноградарство 
2 11 40.000 

Сточарство 1 8 40.000 

Заштита биља 0 1 40.000 

Прехрамбена 

технологија  
7 26 40.000 

 

На нивоу Одсека уписује се један студент са инвалидитетом, један студент припадник 

ромске националности и један држављанин РС који је у школској 2020/2021.год. завршио средњу 

школу у иностранству могу се уписати на студијском програму по избору у својству студента који 

се финансира из буџета. 

У прву годину студија могу се уписати кандидати који су завршили средњу школу у 

четворогодишњем или  трогодишњем трајању и положили пријемни  испит. 



Кандидати који се пријављују за један од студијских програма полажу пријемни испит из 

једног предмета по избору од понуђена два предмета: Хемија или Биологија. 

ТРЕЋИ  КОНКУРСНИ  РОК  траје од 16. септембра 2021. год. до 30 септембра 2021. 

год. и то: 

• Пријављивање кандидата траје  од 16. до 24. септембара 2021. године  од 9,оо до 14,оо час. у 

просторијама Службе за студентска питања у Одсеку  или слање потребне документације путем 

поште или електронским путем. 

• Полагање пријемног испита  

27. септембара 2021.год. од 10,оо час. (Полагање пријемног испита из предмета: Хемија или 

Биологија) 

• 28. септембара 2021. год.  - ПРЕЛИМИНАРНА  РАНГ ЛИСТА 

• 29. септембара. 2021. год. – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 

• 30. септембара  2021. год. од 9,оо до 14,оо час.  

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласној табли Одсека 

и сајту Одсека. 

НАЧИН  КОНКУРИСАЊА 

Кандидати приликом подношења пријаве нa конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА 

ДОКУМЕНТА, а уз пријаву за упис подносе ФОТОКОПИЈЕ следећих докумената : 

 Пријавни лист (попуњава се  у Одсеку или га можете преузети са сајта Одсека) 

 Копија уз оригинал на увид извода из матичне књиге рођених 

 Копија уз оригинал на увид сведочанства свих разреда  завршене средње школе,  

 Копија уз оригинал на увид дипломе о положеном завршном, односно матурском 

испиту,  

- Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита износи 2.500,00 РСД на жиро 

рачун Академије: 840-2110666-96 по моделу 97 са позивом на број за Одсек за 

пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље, број 9202 

              

        Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита, понесу личну карту или 

пасош.  

 

За све додатне информације можете нас контактирати на следеће бројеве телефона и мејл 

адресу: 

 

- 027/324-878 (студентска служба) и 324-311 (централа) 

- vpps@beotel.rs  

  

 

 

 

 


