
Поштовани студенти, 

    Обавештење о Упису 

Упис у II и III годину основних струковних студија, у II 

годину мастер струковних студија за школску 2021/2022. 

годину обавиће се према следећем распореду: 

 

датум време СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

11.10.2021. 

(понедељак) 
9–13 сати 

-Прехрамбена технологија 

 

 

12.10.2021. 

(уторак) 
9–13 сати - Заштита биља 

 

13.10.2021. 

(среда) 
9–13 сати 

- Воћарство и виноградарство 

- Ратарство и повртарство 

- Сточарство 

- Струковна ветерина 

 

14.10.2021. 9–13 сати 
Мастер струковне студије сви 

модули 

 
За упис III (треће) године осс и II (друге) године мсс студија 

обавезно је имати евидентирану стручну праксу. 



студентској служби предају се лично: 

- индекс 

- 2 попуњена ШВ-20 обрасца (добијају се у студентској служби) 

-  листа изборних предмета (добија се у студентској служби) 

Студенти који се финансирају из буџета 

уплаћују према Ценовнику и достављају: 

1. Доказ о уплати накнаде за студентски стандард 4.500,oo 

дин. (могуће је уплатити целокупни износ од 4.500,oo дин. накнаде за студентски 

стандард или уплатити прву рату у износу од 2.250,oo дин.) 

 

2. Доказ о уплати надокнада за поновни  упис неположеног 

предмета за буџетске студенте по цени бода за неположен 

предмет ( могуће је уплатити целокупни износ за поновни упис неположеног 

предмета или у две једнаке рате, прва рата при упису) 

 

   3.Трошкови уписа друге године – 500,оо дин. 

     4.Трошкови уписа треће године – 500,оо дин. 

Студенти који наредну годину студија 

уписују као самофинансирајући, уплаћују 

према Ценовнику и достављају: 

1. Доказ о уплати накнаде за студентски стандард 4.500,оо 

дин. (могуће је уплатити целокупни износ од 4.500 дин. накнаде за студентски 

стандард или уплатити прву рату у износу од 2.250,оо дин.) 

 

2. Доказ о уплати школарине (могуће је уплатити целокупни износ 

школарине 40.000,оо динара или прву рату у износу од 4.000,оо дин.на ОСС, 

могуће је уплатити целокупни износ школарине 60.000,оо динара или прву рату у 

износу од 10.000,оо дин.на МСС,) 

3. Трошкови уписа друге године – 500,оо дин. 

4. Трошкови уписа треће године – 500,оо дин. 



 

Студенти који наредну годину студија 

уписују други или трећи пут (обнављају 

годину) уплаћују према Ценовнику и 

достављају: 

1. Доказ о уплати накнаде за студентски стандард 4.500,оо 

дин. (могуће је уплатити целокупни износ од 4.500,оо дин. накнаде за студентски 

стандард или уплатити прву рату у износу од 2.250,оо дин.) 

 

2. Доказ о уплати надокнаде за обнову године за 

самофинансирајуће студенте 10% од цене школарине 

(4.000,оо динара на осс, 6.000,оо дин на мсс) 

 
3.Трошкови уписа друге године – 500,оо дин. 

4.Трошкови уписа треће године – 500,оо дин. 

 

Све уплате вршити на жиро рачун Академије: 

840-2110666-96 

По моделу 97      са позивом на број 9202 

 

 

 


