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К О Н К У Р С 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ  

МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  

ШКОЛСКА 2021/2022.  

 

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА буџет самофинансирање 

МЕНАЏМЕНТ У АГРОБИЗНИСУ / 50 

УКУПНО /                   50 

 

 УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: 

1.   У прву годину мастер струковних студија може се уписати лице које је завршило студије 

првог степена од најамње 180 ЕСПБ бодова, као и лице које је завршило основне 

четворогодишње студије по законома који су важили пре ступања на снагу Закона о високом 

образовању 

2. У прву годину мастер струковних студија Менаџмент у агробизнису може се уписати лице 

које је завршило : 

-  Одговарајуће основне струковне студије и остварило најмање 180 ЕСПБ бодова; 

- Право на упис имају и кандидати који су завршили специјалистичке струковне студије другог 

нивоа; 

- Право на упис имају и студенти који су завршили део специјалистичких струковних студија или 

започели мастер струковне студије на овој или другој високошколској установи . 

КОНКУРСНИ РОКОВИ: Датум Време 

Пријављивање кандидата од 21. 6. до 13. 7. 2021. 9 до 14 часова 

Објављивање резултата конкурса 14.07. 2021. до 14 часова 

Упис примљених кандидата 

 16. и 17. јул 2021. од 9 до 14 часова 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА: 

 пријавни лист , 

 извод из матичне књиге рођених (оригинал) 

 уверење о држављанству (оригинал) 

 оригинале или оверене фотокопије стечених диплома на претходним нивоима 

студија и додатка дипломе или уверења о положеним испитима и потврде о средњој 

оцени на основним студијама, 

УПИС КАНДИДАТА: 

 доказ о уплаћеној школарини у износи 90.000 динара, која се плаћа у целости или у 10 

рата, (прва рата приликом уписа, а осталих 9 једнаких месечних рата најкасније до 1. јула 2022. г) 

 Прва рата школарине износи 18.000,00 динара.  

 Трошкови конкурса збирно са информатором износе 3.000,00 дин. 

 Трошкови уписа износе 3.500,00 динара. 

 Школарина се плаћа на текући рачун Академија струковних студија Шабац, Војводе 

Путиника бр. 56 (Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам) број 840-2116666-

41, позив на број 0201).  

 Школарина за студенте странце 800,00 € (могуће плаћање у 10 месечних рата- прва рата 

приликом уписа, а осталих 9 једнаких месечних рата најкасније до 1. јула 2022. године ). 

 

Напомена: кандидатима који су завршили специјалистичке струковне студије признаје се одређени 

број ЕСПБ бодова у складу са одлуком Наставно-стручног већа. У том случају  школарина се плаћа 

по уписаном ЕСПБ боду. 
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