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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА КОЈИ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

БРОЈ СТУДЕНАТА
1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Студијски програм

ЕСПБ

Врста
студија

Број студената
буџет

самоф.

Електроенергетика

240

ОАС

8

0

Мехатроника

240

ОАС

4

2

Информационе технологије у машинству

180

ОАС

5

4

17

6

Укупно:

23

На основне академске студије, на терет буџета могу конкурисати кандидати по афирмативним
мерама према стручном упутству надлежног Министарства:
- 2 студента са инвалидитетом (доказ о степену инвалидитета) Програм,
- 3 студента припадника ромске националности (изјаве да припадају ромској
националности) Програм Образац,
- 3 студента држављанина Републике Србије који су у школској 2021/2022. години средњу
школу завршили у иностранству (диплома и започета нострификација) Образац.
• Кандидати за упис на основне академске студије, пријемни испит полажу из једног
предмета, по избору, и то:
1) Студијски програми: Електроенергетика и Мехатроника
Пријемни испит: Математика или Физика или Основи електротехнике
2) Студијски програми: Информационе технологије у машинству
Пријемни испит: Математика или Информатика

Упис кандидата се врши у складу са Стручним упутством за спровођење уписа

2. ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Студијски програм

Врста
студија

ЕСПБ

Број студената
буџет

самоф.

Електротехника и рачунарство

180

ОСС

9

18

Машинство и инжењерска информатика

180

ОСС

3

19

Производни и еколошки менаџмент

180

ОСС

9

10

Графичка техника

180

ОСС

0

8

21

55

Укупно:
•

76

Кандидати за упис на основне струковне студије на студијске програме: Електротехника
и рачунарство, Машинство и инжењерска информатика, Производни и еколошки
менаџмент и Графичка техника полажу пријемни испит, по избору, из Математике или
Теста знања.

На основне струковне студије, на терет буџета могу конкурисати кандидати по
афирмативним мерама према стручном упутству надлежног Министарства:
- 2 студента са инвалидитетом (доказ о степену инвалидитета) Програм,
- 2 студента припадника ромске националности (изјаве да припадају ромској
националности) Програм Образац,
- 2 студента држављанина Републике Србије који су у школ. 2021/2022. години средњу
школу завршили у иностранству (диплома и започета нострификација) Образац.

Упис кандидата се врши у складу са Стручним упутством за спровођење уписа

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ
· Школарина за самофинансирајуће студенте на основним академским студијама износи
81.000 динара и може се платити у више рата. Факултет одобрава 10% попуста на
укупан износ школарине код улате у целости.
· Школарина за самофинансирајуће студенте на основним струковним студијама износи
70.000 динара и може се платити у више рата. Факултет одобрава 10% попуста на
укупан износ школарине код улате у целости.
Школарина за студенте стране држављане је 1. 000 евра.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
1. Пријављивање кандидата је од 19. до 23. септембра 2022. године:
- електронски преко сајта Факултета или,
- непосредно на Факултету од 800 до 1400 часова.
2. Полагање пријемног испита: 27. септембра 2022. године у 1100 часова.
3. Објављивање прелиминарних ранг-листа по студијским програмима - на дан
полагања пријемног испита најкасније до 2000 часова.
4. Примедбе и жалбе кандидата :
-

Примедбу на прелиминарну ранг листу пријављени кандидати могу поднети
Комисији за спровођење конкурса најкасније до 28. септембра 2022. године
до 1200 часова. Поступајући по примедби Комисија је дужна да донесе решење
најкасније до 28. септембра 2022. године до 1400;

-

Жалбу на решење Комисије за спровођење конкурса кандидати подносе
Комисији за спровођење конкурса најкасније до 29. септембра 2022. године
до 1200 часова. Жалба се може поднети из разлога који су наведени у члану 30.
Правилника о упису студената на основне и мастер студије на Факултету
техничких наука у Чачку. Поступајући по жалби, декан факултета је дужан да
донесе решење у року од 24 сата од достављања жалбе.
5. Објављивање коначних ранг листа по студијским програмима 30.
септембра 2022. године до 1500 часова.
6. Упис примљених кандидата обавиће се 03. октобра 2022. године.

УСЛОВИ КОНКУРСА И ПРИЈАВА НА КОНКУРС
У прву годину основних академских студија могу се уписати лица која имају стечено
одговарајуће средње образовање у четворогодишњем трајању.
У прву годину основних струковних студија могу се уписати лица која имају стечено
одговарајуће средње образовање у четворогодишњем и у трогодишњем трајању.
• Кандидати се на конкурс могу пријавити путем електронске пријаве (линк за
пријаву ће бити доступан од 19. септембра 2022. године) или непосредно на
Факултету.
Приликом пријављивања на конкурс прилажу следећа скенирана документа:
1. Диплому о положеном завршном испиту,
2. Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, односно сва три
разреда, за кандидате који конкуришу са завршеним трогодишњим средњим
образовањем на основне струковне студије,
3. Извод из матичне књиге рођених,
4. Очитану биометријску личну карту или фотокопију личне карте,
5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.500,00
дин. на рачун Факултета техничких наука, бр. 840-875666-84.

Кандидати су обавезни да приликом пријављивања на конкурс и на полагање
пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош и потврду са бројем пријаве.

• Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у
Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије,
укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на
конкурс потребно је да кандидати предају и решење Министарства о признавању
страних средњошколских исправа или потврду о томе да је започет поступак.
Јавна исправа о завршеној средњој школи стечена у Републици Српској не
подлеже поступку признавања, сем уколико се не ради о завршеном програму
међународне (ИБ) матуре или некој другој страној средњој школи коју су
завршили у иностранству или у Републици Српској.
Ови кандидати приликом пријаве на конкурс, поред прописане документације
достављају и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне
мањине.
Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република
Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и
Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.
•

Упис који се врши применом афирмативних мера за лица са инвалидитетом и за
лица која су припадници ромске националне мањине, спроводи се у складу са
Програмом уписа студената са инвалидитетом, Смерницама за полагање
пријемног испита особа са инвалидитетом које желе да се упишу на студије
применом афирмативне мере за лица са инвалидитетом, односно у складу са
Програмом уписа студената припадника ромске националне мањине, који чине
саставни део овог упутства.
Студенти уписани применом афирмативне мере остварују право на исхрану и
смештај према условима Конкурса за пријем студената високошколских установа
у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску
2021/2022. годину.

•

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима
као и домаћи држављанин, ако му се призна стечена страна школска исправа у
складу са Законом и општим актом Универзитета.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако
међународним споразумом није другачије одређено.
Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, поред
осталих докумената подноси и решење о признавању стране школске исправе о

завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започет поступак, уколико је
средња школа завршена у иностранству.
Приликом уписа, кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе
доказе:

•

-

да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује

-

да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу,
односно, који је завршио средњу школу у иностранству (или неки од разреда
средње школе у иностранству) или је завршио програм међународне (ИБ) матуре
се уписује под једнаким осталим условима као и други кандидати, ако му се
призна стечена страна школска исправа.
Држављани Републике Србије који су стекли стране средњошколске исправе или
су завршили програм међународне матуре и који немају решење о о признавању
стране школске исправе о завршенoј средњој школи могу се пријавити са
потврдом да су започели поступак признавања.
Посебно, држављани Републике Србије који су у шк. 2021/2022. години стекли
стране средњошколске исправе или су завршили програм међународне матуре
могу да конкуришу у другом уписном року за посебна буџетска места одређена
Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су стекли страну
средњошколску исправу, односно завршили средњу школу у иностранству. Ови
кандидати такође, морају да имају решење о признавању стране школске исправе
о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започет поступак.

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
1. Избор кандидата за упис у прву годину основних академских и основних струковних
студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем
успеху постигнутом у средњој школи. Ранг листа се сачињава према укупном броју
бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише
100 бодова.
2. Општи успех у средњој школи у четворогодишњем трајању бројчано се исказује као збир
просечних оцена у првом, другом, трећем и четвртом разреду, помножен са 2 (два). По
овом основу кандидат може стећи највише 40, а најмање 16 бодова.
Општи успех у средњој школи у трогодишњем трајању бодује се тако што се општи
успех из прве две године средње школе помножи бројем 2, а општи успех из треће
године помножи са бројем 4. при чему кандидат по овом основу може стећи највише
40, а најмање 16 бодова.
Просечне оцене и општи успех у средњој школи рачунају се по правилима заокруживања
на две децимале.
3. Кандидатима који су као ученици трећег или четвртог разреда средње школе освојили
једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује
надлежно Министарство или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на

пријемном испиту, или предмета са сличним садржајем, према одлуци Комисије за
спровођење уписа, признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном
испиту.
Право на признавање максималног броја бодова на пријемном испиту остварује се на
основу поднетог писаног захтева кандидата. Као доказ кандидат треба да приложи
оверену фотокопију дипломе са такмичења приликом конкурисања на Факултет.
4. Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту, оцењује се од 0 до 60 бодова.
5. Факултет утврђује РАНГ-ЛИСТЕ по студијским програмима свих кандидата са укупним
бројем бодова стеченим по свим критеријумима, без обзира на начин финансирања.
Место на ранг-листи по студијском програму и број укупно постигнутих бодова
одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних академских односно
основних струковних студија.
6. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг-листи за студијски
програм до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има најмање 51 бод.
7. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на ранг-листи
за студијски програм налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30
бодова.
8. Факултет утврђује и објављује КОНАЧНЕ РАНГ-ЛИСТЕ по студијским програмима
свих кандидата, са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
9. Кандидати су дужни да се придржавају утврђених рокова за упис. Ако се кандидат
који је остварио право на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће
уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у
року утврђеном Конкурсом.
10. Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен
њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за
упис на студијски програм, у складу са објективним могућностима Факултета.

УПИС
Кандидати који стекну право на упис подносе:
1. оригинална документа (сведочанства и диплому)
2. извод из матичне књиге рођених,
3. два обрасца ШВ-20 (добија се на Факултету),
4. индекс (добија се на Факултету),
5. две фотографије формата 4,5 × 3,5 цм,
6. доказ о уплати трошкова уписа за све студенте, у износу од 3.600,00 дин., на
рачун Факултета бр. 840-875666-84.
7. доказ о уплати за самофинансирајуће студенте на рачун Факултета бр. 840875666-84:

-

-

за школарину академских студија (81.000,00 дин) или за прву рату
школарине у износу од 21.000 динара. Остатак износа се плаћа на шест
рата по 10.000 динара. Факултет одобрава 10% попуста на укупан износ
школарине код уплате у целости школарине.
за школарину струковних студија (70.000,00 дин) или за прву рату
школарине у износу од 10.000 динара. Остатак износа се плаћа на шест
рата по 10.000 динара. Факултет одобрава 10% попуста на укупан износ
школарине код уплате у целости школарине.

Упис кандидата на ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ И ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ
СТУДИЈЕ обавиће се:
•

03.октобра 2022. године год. од 800 до 1400 часова

ЧАЧАК, септембар 2022. године

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

