
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

11. јул 2014. год. 

 Ч  а  ч  а  к 

У  П  И  С 

кандидата у I годину студија школ. 2014/2015. год. 
 

 Упис кандидата који су положили пријемни испит обавиће се: 
 

 ● 15. и 16. јула 2014. год. од 8
00

 до 14
00

 часова за студенте на буџету, 
 

● 17. јула 2014. год. у 9
00 

часова: 

 - упис студената на евентуално слободна места на буџету,  

- упис самофинансирајућих студената и  

- разговор са студентима који су полагали пријемни испит, а налазе се 

испод црте, због могућности проширења листе, 
  

●Упис кандидата са потврдама о положеном пријемном испиту на другим, 

одговарајућим факултетима, обавиће се 18. јула 2014. год., од  8
00

 до 14
00

 часова. 
  

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС: 
 

- оригинална документа (сведочанства и диплома) 

- извод из матичне књиге рођених 

- индекс (добија се на портирници Факултета) 

- два обрасца ШВ-20 (добијају се на портирници Факултета) 

- две фотографије формата 3,5х4,5 цм 

- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте  (ж. рачун 

840-875666-84) 

- трошкови уписа за све студенте-4.000,00 дин. (ж. рачун 840-875666-84) 

- потпорни фонд – 200,00 дин. (жиро рачун 840-875666-84, позив на бр. 97  

88 02246-200) 

- за студенте до 28 година трошкови осигурања– 409,00 дин. (жиро рачун 

WIENER STADTISCHE 265-1100310005585-75, позив на број   

5017645/502433) 

- за студенте преко 28 година трошкови осигурања– 409,00 дин. (жиро 

рачун WIENER STADTISCHE 265-1100310005585-75, позив на број   

5011630/502433) 
 

Уз наведену документацију обавезно приложити и доказе о извршеним уплатама.  
 

Начин плаћања школарине за самофинансирајуће студенте: 

- I рата при упису у износу од 18.000,00 дин. 

- II рата  10.000,00  дин. - 01. новембра 2014. год. 

- III рата 10.000,00  дин. -01. децембра 2014. год 

- IV рата 10.000,00  дин. - 15. фебруара  2015. год.. 

- V рата  10.000,00  дин. – 15. марта 2015. год. 

- VI рата 10.000,00 дин. -  15. априла 2015. год. 
 

Студенти који измире школарину у целости имају попуст 10%. 

             

        Управа Факултета 


