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К О Н К У Р С 
 ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ, У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ, ОСНОВНИХ 

АКАДЕМСКИХ И ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА,  

школске 2021/2022. године 

Факултет техничких наука у Чачку уписује у другом уписном року школске 2021/2022. 

године, на слободна места, укупно 249 студената, 110 буџетских и 139 самофинансирајућих. 

 

А) ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – СЛОБОДНА МЕСТА 
 

 

a.  
Ред.

бр. 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

Начин финансирања 

Укупно 
Буџет Самофинанс. 

1. Електроенергетика (240 ЕСПБ) 5 8 13 

2. 
Рачунарско и софтверско инжењерство 

(240 ЕСПБ) 
1 

 

7 8 

3. Мехатроника (240 ЕСПБ) 0 4 4 

4. Инжењерски менаџмент (240 ЕСПБ) 4 3 7 

5. Информационе технологије (240 ЕСПБ) 11 0 11 

6. 
Информационе технологије у 

машинству (180 ЕСПБ) 

 

21 
 

4 25 

УКУПНО 42 26 68 
 

 

На основне академске студије, на терет буџета могу се уписати и: 

- 3 студента са инвалидитетом, 

- 3 студента припадника ромске националности, 

- 3 студента држављанина Републике Србије који су у школ. 2020/2021. години средњу школу 

завршили у иностранству. 

 

 

 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 
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2) Студијски програм: Рачунарско и софтверско инжењерство 

Пријемни испит: Математика или Информатика или Основи електротехнике 
 

3) Студијски програм: Инжењерски менаџмент 

Пријемни испит: Математика или Информатика или Организација 
 

4) Студијски програми: Информационе технологије  и Информационе технологије у 

машинству 

Пријемни испит: Математика или Информатика 
 

 
 

 Школарина за самофинансирајуће студенте на основним академским студијама износи 81.000 

динара и може се платити у више рата. 

 

Школарина за студенте стране држављане је 1.500 евра. 

 

 

 

Б) ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – СЛОБОДНА МЕСТА 
 

 

a.  
Ред.

бр. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

Начин 

финансирања 
Укупно 

Буџет Самоф. 

1. Електротехника и рачунарство (180 ЕСПБ) 27 37 64 

2. Информационе технологије (180 ЕСПБ) 2 0 2 

3. 
Машинство и инжењерска информатика  

(180 ЕСПБ) 
15 49 64 

4. 
Производни и еколошки менаџмент             

(180 ЕСПБ) 
11 18 29 

5. Графичка техника (180 ЕСПБ) 13 9 22 

УКУПНО 68 113 181 
 

 Кандидати за упис на основне струковне студије,  на наведеним студијским програмима, полажу 

пријемни испит из једног предмета по избору, Математике  или Теста знања. 

 

На основне струковне студије, на терет буџета могу се уписати и: 

- 1 студент са инвалидитетом, 

- 2 студента припадника ромске националности, 

- 2 студента држављанина Републике Србије који су у школ. 2020/2021. години средњу школу 

завршили у иностранству. 

 

 

 Школарина за самофинансирајуће студенте на основним струковним студијама износи 70.000 

динара и може се платити у више рата. 

 

Школарина за студенте стране држављане је 1.000 евра. 

 

 Кандидати се на конкурс могу пријавити путем електронске пријаве или непосредно на 

Факултету. 

 

 

 

 



Приликом оба начина 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. 
 
  

 

ДРУГИ уписни рок траје од 1. до  15. септембра 2021. године 
 

- Пријављивање кандидата је од 01. до 03. септембра 2021. године 

 

Полагање пријемног испита: 

 за основне струковне студије, 7. септембра 2021. године у 1100 часова 

  за основне академске студије, 8. септембра 2021. године у 1100 часова 

Кандидат се може пријавити за полагање пријемног испита и за основне академске 

и за основне струковне студије. У том случају накнада за полагање пријемног испита 

је по 3.000,00 дин. на рачун Факултета техничких наука, број 840-875666-84. 

 

- Објављивање прелиминарне ранг листе - на дан полагања пријемног испита 

најкасније до 2000 часова 

- Објављивање коначне ранг листе 10. септембра 2021. године до 1500 часова 

- Упис примљених кандидата обавиће се од 13. до 15. септембра 2021. године 

 
 

 

 
ДЕКАН 

    ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

                                                                 Проф. др Данијела Милошевић, дипл. инж. инф. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


