
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 
5. јул 2021. год. 
Ч А Ч А К 

У  П  И С 
кандидата у I годину основних академских и основних 

струковних студија школске 2021/2022. год. 
Упис кандидата који су положили пријемни испит обавиће  се: 

 
1. на ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: 

 
● 7. јула 2021. год. од 800 до 1400 часова за студенте на буџету на 

студијском програму Информационе  технологије, 

● 8. јула 2021. год. од 800 до 1400 часова за студенте на буџету на 
студијским програмима: Електроенергетика, Рачунарско и софтверско 
инжењерство, Мехатроника, Инжењерски менаџмент и Информационе 
технологије у машинству, 

● 9. јула 2021. год. у 900 часова: 
- упис студената на непопуњена места на буџету, 
- упис самофинансирајућих студената и 
- разговор са студентима који су полагали пријемни испит и 

остварили више од 30 бодова укупно, а налазе се испод  црте, 
● од 12. до 16. јула 2021. год. од 900  - 1300 часова: 
- упис студената на слободна места са потврдом о положеном 

одговарајућем пријемном испиту на другом  факултету. 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС: 
- оригинална документа (сведочанства и  диплома) 
- извод из матичне књиге рођених (било ког датума  издавања) 
- 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 у износу 

од 81.000 динара (т. рачун 840-875666-84) 
 

Студенти могу школарину уплатити у целости уз попуст од 10% или на 
рате и то: 

- I рата при упису у износу од 21.000,00 дин. 
- II рата  10.000,00   дин. - 01. новембра 2021. год. 
- III рата 10.000,00   дин. - 01. децембра 2021. год. 



- IV рата 10.000,00  дин. - 15. фебруара  2022. год. 
- V рата  10.000,00  дин. - 15. марта 2022. год. 
- VI рата 10.000,00  дин. - 15. априла 2022. год. 
- VII рата 10.000,00  дин. - 15. маја 2022. год. 

 
- трошкови уписа за све студенте - 3.600,00 дин. (т.р.  840-875666-84) 
- потпорни фонд - 350,00 дин. (текући рачун 840-875666-84, позив на 

бр. 97  88 02246-200) 
- за студенте до 28 година трошкови осигурања - 420,00 дин. 

(текући рачун WIENER STADTISCHE 340-34018-17, позив на 
број   100270824) 

- за студенте преко 28 година трошкови осигурања - 420,00 дин. 
(текући рачун WIENER STADTISCHE 340-34018-17, позив на 
број   100270825) 

 
2. на ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ : 

 
● 7. јула 2021. год. од 800 до 1400 часова за студенте на буџету на 

студијском програму Електротехника и рачунарство и Информационе 
технологије, 

● 8. јула 2021. год. од 800 до 1400 часова за студенте на буџету на 
студијским програмима: Машинство и инжењерска информатика, 
Производни и еколошки менаџмент и Графичка техника, 

● 9. јула 2021. год. у 900 часова: 
- упис студената на непопуњена места на буџету, 
- упис самофинансирајућих студената и 
- разговор са студентима који су полагали пријемни испит и 

остварили више од 30 бодова укупно, а налазе се испод  црте, 
● од 12. do 16. јула 2021. год. од 900  - 1300 часова: 

 
- упис студената на слободна места са потврдом о положеном 

одговарајућем пријемном испиту на другој високошколској 
установи. 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС: 

 
- оригинална документа (сведочанства и  диплома) 
- извод из матичне књиге рођених (било ког датума  издавања) 
- 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 у износу 
од 70.000 динара (т. рачун 840-875666-84) 

 
Студенти могу школарину уплатити у целости уз попуст од 10% или на 
рате и то: 

- I рата при упису у износу од 10.000,00 дин. 
- II рата  10.000,00   дин. - 01. новембра 2021. год. 
- III рата 10.000,00   дин. - 01. децембра 2021. год. 
- IV рата 10.000,00  дин. - 15. фебруара  2022. год. 
- V рата  10.000,00  дин. - 15. марта 2022. год. 
- VI рата 10.000,00  дин. - 15. априла 2022. год. 
- VII рата 10.000,00  дин. - 15. маја 2022. год. 

 
- трошкови уписа за све студенте - 3.600,00 дин. (т.р.  840-875666-84) 
- потпорни фонд - 350,00 дин. (текући рачун 840-875666-84, позив на 

бр. 97  88 02246-200) 
- за студенте до 28 година трошкови осигурања - 420,00 дин. 

(текући рачун WIENER STADTISCHE 340-34018-17, позив на 
број   100270824) 

- за студенте преко 28 година трошкови осигурања - 420,00 дин. 
(текући рачун WIENER STADTISCHE 340-34018-17, позив на 
број   100270825) 

 
ПОЗИВАЈУ СЕ СВИ СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ    УКУПНО 

30 И ВИШЕ БОДОВА (збир бодова из школе и са пријемног испита), А 

НАЛАЗЕ СЕ ИСПОД ЦРТЕ, ДА ОБАВЕЗНО ПРИСУСТВУЈУ   ПРОЗИВЦИ, 

у петак, 9. јула 2021. год. у 900  часова. 

Студенти који се не појаве на прозивци у наведеном термину, моћи ће 

да се накнадно упишу на Факултет, само на слободна  места. 

ВАЖНО: Кандидати су обавезни да испоштују дате термине!!! 
Уз наведену документацију обавезно приложити и доказе о извршеним 

уплатама. 
 

Будимо одговорни према себи и другима, уз поштовање физичке 
дистанце и ношење заштитних маски у затвореном  простору. 

 
Управа Факултета 


	У  П  И С

