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К О Н К У Р С 
 ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ, НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - 

ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН, за школску 2021/2022. годину 
Факултет техничких наука у Чачку, за  школску 2021/2022. годину, уписује укупно 40 

студената на акредитовани студијски програм основних струковних студија: 

   • ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН (180 ЕСПБ), по класичном и дуалном модулу, и то: 

1) На класични модел студија, може се уписати 20 студената – 15 буџетских и 5 
самофинансирајућих; 

2) На дуални модул студија, може се уписати 20 студената – 15 буџетских и 5 
самофинансирајућих. 

 
   • Кандидати за упис на наведени студијски програм полажу пријемни испит,  по избору, из: 
      - Теста знања, или  
      - Теста  стручног знања из текстилних технологија 

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

- 1 студент са инвалидитетом, 
- 1 студент припадник ромске националности, 
- 1 студент држављанин Републике Србије који је у школ. 2020/2021. години средњу школу 

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

• Школарина за самофинансирајуће студенте 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 мејла или непосредно на Факултету, у 
   лабораторији бр. 25. 

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, 

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. 
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РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА 

1. Избор кандидата за упис у прву годину 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. Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту, оцењује се од 0 до 60 бодова. 
4. Факултет утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ свих кандидата, са укупним бројем 

бодова стеченим по свим критеријумима, без обзира на начин финансирања.  
5. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи 

до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има најмање 51 бод. 
6. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на 

јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 
30 бодова. 

7. Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг-листи није 
утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор декану Факултета.  

8. Након одлучивања по приспелим приговорима, Факултет утврђује и објављује 
КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ 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. 

 КОНКУРСНИ РОКОВИ 
- Пријављивање кандидата: 5. и 6. октобра 2021. године од 900 – 1200 часова,        

у лабораторији бр. 25. 
- Полагање пријемног испита: 7. октобра 2021. године у 1000 часова 
- Објављивање прелиминарне ранг листе: 7. октобра 2021. године у 1300 часова 
- Решавање евентуалних приговора: 7. октобра 2021. године од 1300 до 1500 часова 
- Објављивање коначне ранг листе: 7. октобра 2021. године у 1500 часова 
- Упис примљених кандидата: 8. и  11. октобра 2021. године 

      
    Кандидати су обавезни да приликом пријављивања на конкурс и на полагање пријемног 

испита понесу са собом личну карту или пасош и потврду о пријему докумената. 
 

Након завршеног пријемног испита, све потребне информације у вези уписа кандидата, биће 
благовремено објављене на интернет страници Факултета http://www.ftn.kg.ac.rs 

 
 

    ЧАЧАК, октобар 2021. године       ИЗ СЕКРЕТАРИЈАТА 
          ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ 
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