
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
   8. септембар 2016. год. 

 Ч  а  ч  а  к 

 
 
 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
за школ. 2016/2017. год. 

 
 
 Упис II (друге), III (треће), IV (четврте) и V (пете) године обавиће се од: 
 
 19. септембра до 14. октобра 2016. год. од 1000 – 1200 часова.  
 
 За упис и оверу потребно је: 
 

1. Два обрасца ШВ-20 – читко попуњенa, 

2. Један образац – семестрални лист – за оверу семестра (читко попуњен), 

3. Доказ о уплати I рате школарине за самофинансирајуће студенте у износу од 

25.000,00 динара, 

4. Доказ о уплати трошкова уписа за све студенте у износу од 4500,00 дин. на 

рачун Факултета бр. 840-875666-84 (позив на бр. – број индекса), 

5.  Доказ о уплати накнаде за осигурање студената  (обавезно за све студенте) 
- за студенте до 28 година трошкови осигурања– 351,00 дин. (жиро рачун WIENER 

STADTISCHE 265-1100310005585-75, позив на број   100012252/502433) 

- за студенте преко 28 година трошкови осигурања– 351,00 дин. (жиро рачун 

WIENER STADTISCHE 265-1100310005585-75, позив на број   100012253/502433) 

6.  Доказ о уплати накнаде за потпорни фонд студената  (обавезно за све студенте), у 

износу од 300,00 дин. на рачун  (жиро рачун 840-875666-84, позив на бр. 97  88 

02246-200) 

 
 

              
       
         СТУДЕНТСКА СЛУЖБА 



 

Телефони: Деканат 032/226-503, 225-472, 226-695 *  Централа 032/302-757 * Факс 032/342-101 
www.ftn.kg.ac.rs * dekanat@ftn.kg.ac.rs * Рачун код УЈП 840-875666-84 

Ваш знак:   Број:              8. септембар 2016. године 
Наш знак:    Број: 1786   32000 Чачак, Светог Саве 65 

 
 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ 

Услови уписа у школској 2016/2017. години 
 
 
 

Студенти на буџету који су у школској 2015/2016. години остварили 
минимално 48 ЕСПБ имају право, да наредну школску годину упишу на буџет, а 
самофинансирајући уз молбу.   

За упис наредне године самофинансирајућих студената потребно је 
минимално 37 ЕСПБ остварених у школској 2015/2016. години. 
 

Приликом уписа наредне школске године, у школској 2016/2017. год., 
студенти могу пријавити све заостале испите и све испите у текућој школској 
години. Самофинансирајући студенти плаћају школарину у износу од 75.000,00 
динара. 
 

Студенти уписани по акредитованим студијским програмима ако имају 
неположене испите и завршни, дипломски или мастер рад, плаћају бодове (број 
бодова х 1.250,00 динара), трошкове уписа 4500,00 дин., потпорни фонд 300,00 
дин. и трошкове осигурања 351,00 динар. 
 

Студенти који су у школ. 2015/2016. години били на завршној години 
студија у школској 2016/2017. години задржавају статус, тако што студенти на 
буџету плаћају трошкве уписа, потпорни фонд и трошкове осигурања, а 
самофинансирајући студенти и бодове за неположене испите. 

 
 
 

ДЕКАН 
 ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

        Проф. др Небојша Митровић, дипл. инж. ел. 
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