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ОБЈАВЉУЈЕ

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА
У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ
(ТРЕЋИ УПИСНИ РОК)
На основне академске студије Технички факултет у Бору ће у школској 2016/2017.
години уписати:
Студијски програм
Рударско инжењерство
Металуршко инжењерство
Технолошко инжењерство
Инжењерски менаџмент
Укупно

На терет буџета
2
2
4
8

Самофинансирајући
6
3
10
20
39

У прву годину студија првог степена које реализује Факултет, може да се упише
лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.
Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха
постигнутог у средњем образовању (до 40 бодова) и резултата постигнутих на пријемном
испиту (до 60 бодова). Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две
децимале.
Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се 23. септембра 2016. године од 8 –
12 часова (петак), а објављивање листе пријављених кандидата (списак кандидата за
полагање испита), у петак, 23. септембра 2016. године, у 14 часова.
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а
уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:
1. сведочанство за све разреде претходно завршене школе;
2. диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
3. дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као
ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три
награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;
4. извод из матичне књиге рођених;
5. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио
једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује
Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из
предмета који се полаже на пријемном испиту, не полаже пријемни испит, већ по том
основу стиче максимални број бодова са пријемног испита (60).
Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на студијском
програму Инжењерски менаџмент, полажу пријемни испит из предмета Основи економије
или Математика.
Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на осталим
студијским програмима (Рударско инжењерство, Металуршко инжењерство и Технолошко
инжењерство), полажу пријемни испит по избору из једног од предмета: Математика,
Физика, Хемија или Основи економије, о чему се изјашњавају приликом пријављивања на
конкурс.
Кандидат може пријемни испит полагати и из више предмета, а бодоваће му се
предмет на коме је остварио најбољи успех.
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила
пријемног испита.
Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију – важећу личну
карту или пасош. Пре поделе питања, дежурно лице утврђује идентитет кандидата.
Кандидат чији идентитет није утврђен, не може полагати пријемни испит.
Пријемни испит из Основа економије полагаће се 26. септембра 2016. године од 9
часова.
Пријемни испит из Физике полагаће се 26. септембра 2016. године од 9 часова.
Пријемни испит из Математике полагаће се 26. септембра 2016. године од 9 часова.
Пријемни испит из Хемије полагаће се 26. септембра 2016. године од 9 часова.
- Објављивање резултата: 26. септембра 2016. године најкасније до 12 часова, на
прелиминарној ранг листи;
- Примедбе на прелиминарну ранг листу: 26.09.2016.године, од 12 – 1230 часова;
- Доношење решења по жалби (Комисија за упис): 26.09.2016. године, до 13 часова;
- Жалбе на решење Комисије за упис (подносе се Декану): 26.09.2016. године, до 1330 сати;
-Доношење решења по жалби (Декан): 26.09.2016. године, до 14 часова;
- Објављивање коначнe ранг листe Факултета: 26.09.2016. године у 14 часова;
- Објављивање коначнe ранг листе Универзитета: 27.09.2016. године.
Упис кандидата: 27. септембра 2016. године (по поступку уписа у прву годину
основних академских студија школске 2016/2017. године).
Накнада за пријављивање и полагање пријемног испита износи 4.000 (четири
хиљаде) динара по пријављеном предмету.
Уплате се врше на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број:
број153.

Упис кандидата који су стекли право уписа у статусу буџетског или
самофинансирајућег студента обавиће се 27.09.2016. у времену од 8-10 часова.
У случају да су остале непопуњене уписне квоте, дана 27.09.2016. године
за преостала непопуњена места (буџет или самофинансирајући), од 10
до 11 часова, моћи ће да се упишу кандидати који су положили
пријемни испит из предмета: Математика, Физика, Хемија или Основи економије на
неком од факултета Универзитета у Београду.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид,
- извод из матичне књиге рођених,
- попуњен образац ШВ-20 (обезбеђује факултет),
- индекс (обезбеђује факултет),
- две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте (прва рата школарине),
- доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере,
- по потреби и друге доказе.
За кандидате који су средњу школу завршили у иностранству, неопходно је
приликом уписа доставити и решење о нострификацији средњошколских докумената.
Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи
право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу
Висина годишње школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике
Србије, износи 50.000 динара и може се уплатити у 10 једнаких месечних рата. Прву рату
школарине студенти уплаћују приликом уписа. Школарина за стране студенте износи 2.000
еура годишње.
*
Накнада за административне трошкове уписа, потребне обрасце (два обрасца ШВ20 и индекс), као и учешће у финансирању Универзитетског центра за развој каријере и
саветовање студената, износи 1.100,00 динара и плаћа се на жиро рачун Факултета:
840-1478666-37 са позивом на број: 97-967421212

