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КОНКУРС 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ  
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ 
 
 

Технолошки факултет у Лесковцу уписује у прву годину основних 
академских студија 120 студената чије се школовање финансира из 

буџета РС на студијскoм програму ТЕХНОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО, са 
следећим модулима: 

 
 
 

Фармацеутско козметичке технологије 
Материјали и хемијске технологије 

Eколошко инжењерство 
Прехрамбена технологија и безбедност хране 

Индустријски дизајн текстила и одеће 
Информациони системи у технолошким процесима 

 

као и 1 студента са инвалидитетом, 1 студента припадникa ромске 
националности и 1 студента држављанина Републике Србије који је у школској 
2021/22 години завршио средњу школу у иностранству. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 45.000 динара. 
Школарина за студенте стране држављане износи 1.100 евра. 
 

 
 
 



 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

1. У прву годину основних академских студија, на студијски програм Технолошко 
инжењерство, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем 
трајању стечено у гимназији, средњој стручној или уметничкој школи. 
 

2. Кандидат за упис у прву годину основних академских студија студијског програма 
Технолошко инжењерство полаже пријемни испит из:  

1. једног од три предмета (Математика, Физика или Хемија), по избору, а за упис на 
студијске модуле: Фармацеутско козметичке технологије, Материјали и хемијске 
технологије, Еколошко инжењерство, Прехрамбена технологија и безбедност хране и 
Информациони системи у технолошким процесима; 

2. једног од четири предмета (Математика, Физика, Хемија или Цртање), по избору, за 
упис на студијски модул Индустријски дизајн текстила и одеће. 

 

3. Пријемни испит не полажу кандидати који су као ученици трећег и четвртог 
разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на државном 
(републичком) такмичењу које организује министарство надлежно за послове просвете или 
на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, а признаје им 
се да су постигли максималан број бодова из тог предмета. 
 

4. Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха 
постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем трајању, успеха на матури, односно 
на пријемном испиту до увођења опште, стручне или уметничке матуре, с тим да кандидат 
може остварити 100 бодова. 
 

5. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у 
сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи 
најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем 
на две децимале. Уколико је кандидат завршио део средњошколског образовања у 
иностранству, онда се остварене оцене преводе на систем оцењивања у Републици Србији. 

 

6. На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је 
положио пријемни испит и тиме стекао право на рангирање ради уписа уколико на 
пријемном испиту оствари намање 14 бодова. 
 

7. Ако кандидати који су се пријавили за упис у прву годину, по основама и 
критеријумима утврђеним овим Правилником имају исти број бодова, предност има онај 
кандидат који је постигао већи број бодова на пријемном испиту. У случају да кандидати 
имају исти број бодова и на пријемном испиту, предност има онај кандидат који има већу 
просечну оцену из средње школе из предмета Математика, Физика и Хемија. 

 

8. Након спроведеног пријемног испита формира се јединствена ранг листа са 
укупним бројем поена за студијски програм. Ранг листа се истиче на сајту и огласним 
таблама Факултета, у року предвиђеном Конкурсом. 
 

9. Кандидат може уложити приговор на регуларност пријемног испита или своје 
место на јединственој ранг листи у року од 36 сати од објављивања ранг листе на 
Факултету. Приговор се подноси у писаној форми Комисији за упис, на чији предлог декан 
доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. 

 

10. Коначну ранг листу потписује декан Факултета. Коначна ранг листа објављује се 
на сајту и огласним таблама Факултета. 

 



11. Кандидат се може уписати у статусу студента који се финансира из буџета 
уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис студената који се 
финансира из буџета и ако оствари више од 50 бодова. 

 

12. Кандидат се може уписати у статусу студента који се сам финансира уколико се 
налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис студената који се сами 
финансирају и ако оствари најмање 30 бодова. 

 

13. Ако се кандидат који је остварио право на упис, не упише у року утврђеном 
конкурсом, уместо њега може се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном на 
коначној ранг листи. 

 

14. Упис лица са инвалидитетом, припадника ромске националности и студената 
држављанина Републике Србије који су у школској 2021/22 години завршили средњу школу у 
иностранству, применом афирмативне мере спроводи се у складу са Стручним упутством за 
спровођење уписа које је прописало Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
РС, а које ће бити објављено на сајту Факултета. 
 

15. На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у 
статусу студента чије се студије финансирају из буџета само једанпут.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНКУРСНИ РОКОВИ 
 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК траје од 20. јуна до 15. јула 2022. године и то: 

 
- пријављивање кандидата траје од 20. до 25. јуна 2022. године, од 9 - 14 сати, 
 
- полагање пријемног испита: 
 
-  27. јуна 2022. године у 10,00 сати - МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХЕМИЈА или ЦРТАЊЕ  
 
- 28. јуна 2022. године у 10,00 сати - објављивање ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ 
 
- 01. јула 2022. године у 12,00 сати - објављивање КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ 
 
- 04, 05 и 06. јула 2022. године од 9,00 - 14,00 сати - упис кандидата 
 
 

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласној 

табли и сајту Факултета. 

 

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК траје од 01. септембра  до 16. септембра  2022.. године и то: 

- пријављивање кандидата 01, 02. и 03. септембра  2022. године, 

- полагање пријемних испита 05 септембра 2022. године, према распореду објављеном 

на Факултету, 

- упис кандидата траје до 16. септембра 2022. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

1. Кандидати приликом пријаве на конкурс уз пријавни лист достављају оверене 

фотокопије ових докумената, и то: 

- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 

- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 

- очитану биометријску личну карту, 

- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита. 

 

2. Кандидати се могу пријавити на Конкурс на један од следећих начина: 
- Предајом документације Служби за студентска питања факултета; 
- Попуњавањем онлајн образца који се налази на адреси www.tf.ni.ac.rs/formular при чему сва 
потребна документа морају бити скенирана (у pdf формату); 
- Слањем потребне документације на mail адресу tehfak@ni.ac.rs 
Независно од начина пријаве, кандидати ће приликом подношења документације добити 
потврду да је документација исправна и прихваћена на Конкурс. 

3. За полагање пријемног испита и друге трошкове које има високошколска установа 

у вези са спровођењем конкурса, кандидати плаћају накнаду у износу од 4.000,00 динара на 

текући рачун Факултета број 840-1278666-92, позив на број: 7421215, са назнаком “за 

полагање пријемног испита”, прималац: Технолошки факултет, Лесковац. Кандидати су 

обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош. 

4. Такође, кандидат даје изјаву којом овлашћује Факултет и Универзитет да могу извршити 

увид, прибављање и обраду личних података за потребе процеса конкурса за упис и ради студирања; 

да лични подаци могу да буду унети у електронску базу података, да се могу користити за потребе 

генерисања потребних статистичких података, достављања тражених података Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја, као и да неће бити доступни неовлашћеним лицима. 

5. Кандидати који су средњу школу завршили пре школске 2021/2022. године приликом 

пријаве достављају и потписану изјаву да нису били уписани на прву годину у буџетском статусу на 

степену студија за који конкуришу. 

6. Кандидати који стекну право на упис подносе: 

 

 оригинална документа или оверене фотокопије; 

 очитану биометријску личну карту; 

 две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm; 

 доказ о уплати трошкова уписа (индекс и ШВ образац) у износу од 1.000 динара на 

текући рачун Факултета број 840-1278666-92, позив на број: 7421215, са назнаком “за 

трошкове уписа”, прималац: Технолошки факултет, Лесковац; 

 доказ о уплати осигурања у износу од 300 динара на текући рачун Факултета број 840-

1278666-92, позив на број: 7421215, са назнаком “за осигурање”, прималац: Технолошки 

факултет, Лесковац; 

 доказ о уплати накнаде за студентски парламент у износу од 200 динара на текући 

рачун Факултета број 840-1278666-92, позив на број: 7441213, са назнаком “за 

студентски парламент”, прималац: Технолошки факултет, Лесковац. 

Опште и остале одредбе Конкурса се примењују уколико није другачије утврђено 

текстом конкурса Технолошког факултета у Лесковцу. 

Сви други услови конкурисања студената, конкурсни рокови, процедуре формирања 

ранг листи и поступак по приговорима биће истакнути на огласној табли и сајту Факултета, а у 

складу са Општим и осталим одредбама Заједничког конкурса. 


