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На основу члана 98 Закона о високом образовању (,,Службени гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018 - др. закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони), члана 9 став 2 и члана 22 став 2 Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о упису студената на студијске програме првог и другог степена
академских студија Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу
бр. 1530/7 од 20.09.2019. и Стручног упутства уа спровођење уписа у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, расписује:

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
ФАКУЛТЕТА ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ
ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитета у Крагујевцу у школској 2022/2023.
години уписује студенте у прву годину на три студијска програма основних академских студија, и то:
-

Машинско инжењерство,
Грађевинско инжењерство,
Инжењерство заштите на раду.
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних академских студија које реализује Факултет, може да се упише лице које има
средње образовање у четворогодишњем трајању. Кандидат стиче право уписа на Факултет, ако се
пријави на јавни конкурс и оствари довољан број бодова из средње школе и на пријемном испиту –
по мерилима утврђеним Правилником и конкурсом.
У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити
ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког
убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом сличном
основу, положају или околности.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА И НАЧИН БОДОВАЊА
Редослед кандидата за упис у прву годину студијског програма утврђује се на основу општег успеха
постигнутог у средњошколском образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.
Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише 100 бодова и то по основу општег
успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.
Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
Кандидатима који су у трећем или четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу, из предмета који се полаже на пријемном испиту,

може бити ослобођен обавезе полагања пријемног испита и може му се признати максималан број
бодова из тог предмета.
РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ
Факултет објављује листе пријављених кандидата са подацима о бодовима на основу успеха из средње школе, на огласној табли и интернет страници, на које кандидати могу уложити примедбе у случају техничких грешака у року који одреди факултет. По истеку тог рока, подаци који подразумевају
успех на претходним нивоима образовања сматрају се коначним.
Након пријемног испита, факултет објављује прелиминарну ранг листу за сваки појединачни студијски програм, на огласној табли и интернет страници факултета у року који је утврђен конкурсом.
Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или на своје место на ранг листи у року од 24 сата од објављивања прелиминарне ранг
листе на факултету.
Жалба се подноси надлежној комисији факултета, затим комисија прослеђује декану жалбу са предлогом решења. Декан доноси решење по поднетој жалби у року од 24. сата од достављања жалбе.
Након одлучивања о жалби факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима за сваки студијски програм. Коначна ранг листа
је основ за упис кандидата. По објављивању коначне ранг листе за студијски програм на сајту Факултета обавља се упис кандидата.
УПИС СТУДЕНАТА
Кандидат је остварио право на упис на студијски програм уколико се на коначној ранг листи налази
до броја који је конкурсом предвиђен за упис.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис
кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.
Кандидат може бити уписан у прву годину студијског програма у статусу студента који се финансира
из буџета Републике (буџетски студент) само једанпут на истом степену студија.
Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.
УПИС БЕЗ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
На прву годину основних академских студија може се без пријемног испита уписати:
1. лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно
високо образовање стечено по одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању (,,Службени гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008,
44/201О, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015- аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016);
2. студент акредитованих основних академских студија друге акредитоване високошколске институције, који је остварио најмање 48 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другој високошколској установи. Студент другог универзитета, односно друге самосталне
високошколске установе, не може се уписати на Факултет, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова;
3. студент факултета који је уписан на један студијски програм, може уписати други студијски
програм у оквиру истог факултета;
4. студент коме је престао статус студента (у случају исписивања са студија и неуписивања школске године), уписује се на основу решења донетог од стране декана.
Лице које се уписује без пријемног испита може се уписати само као самофинансирајући студент.
Лице доставља:
- писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис

- захтев за признавање испита, уверење о положеним испитима, опис (садржај) положених испита који је оверен од стране факултета, уверење о студирању (за прелазак са других високошколских установа), уверење о дипломирању или диплома (за упис лица које имају стечено
високо образовање), решење о престанку статуса студента (за уписе у случајевима исписивања
са студија и неуписивања школске године).
Уколико је високошколска исправа којом кандидат конкурише за упис без пријемног испита стечена
у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом
Универзитета. Кандидати су дужни да приликом пријављивања поднесу факултету потврду о започетом поступку признавања уз осталу документацију.
Лица која имају право уписа без полагања пријемног испита могу остварити то право ако факултет
има просторне и друге услове о чему одлучује декан.
Рок за подношење захтева за упис кандидата који се уписују без пријемног испита је 10. септембар
2022. године.
УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ ИМАЈУ СТРАНЕ СРЕДЊОШКОЛСКЕ ИСПРАВЕ
Држављанин Републике Србије који је стекао страну средњошколску исправу, односно, који је завршио средњу школу у иностранству (или неки од разреда средње школе у иностранству) или је
завршио програм међународне (ИБ) матуре се уписује под једнаким осталим условима као и други
кандидати, ако му се призна стечена страна школска или високошколска исправа. Ови кандидати,
могу се пријавити са потврдом да су започели поступак признавања.
УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА
Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под
истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање, у
складу са стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Ови кандидати приликом пријаве на конкурс, поред прописане документације подносе и изјаву у
писаној форми да су припадници српске националне мањине.
Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, Република Северна Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република
Хрватска и Црна Гора.
УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА
Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако му се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом и општим актом
Универзитета.
Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом
није другачије одређено.
Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, поред осталих докумената
подноси и решење о признавању стране школске исправе о завршеној средњој школи или потврду о
томе да jе започет поступак, уколико jе средња школа завршена у иностранству.
Кандидат који је страни држављанин, као и кандидат са двојним држављанством који се при упису у
прву годину определио да да се упише као страни држављанин, задржава тај статус (самофинансирајући) током читавих студија, без обзира на касније стицање држављанства.
УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.
Особе са инвалидитетом могу се уписати кроз Програм афирмативних мера уписа лица са инвалидитетом према стручном упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Поступак се покреће подношењем Захтева за утврђивање права на упис лица са инвалидитетом,

приликом предаје докумената на Конкурс за упис на факултет.
УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ
Кандидати, припадници ромске националне мањине могу конкурисати за упис на студијске програме факултета и кроз Програм афирмативних мера уписа које је донела Влада Републике Србије, а
које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Овај програм подразумева
подршку кандидатима приликом уписа на студијски програм, као и током студија.
Детаљи о упису кандидата, припадника ромске националне мањине дефинисани су кроз Програм
афирмативних мера уписа припадника ромске националне мањине.
Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и Изјаву да су припадници ромске националне мањине и Препоруку националног савета ромске националне мањине.
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист
подносе фотокопије следећих докумената:
- сведочанство за све разреде претходног средњошколског образовања;
- диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
- дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једну од прве три награде;
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита односно испита за проверу склоности и
способности;
- решење о нострификацији средњошколских исправа или потврда да је поступак нострификације започет (за кандидате који су стекли стране средњошколске исправе или завршили програм међународне матуре).
Кандидати који се уписују кроз програм афирмативних мера додатно достављају и документацију
која показује да имају право конкурисања по одговарајућем програму.
Кандидати - страни држављани приликом пријаве достављају и извод из матичне књиге рођених.
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.
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.
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 и Изјаву да нису у радном односу.
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.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оригинална документа (диплому, сведочанства, извод из матичне књиге рођених); Препоручује се студентима који планирају да конкуришу за смештај у Студентском дому, да овере код
нотара сва наведена документа пре него што оригинале предају на факултет;
- попуњен образац ШВ-20 у два примерка (добија се на факултету);
- индекс (добија се на факултету);
- две фотографије формата 4,5хЗ,5 cm,
- доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа у износу од 3.500,00 рсд;
- по потреби и друге доказе

Уколико остану непопуњена места, факултет може уписивати кандидате који су пријемни испит полагали на неком од државних акредитованих факултета у републици Србији, у оквиру уписног рока.
Напомена: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу задржава
право да измени и допуни текст Конкурса као и Опште oдpeдбe уписа на студије. Све евентуалне
исправке Конкурса биће објављене на интернет страници Факултета где се могу наћи и све друге
потребне информације.

=3.500,00

