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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 
1. Број слободних места за упис студената 
 

На прву годину основних академских студија у школској 2021/2022. години 
на Факултет се може уписати укупно 255 студената, и то: 
- 225 студената чије се образовање финансира из буџета и 
- 30 самофинансирајућих студената. 

 
На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: 

Студијски програм Буџет 
Самофи-

нансирање Укупно 
Школарина за 

држављане 
Србије (дин.) 

Школарина 
за странце 

(евра) 
      

Прехрамбено инжењерство  
-Инжењерство угљенохидратне хране 32 4 36 65.000,00 3.000,00 
-Teхнологије конзервисане хране 32 4 36 65.000,00 3.000,00 
-Контрола квалитета 17 3 20 65.000,00 3.000,00 

Укупно студијски програм: 81 11 92  
      

Биотехнологија  
- Прехрамбена биотехнологија 34 5 39 65.000,00 3.000,00 
- Биохемијско инжењерство 18 2 20 65.000,00 3.000,00 

Укупно студијски програм: 52 7 59  
      

Фармацеутско инжењерство 33 4 37 65.000,00 3.000,00 
:      

Хемијско инжењерство  
-Хемијско-процесно инжењерство 15 3 18 65.000,00 3.000,00 
-Нафтно-петрохемијско инжењерство 14 1 15 65.000,00 3.000,00 
-Еко-енергетско инжењерство  11 1 12 65.000,00 3.000,00 

Укупно студијски програм: 40 5 45  
      

Инжењерство материјала 19 3 22 65.000,00 3.000,00 
     

У К У П Н О : 225 30 255 
Напомена: Број студената утврђених за упис у складу са афирмативним мерама: 

- 2 студента са инвалидитетом, 
- 2 студента ромске националности, 
- 2 држављана Републике Србије који су завршили средњу школу у иностранству. 

 
Укупан број буџетских и самофинансирајућих студената не може бити већи од оног који је 
одређен дозволом за рад за сваки студијски програм, сагласно одредби члана 99. став 1. Закона о 
високом образовању. Упис кандидата по афирмативним мерама ће смањити број 
самофинансирајућих студената на појединим студијским програмима. 
 
 

http://www.tf.uns.ac.rs/
http://www.tf.uns.ac.rs/


2. Услови конкурисања: 
За упис на прву годину студија могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у 
четворогодишњем трајању. 
Држављани Србије који су средњу школу завршили у иностранству школују се у Републици 
Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије, укључујући право на 
буџетско финансирање. Кандидатима који немају нострификована документа у првом 
конкурсном року ће бити омогућено да конкуришу у другом конкурсном року по претходно 
обављеној нострификацији школских сведочанстава стечених у иностранству. 
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. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис, 
Факултет ће им омогућити да конкуришу уз потврду о томе да је започета нострификација 
њихових школских сведочанстава стечених у иностранставу. Приликом уписа, кандидати су 
дужни да Факултету поднесу нострификована документа. 

    Поступак признавања страних школских исправа у средњем образовању је у надлежности             
    Агенције за квалификације, Београд, Мајке Јевросиме 51. 

Дипломе и сведочанства из Републике Српске не подлежу поступку нострификације и 
еквиваленције. 

 
3. Полагање пријемног испита: 

Пријемни испит се полаже (писмено) из предмета Хемија или Математика. 
Приликом подношења пријаве на конкурс кандидати се изјашњавају из којег предмета (Хемија 
или Математика) желе да полажу пријемни испит. 
Приликом подношења пријаве на конкурс кандидати се изјашњавају за језик на коме желе да 
полажу пријемни испит.  

    *Кандидати који су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима у трећем или 
четвртом разреду  средње школе из предмета (или  области) математика или хемија не полажу пријемни 
испит и као резултат пријемног испита им се додељује максималан број бодова - 60. Уз осталу потребну 
документацију потребно је приложити фотокопију и оригинал на увид о освојеном месту на такмичењу.  
     
4. Конкурсни рокови: 
 Први конкурсни рок: 

  -   Пријављивање кандидата: 23, 24. и 25. јуна 2021. године, од 8 до 13 часова  
  -   Полагање пријемног испита: 30. јуна 2021. године у 10 часова 
  -   Објављивање прелиминарне ранг листе: до 01. јула 2021. године 
  -   Објављивање коначне ранг листе: до 02. јула 2021. године 
  -   Упис примљених кандидата: од 06. до 12. јула 2021. године, од 8 до 13 часова 

Важно: 
 Факултет признаје бодове са пријемног испита из предмета Математика и/или Хемија, који 

су освојени на другим факултетима у првом  конкурсном року за упис у школску 2021/2022. 
годину.  
Након завршетка уписа, уколико буде слободних места, Факултет ће вршити упис 
студената са резултатима пријемног испита са других факултета из предмета Хемија и/или 
Математика. 
Поред потребне документације, кандидати прилажу и потврду о освојеним бодовима. 
Пријављивање: 15. јула 2021. године, од 8 до 13 часова 
Ранг листа: 19. јула 2021. године 
Упис: 21. јула 2021. године, од 8 до 13 часова 

 

  
Други конкурсни рок:   

  -   Пријављивање кандидата: 02. и 03. септембра 2021. године, од 8 до 13 часова  
  -   Полагање пријемног испита: 07. септембра 2021. године у 10 часова 
  -   Објављивање прелиминарне ранг листе: до 08. септембра 2021. године 



  -   Објављивање коначне ранг листе: до 09. септембра 2021. године 
  -   Упис примљених кандидата: 13. и 14. септембра 2021. године, од 8 до 13 часова 

 
Важно: 

 Факултет признаје бодове са пријемног испита из предмета Математика и/или Хемија, који 
су освојени на другим факултетима у првом или другом конкурсном року за упис у 
школску 2021/2022. годину.  
Након завршетка уписа, уколико буде слободних места, Факултет ће вршити упис 
студената са резултатима пријемног испита са других факултета из предмета Хемија и/или 
Математика. 
Поред потребне документације, кандидати прилажу и потврду о освојеним бодовима. 
Пријављивање: 16. септембра 2021. године, од 8 до 13 часова 
Ранг листа: 17. септембра 2021. године 
Упис: 20. септембра 2021. године, од 8 до 13 часова 

 
5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: 

(неоверене фотокопије и оригинали на увид) 
   -   Диплома о положеном матурском испиту  
   -   Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе  
   -   Потврда о уплати накнаде за полагање пријемног испита  
   -   Пријавни лист, попуњен (добија се на Факултету приликом пријаве) 

  -   Лична карта или пасош (која се подноси на увид) и копија личне карте или пасоша 
 
6. Новчане накнаде: све на жиро-рачун рачун: 840-1647666-56 

                   модел: 97;  позив на број: 79-742121 
   -   за полагање пријемног испита: 5.500,00 динара; 
              -   за пријаву без полагања пријемног испита (*признати бодови са републичког                 
                   такмичења или признати бодови са положеног пријемног испита на другом  
                   факултету): 2.500,00 динара; 
   -   за упис: 8.000,00 динара; 
 
7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: 

Утврђени су Правилником Универзитета у Новом Саду о упису студената на студијске 
програме и Правилником о упису студената на студијске програме Технолошког факултета 
Нови Сад, а према резултату постигнутом на пријемном испиту (максимално 60 бодова) и 
постигнутом успеху из средње школе (максимално 40 бодова). 

 
8. Начин и рокови за подношење жалбe на утврђени редослед: 

Жалбе се подносе писменим путем Комисији за упис, у року од 24 сата од објављивања 
прелиминарне ранг листе. 

 
9. Упис страних држављана: 

У прву годину основних академских студија могу се уписати страни држављани, као 
самофинансирајући студенти, ако положе пријемни испит, уз претходну нострификацију 
средњошколских докумената, ако поднесу доказ да су здравствено осигурани за школску 
годину коју уписују, поднесу доказ да владају српским језиком и испуне друге услове утврђене 
Законом. 

 
10. Напомена 

Збирку задатака за припрему за полагање пријемног испита и остале потребне информације 
можете наћи на сајту Факултета – главни мени - упис. 

 



    * Све остале информације: о распореду и начину полагања пријемног испита, резултатима 
испита, начину уписа, кандидати ће добити писменим путем на обрасцу заједно са 
конкурсним бројем под којим су предали потребну документацију за пријаву на конкурс. 

 
На истом степену студија студент може бити уписан у прву годину студија у статусу студента 
чије се студије финансирају из буџета само једанпут. 
 
Контакт телефони за добијање информација: 021/485-36-13, 485-36-12 
 
 
 
 
Нови Сад, 02.06.2021.                                                                Декан факултета 
 
                                                                                                проф. др Биљана Пајин  
                                        
 
                                                                                                                       


