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Модел вредновања за рангирање и упис студената 
са државном матуром 

 
 
 

Академске студије 
 

Назив високошколске установе Факултет техничких 
наука у Чачку 

Назив студијског програма ОАС 
Електроенергетика 

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 40% 

2. Успех на матурском испиту из 
Српског/Матерњег језика и књижевности 10% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 30% 

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 
факултет одредио са Листе општеобразовних 
предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне 
профиле који немају директну проходност) 

20% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са 
Листе вреднују 

Страни језик  
Физика 
Хемија 
Биологија 
Историја 
Географија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који 
имају директну проходност) 

20% 
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5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 
образовни профили имају директну проходност за 
одређени студијски програм 

Сви образовни 
профили из следећих 
подручја рада: 
Машинство и обрада 
метала,  
Електротехника,  
Саобраћај,  
Пољопривреда, 
производња и прерада 
хране,  
Шумарство и обрада 
дрвета,  
Гедодезија и 
грађевинарстви,  
Геологија рударство и 
металургија,  
Хемија, неметали и 
графичарство 

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 
склоности и способности / 

6а. Навести врсту испита / 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет 

Математика 
Физика 
Електротехника, 
Електроника, 
Информатика и остали 
стручни предмети за 
које такмичење 
организује Заједница 
електротехничких 
школа Србије 
(прва три места на 
републичким 
такмичења под 
покровитељством 
министарства) 
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Назив високошколске установе Факултет техничких 
наука у Чачку 

Назив студијског програма 
ОАС Рачунарско и 
софтверско 
инжењерство 

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 40% 

2. Успех на матурском испиту из 
Српског/Матерњег језика и књижевности 10% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 30% 

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 
факултет одредио са Листе општеобразовних 
предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне 
профиле који немају директну проходност) 

20% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са 
Листе вреднују 

Страни језик  
Физика 
Хемија 
Биологија 
Историја 
Географија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који 
имају директну проходност) 

20% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 
образовни профили имају директну проходност за 
одређени студијски програм 

Сви образовни 
профили из следећих 
подручја рада: 
Машинство и обрада 
метала,  
Електротехника,  
Саобраћај,  
Пољопривреда, 
производња и прерада 
хране,  
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Шумарство и обрада 
дрвета,  
Гедодезија и 
грађевинарстви,  
Геологија рударство и 
металургија,  
Хемија, неметали и 
графичарство 

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 
склоности и способности / 

6а. Навести врсту испита / 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет 

Математика 
Физика 
Електротехника 
Информатика 
(прва три места на 
републичким 
такмичења под 
покровитељством 
министарства) 
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Назив високошколске установе Факултет техничких 
наука у Чачку 

Назив студијског програма ОАС Информационе 
технологије у 
машинству 

 

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40% 

2. Успех на матурском испиту из 
Српског/Матерњег језика и књижевности 

10% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 30% 

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 
факултет одредио са Листе општеобразовних 
предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне 
профиле који немају директну проходност) 

20% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са 
Листе вреднују 

Страни језик  
Физика 
Хемија 
Биологија 
Историја 
Географија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који 
имају директну проходност) 

20% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 
образовни профили имају директну проходност за 
одређени студијски програм 

Сви образовни 
профили из следећих 
подручја рада: 
Машинство и обрада 
метала,  
Електротехника,  
Саобраћај,  
Пољопривреда, 
производња и прерада 
хране,  
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Шумарство и обрада 
дрвета,  
Гедодезија и 
грађевинарстви,  
Геологија рударство и 
металургија,  
Хемија, неметали и 
графичарство 

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 
склоности и способности 

/ 

6а. Навести врсту испита / 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Математика 
Физика 
Електротехника 
Информатика 
(прва три места на 
републичким 
такмичења под 
покровитељством 
министарства) 

 
  



 

Телефони: Деканат 032/326-503, 325-472, 326-695 *  Централа 032/302-757 * Факс 032/342-101 
www.ftn.kg.ac.rs * dekanat@ftn.kg.ac.rs * Рачун код УЈП 840-875666-84 

 

 
 

Назив високошколске установе Факултет техничких 
наука у Чачку 

Назив студијског програма ОАС Мехатроника 

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40% 

2. Успех на матурском испиту из 
Српског/Матерњег језика и књижевности 

10% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 30% 

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 
факултет одредио са Листе општеобразовних 
предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне 
профиле који немају директну проходност) 

20% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са 
Листе вреднују 

Страни језик  
Физика 
Хемија 
Биологија 
Историја 
Географија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који 
имају директну проходност) 

20% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 
образовни профили имају директну проходност за 
одређени студијски програм 

Сви образовни 
профили из следећих 
подручја рада: 
Машинство и обрада 
метала,  
Електротехника,  
Саобраћај,  
Пољопривреда, 
производња и прерада 
хране,  
Шумарство и обрада 
дрвета,  
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Гедодезија и 
грађевинарстви,  
Геологија рударство и 
металургија,  
Хемија, неметали и 
графичарство 

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 
склоности и способности 

/ 

6а. Навести врсту испита / 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Математика 
Физика 
Електротехника 
 (прва три места на 
републичким 
такмичења под 
покровитељством 
министарства) 
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Назив високошколске установе Факултет техничких 
наука у Чачку 

Назив студијског програма ОАС Инжењерски 
менаџмент 

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40% 

2. Успех на матурском испиту из 
Српског/Матерњег језика и књижевности 

10% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 25% 

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 
факултет одредио са Листе општеобразовних 
предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне 
профиле који немају директну проходност) 

25% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са 
Листе вреднују 

Страни језик  
Физика 
Хемија 
Биологија 
Историја 
Географија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који 
имају директну проходност) 

25% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 
образовни профили имају директну проходност за 
одређени студијски програм 

Сви образовни 
профили из следећих 
подручја рада: 
Економија, право и 
администрација,  
Машинство и обрада 
метала,  
Електротехника,  
Саобраћај,  
Трговина, 
угоститељство и 
 туризам,  
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Здравство и социјална 
заштита,  
Пољопривреда, 
производња и прерада 
хране,  
Шумарство и обрада 
дрвета,  
Текстилство и 
кожарство,  
Гедодезија и 
грађевинарстви,  
Геологија рударсво и 
металургија,  
Хемија, неметали и 
графичарство 

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 
склоности и способности 

/ 

6а. Навести врсту испита / 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Математика 
Информатика 
 (прва три места на 
републичким 
такмичења под 
покровитељством 
министарства) 
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Назив високошколске установе Факултет техничких 
наука у Чачку 

Назив студијског програма ОАС Информационе 
технологије 

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40% 

2. Успех на матурском испиту из 
Српског/Матерњег језика и књижевности 

10% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 30% 

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 
факултет одредио са Листе општеобразовних 
предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне 
профиле који немају директну проходност) 

20% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са 
Листе вреднују 

Страни језик  
Физика 
Хемија 
Биологија 
Историја 
Географија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који 
имају директну проходност) 

20% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 
образовни профили имају директну проходност за 
одређени студијски програм 

Сви образовни 
профили из следећих 
подручја рада: 
Економија, право и 
администрација,  
Машинство и обрада 
метала,  
Електротехника,  
Саобраћај,  
Трговина, 
угоститељство и 
 туризам,  
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Здравство и социјална 
заштита,  
Пољопривреда, 
производња и прерада 
хране,  
Шумарство и обрада 
дрвета,  
Гедодезија и 
грађевинарстви,  
Геологија рударсво и 
металургија,  
Хемија, неметали и 
графичарство,  
Култура, уметност и 
јавно информисање  

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 
склоности и способности 

/ 

6а. Навести врсту испита / 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Математика 
Информатика 
(прва три места на 
републичким 
такмичења под 
покровитељством 
министарства) 
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Струковне студије 

Назив високошколске установе Факултет техничких 
наука у Чачку 

Назив студијског програма 
ОСС Електротехника 
и рачунарство 

 

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 40% 

2. Успех на матурском испиту из 
Српског/Матерњег језика и књижевности 10% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 25% 

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 
факултет одредио са Листе општеобразовних 
предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне 
профиле који немају директну проходност) 

25% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са 
Листе вреднују 

Страни језик  
Физика 
Хемија 
Биологија 
Историја 
Географија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који 
имају директну проходност) 

25% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 
образовни профили имају директну проходност за 
одређени студијски програм 

Сви образовни 
профили из следећих 
подручја рада: 
Машинство и обрада 
метала,  
Електротехника,  
Саобраћај,  
Пољопривреда, 
производња и прерада 
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хране,  
Шумарство и обрада 
дрвета,  
Гедодезија и 
грађевинарстви,  
Геологија рударство и 
металургија,  
Хемија, неметали и 
графичарство 

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 
склоности и способности / 

6а. Навести врсту испита / 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет 

Математика 
Физика 
Електротехника 
Информатика 
(прва три места на 
републичким 
такмичења под 
покровитељством 
министарства) 
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Назив високошколске установе Факултет техничких 
наука у Чачку 

Назив студијског програма ОСС Машинство и 
инжењерска 
информатика  

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40% 

2. Успех на матурском испиту из 
Српског/Матерњег језика и књижевности 

10% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 25% 

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 
факултет одредио са Листе општеобразовних 
предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне 
профиле који немају директну проходност) 

25% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са 
Листе вреднују 

Страни језик  
Физика 
Хемија 
Биологија 
Историја 
Географија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који 
имају директну проходност) 

25% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 
образовни профили имају директну проходност за 
одређени студијски програм 

Сви образовни 
профили из следећих 
подручја рада: 
Машинство и обрада 
метала,  
Електротехника,  
Саобраћај,  
Пољопривреда, 
производња и прерада 
хране,  
Шумарство и обрада 
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дрвета,  
Гедодезија и 
грађевинарстви,  
Геологија рударство и 
металургија,  
Хемија, неметали и 
графичарство 

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 
склоности и способности 

/ 

6а. Навести врсту испита / 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Математика 
Физика 
Електротехника 
Информатика 
(прва три места на 
републичким 
такмичења под 
покровитељством 
министарства) 
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Назив високошколске установе Факултет техничких 
наука у Чачку 

Назив студијског програма ОСС Информационе 
технологије 

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40% 

2. Успех на матурском испиту из 
Српског/Матерњег језика и књижевности 

10% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 30% 

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 
факултет одредио са Листе општеобразовних 
предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне 
профиле који немају директну проходност) 

20% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са 
Листе вреднују 

Страни језик  
Физика 
Хемија 
Биологија 
Историја 
Географија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који 
имају директну проходност) 

20% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 
образовни профили имају директну проходност за 
одређени студијски програм 

Сви образовни 
профили из следећих 
подручја рада: 
Економија, право и 
администрација,  
Машинство и обрада 
метала,  
Електротехника,  
Саобраћај,  
Трговина, 
угоститељство и 
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 туризам,  
Здравство и социјална 
заштита,  
Пољопривреда, 
производња и прерада 
хране,  
Шумарство и обрада 
дрвета,  
Гедодезија и 
грађевинарстви,  
Геологија рударсво и 
металургија,  
Хемија, неметали и 
графичарство,  
Култура, уметност и 
јавно информисање  

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 
склоности и способности 

/ 

6а. Навести врсту испита / 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Математика 
Информатика 
(прва три места на 
републичким 
такмичења под 
покровитељством 
министарства) 
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Назив високошколске установе Факултет техничких 
наука у Чачку 

Назив студијског програма ОСС Производни 
менаџмент 

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40% 

2. Успех на матурском испиту из 
Српског/Матерњег језика и књижевности 

10% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 25% 

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 
факултет одредио са Листе општеобразовних 
предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне 
профиле који немају директну проходност) 

25% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са 
Листе вреднују 

Страни језик  
Физика 
Хемија 
Биологија 
Историја 
Географија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који 
имају директну проходност) 

25% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 
образовни профили имају директну проходност за 
одређени студијски програм 

Сви образовни 
профили из следећих 
подручја рада: 
Економија, право и 
администрација,  
Машинство и обрада 
метала,  
Електротехника,  
Саобраћај,  
Трговина, 
угоститељство и 
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 туризам,  
Здравство и социјална 
заштита,  
Пољопривреда, 
производња и прерада 
хране,  
Шумарство и обрада 
дрвета,  
Текстилство и 
кожарство,  
Гедодезија и 
грађевинарстви,  
Геологија рударсво и 
металургија,  
Хемија, неметали и 
графичарство 

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 
склоности и способности 

/ 

6а. Навести врсту испита / 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Математика 
Информатика 
 (прва три места на 
републичким 
такмичења под 
покровитељством 
министарства) 
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Назив високошколске установе Факултет техничких 
наука у Чачку 

Назив студијског програма ОСС Графичка 
техника 

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40% 

2. Успех на матурском испиту из 
Српског/Матерњег језика и књижевности 

10% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 25% 

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 
факултет одредио са Листе општеобразовних 
предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне 
профиле који немају директну проходност) 

25% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са 
Листе вреднују 

Страни језик  
Физика 
Хемија 
Биологија 
Историја 
Географија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који 
имају директну проходност) 

25% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 
образовни профили имају директну проходност за 
одређени студијски програм 

Сви образовни 
профили из следећих 
подручја рада: 
Економија, право и 
администрација,  
Машинство и обрада 
метала,  
Електротехника,  
Саобраћај,  
Трговина, 
угоститељство и 
 туризам,  
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Здравство и социјална 
заштита,  
Пољопривреда, 
производња и прерада 
хране,  
Шумарство и обрада 
дрвета,  
Текстилство и 
кожарство,  
Гедодезија и 
грађевинарстви,  
Геологија рударсво и 
металургија,  
Хемија, неметали и 
графичарство,  
Култура, уметност и 
јавно информисање  

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 
склоности и способности 

/ 

6а. Навести врсту испита / 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Математика 
Информатика 
(прва три места на 
републичким 
такмичења под 
покровитељством 
министарства) 
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Назив високошколске установе Факултет техничких 
наука у Чачку 

Назив студијског програма ОСС Одевно 
инжењерство и 
дизајн 

1.Просечан успех четворогодишњег средњег 
образовања 

40% 

2. Успех на матурском испиту из 
Српског/Матерњег језика и књижевности 

15% 

3. Успех на матурском испиту из Математике 15% 

4. Успех на матурском испиту из предмета који/е је 
факултет одредио са Листе општеобразовних 
предмета  

(за гимназије и стручне/уметничке образовне 
профиле који немају директну проходност) 

30% 

4а. Навести који се општеобразовни предмети са 
Листе вреднују 

Страни језик  
Физика 
Хемија 
Биологија 
Историја 
Географија 

5. Успех из теоријског дела стручног/уметничког 
матурског испита 

(за стручне/уметничке  образовне профиле који 
имају директну проходност) 

30% 

5а. Навести прецизно који стручни и уметнички 
образовни профили имају директну проходност за 
одређени студијски програм 

Сви образовни 
профили из следећих 
подручја рада: 
Економија, право и 
администрација,  
Машинство и обрада 
метала,  
Електротехника,  
Саобраћај,  
Трговина, 
угоститељство и 
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 туризам,  
Здравство и социјална 
заштита,  
Пољопривреда, 
производња и прерада 
хране,  
Шумарство и обрада 
дрвета,  
Текстилство и 
кожарство,  
Гедодезија и 
грађевинарстви,  
Геологија рударсво и 
металургија,  
Хемија, неметали и 
графичарство,  
Култура, уметност и 
јавно информисање  

6. Успех на додатним испитима за проверу знања, 
склоности и способности 

/ 

6а. Навести врсту испита / 

7. Успех на такмичењима које вреднује факултет Математика 
Информатика 
(прва три места на 
републичким 
такмичења под 
покровитељством 
министарства) 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                 

 
 


