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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ 
Цара Душана 34 

Телефон: 032/303-405, Факс: 032/303-401  

http://afc.kg.ac.rs   E-mail: ssluzba.af@kg.ac.rs 
 

 

Агрономски факултет у Чачку у прву годину осн овних академских студија у школској 2015/2016. години 

врши упис студената  на студијске програме: 

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

БУЏЕТ САМОФ. 
ОПШТА АГРОНОМИЈА 

(240 ЕСПБ) 
40 - 

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 

(240 ЕСПБ) 
40 - 

ВОЋАРСТВО И 

ВИНОГРАДАРСТВО 

(240 ЕСПБ) 

20 - 

ЗООТЕХНИКА 

(180 ЕСПБ) 
20 - 

УКУПНО: 120 - 

студент са инвалидитетом 1 - 

припадник ромске националности 1 - 

држављанин Републике Србије 

који је у школској 2014/2015. 

години средњу школу завршио у 

иностранству 

1 - 

 

Пријемни испит за упис на студијске програме основних академских студија: 
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву 

која се доставља на образцу Факултета предају фотокопије документа, и то: 

 Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе; 

 Извод из матичне књиге рођених; 

 Диплому о положеном завршном испиту, односно матурском испиту; 

 Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 2.500 динара, на жиро рачун 

Агрономског факултета бр. 840-948666-13 

 
Први конкурсни рок: 

- пријављивање кандидата 24., 25. и 26. јуна 2015. године ( од 8 до 14 часова). 

- полагање пријемног испита 30. јуна 2015. године у 10 часова, 

- објављивање прелиминарне ранг листе 01. јула 2015. године, 

- објављивање коначне ранг листе 03. јула 2015. године, 

- упис примљених кандидата од 06. до 10. јула 2015. године ( од 8 до 14 часова) 

 За упис на студијски програм ОПШТА АГРОНОМИЈА (240 ЕСПБ) полаже се пријемни испит из 

једног од предмета, по слободном избору кандидата, и то: БИОЛОГИЈА или ХЕМИЈА. 

http://afc.kg.ac.rs/
mailto:ssluzba.af@kg.ac.rs
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 За упис на студијски програм ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА (240 ЕСПБ) полаже се пријемни 

испит из ХЕМИЈЕ. 

 За упис на студијски програм ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО (240 ЕСПБ) полаже се пријемни 

испит из БИОЛОГИЈЕ. 

 За упис на студијски програм ЗООТЕХНИКА (180 ЕСПБ) полаже се пријемни испит из БИОЛОГИЈЕ. 

Програм за полагање пријемног испита истакнут је на сајту Факултета, а може се добити и на Факултету. 

Други конкурсни рок: 

- пријављивање кандидата 01. и 02 септембра 2015. године ( од 8 до 14 часова) , 

- полагање пријемног испита 04. септембра 2015. године у 10 часова, 

- објављивање прелиминарне ранг листе 05. септембра 2015. године, 

- објављивање коначне ранг листе 07. септембра 2015. године, 

- упис примљених кандидата 09. и 10. септембра 2015. године ( од 8 до 14 часова). 

 
Детаљније информације о упису можете преузети са сајта: http://afc.kg.ac.rs 

http://afc.kg.ac.rs/
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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

34000 Крагујевац, Ђуре Пуцара Старог 3 

Телефон: 034/303-500, 303-515, 303-513 

факс: 034/303-516 

e-mail: ekfak@kg.ac.rs 

web: www.ekfak.kg.ac.rs 
 

 
Економски факултет у Крагујевцу расписује конкурс за упис у прву годину ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ 

СТУДИЈА, шк. 2015/2016. године и то: 

 
  Начин финансирања 

Број студената који 

 

Студијски програм 
Из буџета сами сносе трошкове 

студија 

Укупно: 

ЕКОНОМИЈА 100  150 250 
ПОСЛОВНА  ЕКОНОМИЈА  И 

МЕНАЏМЕНТ 
150  200 350 

Укупно: 250*  350 600 
 

*) На терет буџета се могу уписати: 

1) 2 студента са инвалидитетом; 

2) 2 студента припадника ромске националности; 
3) 2 студента држављана Р. Србије који су у школској 2014/15. год. средњу школу завршили у иностранству. 

 
У прву годину студија може се уписати свако лице које има средње образовање у четворогодишњем 

трајању, које положи пријемни испит и заузме место на ранг листи у оквиру утврђеног броја студената за упис у 

прву годину студија. 

Сви кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни 

испит из два предмета по избору кандидата и то: Основи економије, Пословна економија (Економика 

предузећа), Национална економија, Статистика, Рачуноводство, Основи филозофије, Основи социологије и 

Математика. 

Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у 

средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 24, 25. и 26. јуна 2015. године, у времену од 8,00 до 14,00 сати. 

Документа потребна за пријављивање (оригинали и фотокопије): 

а)  дипломa о положеном завршном, односно матурском испиту, 

б) сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 

в) извод из матичне књиге рођених са уписаним ЈМБГ, 

г)  попуњен образац конкурсне пријаве (образац кандидати добијају на Факултету), 
д) доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (кандидати плаћају Факултету накнаду трошкова 

полагања пријемног испита у износу од 5 000,00 динара на жиро рачун Факултета број: 840 - 570666 - 

83). 

 
Оригинална документа се дају на увид, а фотокопије свих докумената Факултет задржава. 

mailto:ekfak@kg.ac.yu
http://www.ekfak.kg.ac.rs/
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ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА: Кандидати полажу пријемни испит дана 30.06.2015. године у 10,00 

сати. 
 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита са собом понесу: број пријаве на конкурс, личну карту 

или пасош и хемијску оловку. 

 
ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ: најкасније до 01.07.2015. године у 

17,00 сати (огласна табла и сајт Факултета). 

 
ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ: најкасније до 03.07.2015. године у 12,00 сати. 

 
УПИС СТУДЕНАТА: Упис студената који су стекли право школовања на терет буџета обавиће се 06. и 07. 

јула 2015. године у времену од 8,00 до 14,00 сати, а упис самофинансирајућих студената обавиће се у периоду 

од 08. до 10. јула 2015. године у времену од 8,00 до 14,00 сати. 

Школарина за студенте који сами сносе трошкове студија износи 88 000,00 динара, а школарина за стране 

држављане износи 1800 €. 

 
Детаљније информације о упису можете преузети са сајта: http://www.ekfak.kg.ac.rs/ 

http://www.ekfak.kg.ac.rs/
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ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 

34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6 Тел. 034/336-000 

фаx: 034/333-192 

e-mail: kontakt@fink.rs web: www.fink.rs 
 

 

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

У ПРВОМ УПИСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ 
 
 

 
Број студената за упис 

 
Одлуком Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 48 од 02. јуна 2015. године), Факултету 

инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу одобрен је број од 318 студената, држављана Републике 

Србије, који се могу уписати у прву годину основних академских студија и који се финансирају из буџета 

Републике Србије у школској 2015/2016. години. 

 
У првом конкурсном року школске 2015/2016. године, Факултет инжењерских наука Универзитета  у 

Крагујевцу у прву годину oсновних aкадемских студија уписује следећи број студената: 

 
Студијски програм Број студената 

Буџет Самофинансирање 
Машинско инжењерство (180 ЕСПБ) 195 45 
Војноиндустријско инжењерство (240 ЕСПБ) 40 - 
Аутомобилско инжењерство (180 ЕСПБ) 18 12 
Урбано инжењерство (240 ЕСПБ) 30 10 
Рачунарска техника и софтверско инжењерство (240 ЕСПБ) 35 5 

 

Одлуком Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 48 од 02. јуна 2015. године), такође је утврђен 

и број студената чије ће студирање бити финансирано из буџета Републике Србије на освнову афирмативних 

акција: 

 
Студенти Број студената на буџету 

Са инвалидитетом 3 
Припадници ромске националности 3 

Држављани Републике Србије који су у школској 
2014/2015. години средњу школу завршили у иностранству 

3 

 

Услови за упис 
 

У прву годину основних академских студија има право да се упише лице са завршеном средњом школом у 

четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит из математике и заузме место  на  ранг  листи  у 

оквиру броја студената који Факултету одобри  Универзитет  у Крагујевцу  и  Влада  Републике  Србије  за 

упис у прву годину основних академских студија. 

 
Мерила за утврђивање редоследа кандидата 

mailto:kontakt@fink.rs
http://www.fink.rs/
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Редослед кандидата за упис на основне  академске  студије  утврђује  се  на  основу  општег  успеха 

постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Општи успех постигнут у 

средњем образовању бодује се тако што се збир просечних оцена са све четири године  средње  школе 

помножи бројем 2, при чему је максимални број поена које кандидат стиче по овом основу једнак  40. 

Резултати постигнути на пријемном испиту бодују се максимално са 60 поена. Максималан број поена који 

кандидат може да оствари при рангирању је 100. 

 
Кандидат, који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на 

републичком такмичењу које организује ресорно Министарство или на међународном такмичењу из математике 

или физике или информатике, не полаже пријемни испит. Таквом кандидату вреднује се пријемни испит 

максималним бројем бодова. 

 
Студентима који су положили пријемни испит из математике на машинским, природно-математичким и другим 

сродним техничким факултетима чији је оснивач Република Србија признају се резултати пријемног испита и 

могу се уписати на Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу без поновног полагања пријемног 

испита. 

 
Поступак спровођења конкурса 

 
• Бесплатна припремна настава за полагање пријемног испита из Математике: 

6, 7, 13, 14, 20. и 21. јун 2015. год. у 10:00 часова 

 
• Пријављивање кандидата у Служби за студентске послове Факултета: 

24, 25. и 26. јун 2015. год. од 10:00 до 14:00 часова. 

 
• Полагање пријемног испита: 

 
 01. јула 2015. год. у 10:00 часова на Факултету инжењерских наука- за студијски програм 

Рачунарска техника и софтверско инжењерство. 

 02. јула 2015. год. у 10:00 часова на Факултету инжењерских наука- за студијске програме 

Машинско инжењерство, Војноиндустријско инжењерство, Аутомобилско инжењерство и Урбано 

инжењерство. 

 
• Објављивање прелиминарне ранг листе:  до 03. јула 2015. год. 

 
• Објављивање коначне ранг листе:  06. јула 2015. год. 

 
• Упис кандидата: од 07. до 10. јула 2015. год. 

 
Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед 

 
Учесник на конкурсу за упис има право да поднесе приговор декану Факултета на редослед 

кандидата за упис у прву годину студија, у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе 

на огласној табли Факултета. 

 
Висина школарине коју плаћају самофинансирајући студенти 

 
 Висина школарине за држављане Републике Србије: 36 000 RSD 

 Висина школарине за стране држављане: 1500 € 
 

 
Детаљније информације о упису можете преузети са сајта: www.fink.rs 

http://www.fink.rs/
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ФФААККУУЛЛТТЕЕТТ ЗЗАА ММААШШИИННССТТВВОО ИИ ГГРРААЂЂЕЕВВИИННААРРССТТВВОО --  ККРРААЉЉЕЕВВОО 

3366000000  ККррааљљееввоо,,  ДДооссииттеејјеевваа 1199 
ТТеелл//ффаахх 003366//338833--337777,,  338833--337788 

ee--mmaaiill::  ooffffiiccee@@mmffkkvv..kkgg..aacc..rrss  

wweebb::  wwwwww..mmffkkvv..kkgg..aacc..rrss 

 
Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за упис 

студената у прву годину основних академских студија школске 2015/2016. године: 

 

 Студијски програм 
Машинско 

инжењерство 
Грађевинско 

инжењерство 
Број студената чије се студије финансирају из буџета 100 60 
Лица са инвалидитетом 1 1 
Припадници ромске националне мањине 1 1 
Држављани Републике Србије који су у школској 2014/2015 години 

средњу школу завршили у иностранству 
1 1 

Број самофинансирајућих студената 5 0 
 

За  упис  у  прву  годину  основних  студија  могу  конкурисати  лица  која  имају  завршено  средње 

образовање у четворогодишњем трајању. 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни испит 

из МАТЕМАТИКЕ. 

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК (24. јун- 18. јул 2015. године) 
 

Термин Активност 
24, 25. и 26. јун 2015. од 10:00 до 14:30 часова Пријављивање кандидата у Студентској служби факултета 
28. јун 2015. године Објављивање   података   о   пријављеним   кандидатима   и 

распоред седења по салама за полагање пријемног испита 
02. јул 2015. год. од 11:00 до 13:00 часова Полагање пријемног испита из математике 
03. јул 2015. год. до 15:00 часова Објављивање прелиминарне ранг листе 
05. јул 2015. год. Објављивање коначне ранг листе 
Од 06. до 17. јула 2015. год. од 10:00 до 14:00 

часова 
Упис кандидата 

 

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК (01. септембар- 20. септембар 2015. године) 
 

Термин Активност 
01. и 02. септембар 2015. год. од 10:00 до 14:30 

часова 
Пријављивање кандидата у Студентској служби факултета 

03. септембар 2015. године Објављивање   података   о   пријављеним   кандидатима   и 

распоред седења по салама за полагање пријемног испита 
05.  септембар  2015.  год.  од  11:00  до  13:00 

часова 
Полагање пријемног испита из математике 

06. септембар 2015. године Објављивање прелиминарне ранг листе 
07. септембар 2015. год. Објављивање коначне ранг листе 
Од 07. до 20. септембра 2015. год. од 10:00 до 
14:00 часова 

Упис кандидата 

mailto:office@maskv.edu.yu
http://www.mfkv.kg.ac.rs/
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Пријављивање кандидата обавља се у студентској служби Факултета. Приликом пријаве на конкурс 

кандидати предају: 

 
 извод из матичне књиге рођених, 

 сведочанство сва четири разреда завршене средње школе, 

 дипломе о положеном матурском испиту, 
 доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 3000 динара 

Школарина за студенте који сами сносе трошкове студија износи 30.000,00 динара. 

Школарина за стране студенте износи 1.500 ЕУР-а. 

Програм за полагање пријемног испита и обавештења могу се добити на телефон 036/383-377; 383-378 

или на сајту Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву www.mfkv.kg.ac.rs 

http://www.mfkv.kg.ac.rs/
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ФФААККУУЛЛТТЕЕТТ ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИХХ ННААУУККАА 

3344000000  ККррааггуујјеевваацц,,  ССввееттооззаарраа ММааррккооввиићћаа 6699 
ТТеелл..  003344//330066--880000,,  333355--557722 
ффааxx::  003344//  330066--880000  ллоокк..  111122 

ee--mmaaiill::  ddeekkaannaatt@@mmeeddff..kkgg..aacc..rrss  

wweebb::  wwwwww..  mmeeddff..kkgg..aacc..rrss 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
 

Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписује конкурс за упис студената у прву годину студија школске 

2015/2016.  године на следеће акредитоване студијске програме: 

 

Назив студијског програма буџетски самофинансирајући 

Интегрисане академске студије медицине 88 - 

Интегрисане академске студије фармације 84 - 
Интегрисане академске студије стоматологије 24 - 
Основне струковне студије – струковни физиотерапеут 14 30 
Основне струковне студије – струковна медицинска сестра 14 30 

 

Oдлукoм Владе Републике Србије 05 бр. 612-6065/2015 од 01.06.2015. г. (Сл. Гласник бр. 48 од 

02.06.2015. године, утврђено је да Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу може уписати као 

буџетске студенте и 2 студента са инвалидитетом, 2 студента ромске националности и 2 студента држављанина 

Р. Србије који су у школској 2014/15. години средњу школу завршили у иностранству. 

 
Школарина за самофинансирајуће студенте износи: 

за Основне струковне студије – струковни физиотерапеут 80.000,00 дин. 

за Основне струковне студије – струковна медицинска сестра 80.000,00 дин. 
 

Школарина за стране студенте износи: 

за Интегрисане академске и струковне студије 1.800,00 €, 

 

 
1. УПИС НА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ И ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

 

 
На расписани конкурс могу се пријавити кандидати који су имају одговарајуће средње образовање у 

четворогодишњем трајању и уверење о здравственом стању. 

Одговарајућим средњим образовањем сматра се: 
- за упис на интегрисане академске студије медицине, стоматологије и основне струковне студије: 

завршена гимназија или школе здравственог или ветеринарског усмерења у четворогодишњем 

трајању 

- за упис на интегрисане академске студије фармације: завршена гимназија или школе здравственог 

или ветеринарског усмерења или стручне школе одговарајућег образовног профила у 

четворогодишњем трајању 

 
Кандидати за упис у прву годину полажу пријемни испит из следећих предмета: 

- на студијском програму Интегрисаних академских студија медицине - из Биологије и Хемије 

- на студијском програму Интегрисаних академских студија фармације - из Математике и Хемије 

mailto:medfak@medicus.medf.kg.ac.yu
http://www/
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- на студијском програму Интегрисаних академских студија стоматологије - из Биологије и Хемије 

- на студијском програму Основних струковних студија – из Биологије и Хемије 
 
 

 
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа: 

- читко попуњену пријаву (добија се на Факултету), 

- оригинална сведочанства I, II, III и IV разреда, 

- фотокопије истих сведочанстава, 

- оригинал диплому, 

- фотокопију дипломе, 

- извод из матичне књиге рођених (оригинал и фотокопија), 

- лекарско уверење (издато од надлежне здрав. установе), 

- уплату за трошкове пријемног испит 

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС 

Пријем докумената обавиће се у згради Деканата у улици Светозара Марковића 69,  дана 24, 25, и 26. јуна 2015. 

године, у времену од 9.00 до 14.00 часова. 

 
Припадници српске националне мањине из суседних земаља подносе нострификована документа или потврду 

Министарства просвете Републике Србије да је нострификација започета. 

 
Трошкове пријемног испита у износу од 7.000 (седам хиљада) динара уплатити на жиро рачун Факултета број: 

840-1226666-19,  са позивом на број: 
 

 

сврха уплате модел позив на број 

Трошкови пријемног испита: 

за Интегрисане академске студије медицине 97 82 2010 

за Интегрисане академске студије фармације 97 52 2020 

за Интегрисане академске студије стоматологије 97 66 2080 

за Основне струковне студије – струковни физиотерапеут 97 22 2030 

за Основне струковне студије – струковна медицинска сестра 97 22 2030 

Прималац: Факултет медицинских наука у Крагујевцу 

 

Све остале информације о детаљима уписа и студирања,  можете добити на телефон: 034/306 800, или на web 

адреси Факултета медицинских наука у Крагујевцу www.medf.kg.ac.rs. 

http://www.medf.kg.ac.rs/
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ФФААККУУЛЛТТЕЕТТ ППЕЕДДААГГООШШККИИХХ ННААУУККАА УУ ЈЈААГГООДДИИННИИ 

3355000000  ЈЈааггооддииннаа,,  ММииллааннаа ММиијјааллккооввиићћаа 1144 

ТТеелл..  003355//  222233--880055;;  003355//  222222--226622  ;;  003355//222222--005599 
ффааxx::  003355//222233--880055 

ee--mmaaiill::  ppeeffjjaaggooddiinnaa@@ppeeffjjaa..kkgg..aacc..rrss  

wweebb::  wwwwww..ppeeffjjaa..kkgg..aacc..rrss 

 
1. У прву годину основних академских студија у складу са Одлуком Владе Републике Србије 05 број 612- 

6065/2015 од 01.06.2015. године ('' Службени гласник РС'' број 48/15), уписује се: 
- 120 студената чије се студије финансирају из буџета; 

- 90 самофинансирајућих студената. 

 
Oдлуком je утврђен и додатни број студената који се финансирају из буџета: 

- 1 студент са инвалидитетом; 

- 1 студент припадник ромске националности; 

- 1 студент држављанин Републике Србије који је у школској 2014/2015. години средњу школу завршио у 

иностранству. 

 
Студијски програм основних академских 

студија: 
Начин финансирања 

Из буџета Самофинансирајући 

Учитељ, стручни назив: Дипломирани 

учитељ (четворогодишње студије) 
60 30 

Васпитач у предшколским установама, 

стручни назив: Дипломирани васпитач 

(четворогодишње студије) 

 
45 

 
45 

Васпитач у домовима, стручни назив: 

Васпитач (трогодишње студије) 
15 15 

Укупно 120 90 
 

У прву годину основних академских студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у 

четворогодишњем трајању. 

 
Право  на  рангирање има  кандидат који  по основу општег  успеха у средњој  школи  и по  основу 

резултата постигнутог на пријемном испиту има збирно најмање 30 бодова. 

 
2. Спровођење конкурса 

 
2.1. Подношење пријава на конкурс: 24, 25. и 26. јуна 2015. године од 9.00 до 14.00 часова у Служби за 

студентска и наставна питања. 

 
2.2. Процена способности (говорних, музичких и физичких) обавиће се 28. јуна 2015. године, од 9:00 часова 

по групама (зависно од броја пријављених кандидата). Резултати провере (само кандидата који нису 

задовољили проверу) објавиће се 28. јуна 2015. године до 16.00 часова. 

 
Правна поука: На регуларност поступка провере способности или на оцену кандидат може уложити 

приговор декану Факултета у року од 24 часа од дана објављивања резултата испита. Декан Факултета, по 

прибављеном мишљењу одговарајуће комисије за процену способности, у року од 24 часа одлучује о приговору. 

 
2.3. Полагање пријемног испита обавиће се  30. јуна и 01. јула 2015. године у просторијама Факултета, и то: 

1. Писмени испит у форми теста 30. јуна 2015: 

mailto:ucfakjag@ptt.yu
http://www.pefja.kg.ac.rs/
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- тест основне писмености од 9:00 до 9:45 часова; 

- тест разумевања прочитаног  од 10:00 до 11:30 часова. 

2. Интервју за процену социјалних вештина 01. јула 2015. од 9.00 часова. 

 
Напомена: Право на увид у резултате које је постигао на  пријемном испиту има искључиво кандидат који је 

полагао пријемни испит, уз претходну идентификацију 02. јула 2015. од 8.00 до 10.00 часова. 

 
2.4. Прелиминарне Ранг листе по   студијским програмима објавиће се до 03. јула 2015. године до 15.00 

часова. 

 
Правна поука: Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност 

пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на 

Факултету. Жалба се подноси Комисији за упис, на чији предлог декан Факултета доноси решење у року од 24 

часа од пријема жалбе. 

 
2.5. Коначне Ранг листе по студијским програмима објавиће се до 06. јула 2015. до 15.00 часова. 

 
2.6. Упис примљених кандидата обавиће се  08. и 09. јула 2015. године у времену од 9.00 до 14.00 часова у 

Служби за студентска и наставна питања. 

 
2.7. Кандидат који је стекао право на упис, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис. 
Ако се кандидат који је остварио право на упис на одређеном студијском програму не упише у предвиђеном 

року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи одређеног 

студијског програма 10. јула 2015. године у времену од 9.00 до 12.00 часова. 

 
3. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа: 

 
3.1. Пријавни лист (добија се у Служби за студентска и наставна питања); 

3.2. Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту; 

3.3. Сведочанства сва четири разреда средње школе; 

3.4. Извод из матичне књиге рођених; 

3.5. Признаницу о уплати  износа од 6.000,00 динара (за процену  способности 2.400,00 динара и за пријемни 

испит 3.600,00 динара): 

- сврха уплате: трошкови пријемног испита; 

- жиро рачун : 840-1292666-93; 

- позив на број : 742371-04940; 

- корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина. 

 
Напомена уз 3.2; 3.3. и 3.4: Кандидати уз пријавни лист подносе на увид оригинална документа, а прилажу 

фотокопије ових докумената које не морају бити оверене. 

 
4. Кандидати који стекну услов за упис подносе: 

 
4.1. Оригинална документа (уколико су предали копије); 

4.2. Два обрасца ШВ-20 (пријавни лист) – преузима се са сајта Факултета; 

4.3. Индекс (набавља се у Скриптарници Факултета); 

4.4. Две (2) фотографије формата 4,5 х 3,5 цм. 
4.5. Самофинансирајући студенти подносе и доказ о уплати школарине (на жиро рачун наведен под 3.5). 

 
Висина школарине износи 78.000,00 динара. Самофинансирајући студент може уплатити школарину у 

једнократном износу приликом уписа у годину студија, чиме остварује право на попуст од 10% (и уплаћује 

70.200,00 динара). Школарина се може уплатити и у осам једнаких месечних рата по 9.750,00 динара, почев од 

уписа године студија и закључно са овером пролећног семестра. 
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ППРРААВВННИИ ФФААККУУЛЛТТЕЕТТ 

3344000000  ККррааггуујјеевваацц,,  УУлл..  ЈЈооввааннаа ЦЦввиијјиићћаа 11.. 
ТТеелл..  003344//330066--550000,,  330066--552222,,  330066--552288,,  330066--553388,,  330066--554411,,  330066--660077 

ee--mmaaiill::  ffaaccuullttyy@@jjuurraa..kkgg..aacc..rrss  

uuppiiss22001144@@jjuurraa..kkgg..aacc..rrss 
 

hhttttpp::  wwwwww..jjuurraa..kkgg..aacc..rrss 
 

hhttttpp::////wwaapp..jjuurraa..kkgg..aacc..rrss 

 
Правни факултет у Крагујевцу расписује конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија 

права у школској 2015/2016 години и то: 

- 235 студената који се финансирају из буџета, 
- 2 студента са инвалидитетом, 

- 2 студента припадника ромске националности, 

- 2 студента држављанина Р. Србије који су у школској 2014/15 години средњу школу завршили у 

иностранству, 

- 205 (199)  студената који плаћају школарину. 

 
Школарина: 70.000 динара. Школарина за странце: 1.125 ЕУР-а. 

Школарина се може платити у више рата. 

 
У прву годину студија може се уписати свако лице које има средње образовање у четворогодишњем 

трајању и које положи пријемни испит. 

 
Пријемни испит се полаже из Српског језика и Историје, по програму гимназије општег смера. Накнада 

за полагање пријемног испита - 6.000,00 динара. 

 
Пријављивање на конкурс: 24, 25. и 26. јуна 2015. године, од 08-15 сати. 

Полагање пријемног испита: 29. јуна 2015. године, са почетком у 10 сати. 

Остале информације у вези уписа на Факултет могу се наћи на сајту Факултета. 

mailto:faculty@jura.kg.ac.yu
mailto:upis2014@jura.kg.ac.rs
http://www.jura.kg.ac.yu/
http://wap.jura.kg.ac.rs/
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ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

www.pmf.kg.ac.rs 

РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 12, КРАГУЈЕВАЦ, 

тел.: 034/336-223 лок.203, Студентска служба: 034 300-260 ,   факс: 034/335-040, e-mail: pmfkrag@kg.ac.rs 
 

 

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у 

школској 2015/16. години уписаће 270 студената чије се студије финансирају из буџета и 25 студената који се 

сами финансирају и то: 

 
У ИНСТИТУТУ ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ 

 
- За стицање стручног назива дипломирани математичар – 50 буџетских студената 

- За   стицање   стручног   назива   дипломирани   информатичар-   50   буџетских   студената   и   20 

самофинансирајућих 

 
У ИНСТИТУТУ ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ 

 
- За стицање стручног назива дипломирани биолог – 35 буџетских студената 

- За стицање стручног назива дипломирани еколог – 40 буџетских студената 

У ИНСТИТУТУ ЗА ХЕМИЈУ 

- За стицање стручног назива дипломирани хемичар– 65 буџетских студената и 5 

самофинансирајућих 

 
У ИНСТИТУТУ ЗА ФИЗИКУ 

 
- За стицање стручног назива дипломирани физичар -  30 буџетских студената 

 
Oдлукoм Владе Републике Србије 05 бр. 612-6065/2015 од 01.06.2015. г. (Сл. Гласник бр. 48 од 

02.06.2015. године, утврђено је да Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу може уписати 

као буџетске студенте и 3 студента са инвалидитетом, 3 студента ромске националности и 3 студента 

држављанина Р. Србије који су у школској 2014/15. години средњу школу завршили у иностранству. 

 
Школарина  за  студенте  који  се  сами финансирају  износи  72.000  динара  за  једну школску годину. 

Школарина за студенте странце износи 2.500 евра за једну школску годину. 

Сви студијски програми основних академских студија на Факултету трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ). 

 
УСЛОВИ КОНКУРСА 

 
У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем 

трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из следећих 

предмета: 

- у Институту за математику и информатику из Математике 

- у Институту за биологију и екологију из Биологије 

- у Институту за хемију из Хемије и 

- у Институту за физику из Физике. 

 
Студентској служби се подносе: 

- пријава на конкурс 

http://www.pmf.kg.ac.rs/
mailto:pmfkrag@kg.ac.rs
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- сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или оверене копије, 

- оригинал на увид) 

- извод из матичне књиге рођених 

- диплома 

- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита. 
Уплата за полагање пријемног испита износи 7000,00 динара. 

 
Пријемни испит у Институту за биологију и екологију и Институту за хемију је 29.06.2015. године у 10 

часова. 

Пријемни испит у Институту за математику и информатику и Институту за физику је 30.06.2015. године у 

10 часова. 
 

Без личне карте није могуће полагање пријемног испита. 

 
Прелиминарне ранг листе биће објављене 30. јуна 2015 године за биологију, екологију и хемију и 01. јула 

2015. г. за математику, информатику и физику. 

 
Коначне ранг листе биће објављене 03. јула 2015. г. за биологију, екологију и хемију  и 04. јула 2015. г. за 

математику, информатику и физику. 

 
Упис примљених кандидата вршиће се до 06. до 8. јула 2015. године од 9-13 часова. 

 
Документација потребна за упис: 

-оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених) 

-два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета) 
-индекс (Студентска служба Факултета) 

-две фотографије 4. 5 × 3. 5 cm 

-доказ о уплати одговарајућих накнада 

 
Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у Студентској 

служби Факултета, Ул. Радоја Домановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260, као и на сајту:  

www.pmf.kg.ac.rs 

http://www.pmf.kg.ac.rs/
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ФФААККУУЛЛТТЕЕТТ ТТЕЕХХННИИЧЧККИИХХ ННААУУККАА УУ ЧЧААЧЧККУУ 

3322000000  ЧЧааччаакк,,  ССввееттоогг ССааввее 6655 
ТТеелл..  003322//330022--771188,,  302-759 

ффааxx::  003322//334422--110011 

wweebb::  hhttttpp::////wwwwww..ffttnn..kkgg..aacc..rrss//  E-mail: studentska@ftn.kg.ac.rs 
 

 

Факултет техничких наука у Чачку уписује у прву годину основних академских и интегрисаних 

академских студија, укупно 295 студената, 200 буџетских и 95 самофинансирајућих, на акредитоване 

студијске програме, и то: 

 
 
Ред.бр. 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
Начин финансирања  

Укупно 
Буџет Самофинансирање 

1. 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство (240 ЕСПБ) 
70 

 
10 

80 

2. Мехатроника (240 ЕСПБ) 20 10 30 
3. Инжењерски менаџмент (240 ЕСПБ) 20 10 30 
4. Информационе технологије (240 ЕСПБ) 35 45 80 
5. Предузетнички менаџмент (240 ЕСПБ) 35 10 45 

 
6. 

Техника и информатика - 

интегрисанe студијe (300 EСПБ) 20 10 30 

УКУПНО 200 95 295 
 

Факултет, у оквиру одобреног броја студената, врши упис и: 

 
1) студената са инвалидитетом – 2 кандидата; 

2) студената припадника ромске националности – 2 кандидата; 

3) студената држављана Републике Србије који су у школској 2014/2015. години средњу школу 

завршили у иностранству – 2 кандидата.  
 

 Школарина за студенте који се сами финансирају износи 75.000 динара. 
 

 Школарина за стране студенте износи 1. 500 ЕУР -а за једну школску годину.  
 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријаву на 

конкурс која се добија на Факултету, предају фотокопије следећих докумената: 

– Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 

– Диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 

– Извод из матичне књиге рођених, 

– Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.000,00 дин. на рачун Факултета 

техничких наука, бр. 840-875666-84. 

 
Пријемни испит се полаже из једног предмета, по избору, и то: 

 
1) Студијски програми: Електротехничко и рачунарско инжењерство и Мехатроника  

 

Пријемни испит: Математика или Физика или Основи електротехнике 

 
2) Студијски програми: Инжењерски менаџмент и Предузетнички менаџмент  

http://www.ftn.kg.ac.rs/
mailto:studentska@ftn.kg.ac.rs
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Пријемни испит: Математика или Информатика или Организација 

 
3) Студијски програми: Информационе технологије и Техника и ин форматика (интегрисане 

студије) 
Пријемни испит: Математика или Информатика 

 
У ПРВОМ конкурсном року пријављивање кандидата је 24., 25. и 26. јуна 2015. године. 

Полагање пријемног испита одржаће се 2. јула 2015. године, у 11 часова. 

Прелиминарна ранг-листа биће објављена 3. јула 2015. године. 

Коначна ранг-листа биће објављена 7. јула 2015. године. 

Упис примљених кандидата обавиће се од 8. до 10. јула 2015. године. 
 

У ДРУГОМ конкурсном року пријављивање кандидата је 01. и 02. септембра 2015. године. 

Полагање пријемног испита одржаће се 4. септембра 2015. године. 

Прелиминарна ранг-листа биће објављена 5. септембра 2015. године. 

Коначна ранг-листа биће објављена 8. септембра 2015. године. 
Упис примљених кандидата обавиће се од 9. до 10. септембра 2015. године. 

 
Остали услови конкурисања студената за упис у прву годину, процедура формирања ранг-листа, право 

на приговор и др., биће усклађени са Општим и Осталим одредбама Заједничког конкурса и биће објављени на 

сајту Факултета. 
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УУЧЧИИТТЕЕЉЉССККИИ ФФААККУУЛЛТТЕЕТТ УУ УУЖЖИИЦЦУУ 

3311000000  УУжжииццее,,  ТТрргг ССввееттоогг ССааввее 3366 
ттеелл::  003311//  551100--662255;;  552211--995522,,  551111--007788 

ффааxx::  003311//551111--007788 

ee--mmaaiill::  uuccffaakk@@uuccffuu..kkgg..aacc..rrss  

wweebb::  wwwwww..uuccffuu..kkgg..aacc..rrss 
 

 
Учитељски факултет у Ужицу расписује 

КОНКУРС 

за упис студената у прву годину основних академских студија за школску 2015/2016. годину: 

 
1. ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Студијски програм Из буџета Самофинансирајући 
Учитељ (четворогодишње студије) 105 25 

Васпитач (четворогодишње студије) 15 15 

УКУПНО: 120 40 

 

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 80.000,00 динара. 

У прву годину основних академских студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у 

четворогодишњем трајању. 

На основу Одлуке о броју студената за упис у прву годину основних и струковних академских 

интегрисаних студија, које се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је 

оснивач Република Србија, у школској 2015/2016. години („Службени гласник РС“ број 48/2015): 
 

 

 Из буџета 

Са инвалидитетом 1 

Припадник ромске националности 1 

Држављани  Републике  Србије  који  су  у  школској  2014/2015. 

години завршили средњу школу у иностранству 
1 

 

 

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

 

Пре полагања пријемног испита, кандидати, осим оних који су завршили средње образовање просветне 

струке, подлежу претходној провери склоности и способности (говорних, музичких и физичких) која је 

елиминаторног карактера. 

1. Провера физичких способности (провера се полаже у спортској опреми: тренерка или шортс и мајица, 

патике или бос) 

2. Провера  музичких  способности  кандидата  састоји  се  из  певања  песме  по  слободном  избору  и 

репродуковању мелодијских и ритмичких мотива. 

3. Провера   гласовних   способности   (артикулација   гласова,   посебно   тешких   сугласничких   група) 

кандидата и смисла за разумевање књижевног текста. 

Провера је елиминаторног каратера. 

mailto:ucfak@ptt.yu
http://www.ucfu.kg.ac.rs/
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3. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
 

 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија полажу пријемни испит искључиво писмено, а 

испит се састоји из теста српског језика и књижевности и теста опште културе и информисаности. 

1. Тест из српског језика и књижевности, обухвата наставне садржаје овог предмета према наставном 

програму гимназије 

2. Тест  из  опште  културе  и  информисаности, како назив каже, треба да покаже опште знање и 

информисаност кандидата. 

 
4. ПРАВО НА УПИС 

 

1. Кандидат може бити уписан на терет буџета уколико се на јединственој ранг листи налази до броја 

одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом, а има ВИШЕ ОД 50 (најмање 

50,01) БОДОВА. 

2. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг листи 

налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената, који је одређен овим конкурсом, а има 

НАЈМАЊЕ 30 БОДОВА. 

 
Припадници српске национале мањине из суседних земаља могу се уписати под истим условима као 

грађани Републике Србије. 

 
Кандидати страни држављани приликом пријављивања на конкурс, подносе нострификовану диплому о 

завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању. Пре уписа држављанин је дужан да Факултету поднесе 

да је здравствено осигуран за школску 2015. годину које је уписан, да влада српским језиком, што се доказује 

уверењем овлашћене комисије. Страни држављани плаћају школарину. 

 
5. КОНКУРСНИ РОКОВИ 

 

1. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЈЕ 24, 25. И 26. ЈУНА 2015. ГОДИНЕ 

ОД 08:00 ДО 14:00 ЧАСОВА 
 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе: 

 
Пријавни лист (који се добија на Факултету) у коме ће навести за који смер конкуришу и да ли су у 

случају да не буду примљени на тај смер, заинтересовани за прелазак на други смер уколико на том смеру има 

слободних места. 

 
ОРИГИНАЛНА документа (на увид) и ОВЕРЕНЕ фотокопије следећих докумената: 

- извод из матичне књиге рођених, 

- сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 

- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 

- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5000 динара 

 
Накнаду за полагање пријемног испита кандидати уплаћују на жиро-рачун Факултета бр. 840- 

1378666-16, корисник: Учитељски факултет у Ужицу. 

 
НАПОМЕНА: 

 
Кандидати   су   обавезни   да   НА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И 

СПОСОБНОСТИ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА понесу са собом ЛИЧНУ КАРТУ или ПАСОШ. 

 
Забрањено је уношење на Факултет свих апарата (мобилних телефона, дигитрона, електронских 

уређаја и друго) као и било чега другог што угрожава регуларност испита. 
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Због НЕПОШТОВАЊА НАВЕДЕНИХ УПУТСТАВА, кандидати ће без упозорења бити удаљени 

са полагања пријемног испита. 

 
2. ПРОВЕРА СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ (ФИЗИЧКИХ, МУЗИЧКИХ И ГОВОРНИХ) ЈЕ 

29. ЈУНА 2015. ГОДИНЕ У 09:00 ЧАСОВА 

 
3. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

 
- 02. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ ОД 09:00 ДО 10:30 ЧАСОВА- ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И 

КЊИЖЕВНОСТИ. 

 
- 02. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ ОД 11:00 ДО 12:30 ЧАСОВА- ТЕСТ ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАНОСТИ 

 
4. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ РАНГ ЛИСТЕ: 

 
ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ФАКУЛТЕТА 

03. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ у 08:00 ЧАСОВА. 
 

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин 

предвиђен конкурсом може поднети приговор декану Факултета у року од 3 дана од дана објављивања ранг 

листе. 

 
Декан доноси одлуку о приговору у року од 3 дана од подношења приговора. 

 
Кандидат може изјавити жалбу Савету Факултета, у року од 3 дана од дана пријема решења. Савет 

Факултета решава о жалби у року од 3 дана од њеног пријема. 

 
Након одлучивања по приспелим приговорима, односно жалбама Факултет утврђује и објављује коначну 

ранг листу кандидата свих кандидата, са укупним бројем бодова, стеченим по свим критеријумима утврђеним 

овим конкурсом. 

 
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 

 
Факултет ће објавити две коначне ранг листе посебно за учитеље, а посебно за васпитаче 

07. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ У 12:00 ЧАСОВА. 

 
6. УПИС КАНДИДАТА 

 

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА 

ОБАВИЋЕ СЕ 08. и 09. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ од 08:00 до 14:00 ЧАСОВА 
 

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише 08. и 09. јула 2015. године, 

Факултет ће 10. јула 2015. године у 09:00 часова објавити колико је слободних места остало и извршити упис 

других кандидата према редоследу на Јединственој ранг листи 10. ЈУЛА ОД 09:00 ДО 12:00 ЧАСОВА. 

 
Кандидати који стекну право на упис подносе: 

 
- оригинална документа, 

- два  обрасца ШВ-20, 

- индекс, 

- две фотографије формата 4x6 cm, 

- доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте. 
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рата. 

Накнада са самофинансирајуће студенте студенте износи 80.000 динара уз могућност плаћања у ПЕТ 

 
- ПРВА РАТА 16.000 ДИНАРА ПРИЛИКОМ УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА, 

- ДРУГА РАТА 16.000 ДИНАРА ДО 31. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ КАДА ПОЧИЊЕ НАСТАВА, 

- ТРЕЧА РАТА 16.000 ДИНАРА ПРИЛИКОМ ОВЕРЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА (ЈАНУАР 2016.), 

- ЧЕТВРТА РАТА 16.000 ДИНАРА ДО КРАЈА АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ, 

- ПЕТА РАТА 16.000 ДИНАРА ДО 01. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ 

 
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају. 

 

Распоред  полагања  пријемних  испита  по  просторијама  биће  истакнут  на  улазним  вратима 

Факултета и на сајту Факултета. 
 

Све  информације  о  упису  могу  се  добити  на  телефоне  031/521-952  и  510-625,  као  и  на  веб  сајту 

Факултета: www.ucfu.kg.ac.rs. 

http://www.ucfu.kg.ac.rs/
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ФФИИЛЛООЛЛООШШККОО УУММЕЕТТННИИЧЧККИИ ФФААККУУЛЛТТЕЕТТ 

3344000000  ККррааггуујјеевваацц,,  ЈЈооввааннаа ЦЦввиијјиићћаа 11.. 

ттеелл::  003344//330044--227700 
ффааxx::  003344//330044--227700 

ee--mmaaiill::  ffiilluumm@@kkgg..aacc..rrss 

wweebb::  wwwwww..ffiilluumm..kkgg..aacc..rrss 
 

Филолошко-уметнички факултет образује кадрове филолошких наука, музичке уметности и примењених 

уметности а у академској 2015/16. години уписује студенте на три Одсека: Одсек за филологију, Одсек за 

музичку уметност и Одсек за примењену и ликовну уметност. Сви наведени студијски програми су 

акредитовани. 
 

11..  ППрриијјаавваа ккааннддииддааттаа ззаа ппооллааггаањњее ддооппууннссккиихх ии ккввааллииффииккааццииоонниихх ииссппииттаа 
 

11аа.. ППрриијјаавваа ккааннддииддааттаа ззаа ппооллааггаањњее ддооппууннссккиихх ииссппииттаа ннаа ООддссееккуу ззаа ммууззииччккуу ууммееттнноосстт ии ннаа ООддссееккуу ззаа 
ппррииммеењњееннуу ии ллииккооввннуу ууммееттнноосстт:: 

 

1155..0066..22001155..  ггооддииннее оодд 99  ддоо 1122  ссааттии,,  ссооббаа ББ1166,,  ннииссккоо ппррииззееммљљее ззггррааддее ППррааввнноогг ффааккууллттееттаа.. 
 

11бб.. ТТееррммииннии ппооллааггаањњаа ддооппууннссккиихх ииссппииттаа ннаа ООддссееккуу ззаа ммууззииччккуу ууммееттнноосстт ии ООддссееккуу ззаа ппррииммеењњееннуу ии 
ллииккооввннуу ууммееттнноосстт:: 

 

ЗЗаа ккааннддииддааттее ккоојјии ккооннккуурриишшуу ннаа ООддссееккуу ззаа ммууззииччккуу ууммееттнноосстт аа ннееммаајјуу ззаавврршшееннуу ооппшшттееооббррааззооввннуу ссррееддњњуу шшккооллуу 

1166..0066..22001155..  ггооддииннее.. 
ЗЗаа ккааннддииддааттее ккоојјии ккооннккуурриишшуу ннаа ООддссееккуу ззаа ммууззииччккуу ууммееттнноосстт аа ннееммаајјуу ззаавврршшееннуу ссррееддњњуу ммууззииччккуу шшккооллуу 1177..  ии 

1188..0066..22001155..  ггооддииннее.. 
РРееззууллттааттии ппооллааггаањњаа ддооппууннссккиихх ииссппииттаа ннаа ООддссееккуу ззаа ммууззииччккуу ууммееттнноосстт 1199..0066..22001155..  ггооддииннее.. 
ЗЗаа ккааннддииддааттее ккоојјии ккооннккуурриишшуу ннаа ООддссееккуу ззаа ппррииммеењњееннуу ии ллииккооввннуу ууммееттнноосстт аа ннееммаајјуу ззаавврршшееннуу ссррееддњњуу шшккооллуу 

1177..0066..22001155..  ггооддииннее.. 
РРееззууллттааттии ппооллааггаањњаа ддооппууннссккиихх ииссппииттаа ннаа ООддссееккуу ззаа ппррииммеењњееннуу ии ллииккооввннуу ууммееттнноосстт 1188..0066..22001155..  ггооддииннее.. 

 
11вв..  ППрриијјаавваа ккааннддииддааттаа ззаа ппооллааггаањњее ккввааллииффииккааццииоонноогг ииссппииттаа:: 

 

2244,,  2255..  ии 2266..0066..22001155..  ггооддииннее оодд 99  ддоо 1144  ссааттии,,  ссооббаа АА55,,  ппррииззееммљљее ззггррааддее ППррааввнноогг ффааккууллттееттаа.. 
 

ННааддооккннааддаа ззаа ттрроошшккооввее ккввааллииффииккааццииоонноогг ииссппииттаа ннаа ООддссееккуу ззаа ффииллооллооггиијјуу ииззннооссии 66..000000,,0000  ддииннаарраа.. 
 

ННааддооккннааддаа ззаа ттрроошшккооввее ддооппууннссккоогг ии ккввааллииффииккааццииоонноогг ииссппииттаа ннаа ООддссееккуу ззаа ммууззииччккуу ууммееттнноосстт ии ООддссееккуу ззаа 
ппррииммеењњееннуу ии ллииккооввннуу ууммееттнноосстт ииззннооссии ппоо 77..000000,,0000  ддииннаарраа.. 

 

22..  ППррееддввииђђееннии ббрроојј ссттууддееннааттаа ззаа ууппиисс ппоо ссттууддиијјссккиимм ппррооггррааммииммаа ии ттееррммииннии ппооллааггаањњаа ккввааллииффииккааццоонниихх 
ииссппииттаа 

 

2а. Одсек за филологију 

 
Основне академске студије: 

Назив студијског 

програма 
Финансирање из 

буџета 
Студенти који се 

сами финансирају 
Школарина за 

самофинансирајуће 

студенте 
Српски језик и 

књижевност 
35 25 90.000,00 динара 

mailto:filum@kg.ac.rs
http://www.filum.kg.ac.rs/
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Назив студијског програма Финансирање из 

буџета 
Студенти који се 

сами финансирају 
Школарина за 

самофинансирајуће 

студенте 
Музичка педагогија 12 4 110.000,00 динара 
Хармоника 3 0 130.000,00 динара 
Гудачки инструменти 

(Виолина, Виола, 

Виолончело и  Контрабас) 

4 0 130.000,00 динара 

Соло певање 3 0 130.000,00 динара 
Флаута 1 0 130.000,00 динара 
Музика у медијима 6 3 130.000,00 динара 
Клавир 2 0 130.000,00 динара 

    
 

 

Француски језик и 

књижевност 
20 10 90.000,00 динара 

Шпански језик и 

хиспанске 

књижевности 

20 10 90.000,00 динара 

Немачки језик и 

књижевност 
20 10 90.000,00 динара 

Енглески језик и 

књижевност 
45 30 90.000,00 динара 

Италијански језик и 

књижевност 
0 30 90.000,00 динара 

    
Школарина за стране студенте ће у академској 2015/2016. износити 2 000 евра. 

Квалификациони испит за све студијске програме Одсека за филологију : 01.07.2015. године. 

2б. Одсек за музичку уметност 

Основне академске студије: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школарина за стране студенте ће у академској 2015/2016. износити 2 000 евра. 

 
Квалификациони испити: 29.06, 30.06, 01.07. и 02.07. 2015. године. 

 
2в. Одсек за примењену и ликовну уметност 

 
Основне академске студије: 

Назив студијског 

програма 
Финансирање из 

буџета 
Студенти који се 

сами финансирају 
Школарина за 

самофинансирајуће 

студенте 
Графички дизајн 7 6 170.000,00 динара 
Зидно сликарство 7 6 170.000,00 динара 
Унутрашња архитектура 6 5 170.000,00 динара 

    
Школарина за стране студенте ће у академској 2015/2016. износити 2 000 евра. 

 
Квалификациони испити: 29.06, 30.06, 01.07. и 02.07. 2015. године. 

 
2г. Број студената који се може уписати у прву годину основних академских студија  на 

основу Одлуке Владе Србије, Службени гласник бр. 48 од 02.06.2015. године: 
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- број студената са инвалидитетом, 2 

- број студената припадника ромске националности, 2 

- број студената држављана Републике Србије који су у школској 2013/2014. години средњу 

школу завршили у иностранству, 2. 

 
3. Прелиминарна ранг листа: 03.07.2015. године 

 
4. Увид у рад са квалификационог испита, на захтев кандидата: 06.07.2015. године 

 
5. Право кандидата на приговор на прелиминарну ранг листу: 06.07.2015. године 

 
6. Коначна ранг листа: 09.07.2015. године 

 
7. Упис примљених кандидата: 10.07.2015. године 

 
Све додатне информације о конкурсу за упис на Филолошко-уметнички факултет у академској 2015/2016. 

години кандидати могу добити у тексту Информатора и то 

 
Одсека за филологију на http://www.filum.kg.ac.rs/images/informator_2015_filologija.pdf, 

 

Одсека за музичку уметност на  

http://www.filum.kg.ac.rs/images/stories/Filum/informator_2015_muzika_ispravljen.pdf, 
 

 

Одсека за примењену и ликовну уметност на  

http://www.filum.kg.ac.rs/images/stories/Filum/INFORMATOR_primenjena.pdf. 

http://www.filum.kg.ac.rs/images/informator_2015_filologija.pdf
http://www.filum.kg.ac.rs/images/stories/Filum/informator_2015_muzika_ispravljen.pdf
http://www.filum.kg.ac.rs/images/stories/Filum/INFORMATOR_primenjena.pdf
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ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

Врњачка Бања, Војвођанска бб 

Телефон: 036/515-00-21, 036/515-00-24 

e-mail: hitvb@kg.ac.rs 
 
 

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи расписује конкурс за упис у прву годину 

основних академских студија школске 2015/2016. године и то: 

 
Студијски програм   Начин финансирања   

  Студенти који се 

финансирају из буџета 
 Студенти који 

сами сносе 

трошкове 

студирања 

 1. Лица са 

инвалидитетом 
2. Припадници 

ромске 

националнoсти 

3. Држављани Републике 

Србије који су у 

школској 2014/2015. 

години средњу школу 

завршили у иностранству 

 

 
Хотелијерство и туризам 

 
60 

 
0 

 
0 

  
0 

 
40 

 
Укупно 

 
60 

 
0 

 
0 

  
0 

 
40 

 
 

 
 
 

године. 

Школарина за студенте који сами сносе трошкове студирања износи 80.000,00 динара. 

Школарина за студенте стране држављане износи 160.000,00 динара. 

Право уписа на прву годину студија имају кандидати са завршеном средњом школом у трајању од  4 

 
Редослед кандидата за упис у прву годину студија утврђује се на основу успеха из средње школе и 

резултата показаних на тесту опште културе и информисаности. 

Пријављивање на конкурс вршиће се од 24. до 26. јуна 2015. године, у термину од 8.00-14,00 

часова, а полагање пријемног испита обавиће се 30. јуна 2015. године у 11,00 часова. 
Редослед кандидата биће објављен до 1. јула 2015. године на јединственој ранг-листи. 
Кандидати имају право жалбе на објављен редослед у року од 24 сата од објављивања ранг листе. 

Упис студената вршиће се од 06. до 08. јула 2015. године, у термину од 8.00-14,00 часова. 

Приликом пријаве на конкурс, кандидати подносе следећа документа: 

- извод из матичне књиге рођених 

- пријаву на конкурс, 

- сведочанства I, II, III, IV разреда (оригинале и фотокопије), 

- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал и фотокопију), 

- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита. 
 

Све информације можете добити путем телефона 036/515-00-21, на интернет адреси  

www.hit-vb.kg.ac.rs  и е-mail hitvb@kg.ac.rs 

mailto:hitvb@kg.ac.rs
http://www.hit-vb.kg.ac.rs/
mailto:hitvb@kg.ac.rs

