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Слободна места за упис студената у другом уписном року у прву годину студијских програма основних
академских студија за школску 2019/2020. годину:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
БУЏЕТ

САМОФ.

ОПШТА АГРОНОМИЈА
(240 ЕСПБ)

19

-

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
(240 ЕСПБ)

19

-

ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
(240 ЕСПБ)

16

-

ЗООТЕХНИКА
(180 ЕСПБ)

14

-

Студент са инвалидитетом

1

-

Припадник ромске националности

1

-

Држављанин Републике Србије који је у
школској 2018/2019. години средњу школу
завршио у иностранству

1

-

УКУПНО

68+3

-

За упис на све студијске програме полаже се пријемни испит из једног од предмета, по
слободном избору кандидата, и то: БИОЛОГИЈА или ХЕМИЈА. Програм за полагање пријемног
испита истакнут је на сајту Факултета (http://www.afc.kg.ac.rs), а може се добити и на Факултету.
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз
пријаву на конкурс (преузети образац пријаве са сајта Факултета) предају оверене фотокопије документа,
и то:
•
•
•
•

Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе;
Диплому о положеном завршном испиту, односно матурском испиту;
Копију личне карте;
Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 динара, на жиро рачун
Агрономског факултета бр. 840-948666-13.

Други уписни рок:
-

пријављивање кандидата 04. и 05. септембра 2019. године (од 8 до 14 часова),
полагање пријемног испита 09. септембра 2019. године у 10 часова,
објављивање прелиминарне ранг листе 09. септембра 2019. године,
објављивање коначне ранг листе 12. септембра 2019. године,
упис примљених кандидата 13. септембра 2019. године (од 8 до 12 часова)
Начин и рок за подношење жалби на утврђени редослед:
4

Кандидат може поднети жалбу на регуларност конкурса и своје место на ранг листи у року од 36 сати
од објављивања прелиминарне ранг листе на Факултету. Жалба се подноси Комисији за основне
студије, на чији предлог декан доноси решење по жалби, у рокуод 24 сата од момента пријема
приговора.
Упис који се врши применом афирмативних мера, за лица са инвалидитетом и за лица који су
припадници ромске националне мањине, спроводи се у складу са програмом уписа студената са
инвалидитетом.
Држављанин Републике Србије који је у школској 2018/2019. години средњу школу завршио у
иностранству, подлеже процесу нострификације. Са потврдом Министарства просвете, науке и
технолошког развоја да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе, или доказом
да је предат захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис
у прву годину студија и у првом уписном року.
Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом
уписном року високошколској установи доставља потврду средње школе да је положио све испите
предвиђене програмом за стицање међународно признате матуре (International BaccaleurateDiploma
Programme).
Имаоца стране средњошколске исправе из претходна два става, који оствари право уписа на
студије у првом уписном року, може се уписати у прву годину студија условно, уз обавезу да до
почетка наставе достави решење Министарства о нострификацији његове средњошколске исправе.
Припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2019/2020. години може се уписати
на прву годину студија, под истим условима као држављанин Републике Србије.

Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије, кандидат подноси и
изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине.
Модел изјаве истакнут је у Стручном упутству на сајту Факултета.
–

.

Детаљније информације о упису можете преузети са сајта: http://afc.kg.ac.rs
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Економски факултет у Крагујевцу
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3
Телефони: 034/303-500, 303-515, 303-513
факс: 034/303-516
e-mail: ekfak@kg.ac.rs web: www.ekfak.kg.ac.rs
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Економски факултет у Крагујевцу објављује други уписни рок за упис у прву годину ОСНОВНИХ
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, шк. 2019/2020. године и то:
Начин финансирања
Из буџета

Број студената који
сами сносе трошкове
студија

Укупно:

ЕКОНОМИЈА

27

150

177

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И
МЕНАЏМЕНТ

0

142

142

Укупно:

27

292

319

Студијски програм

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, као акредитован државни факултет, са 60 година
постојања и успешног рада, пружа вам могућност стицања квалитетног високог образовања из области
економије и менаџмента.

Економски факултет Универзитета у Крагујевцу је расписао конкурс за упис 319 студената у другом
уписном року (септембар 2019. године) на два акредитована студијска програма:

Економија 177 места (од чега 27 за студенте чије ће се школовање финансирати из буџета Републике
Србије и 150 самофинансирајућих студената) и
Пословна економија и менаџмент 142 места (сва места су за самофинансирајуће студенте).
Дакле, у другом уписном року, на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, на располагању вам
је 27 буџетских места и 292 места за самофинансирајуће студенте.

На студијском програму Економија на располагању су вам два модула: Општа економија и Финансије,
берзе и банкарство. На студијском програму Пословна економија менаџмент на располагању су вам
четири модула: Маркетинг, Рачуноводство и пословне финансије, Менаџмент и Туризам и хотелијерство.

ПОСЕБНА НАПОМЕНА: Кандитати који су у првом конкурсном року положили Пријемни испит на
Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, на другим државним економским факултетима у
Републици Србији, или Факултету организационих наука Универзитета у Београду, не морају полагати
Пријемни испит, односно имају право признавања резултата Пријемног испита уз потврду о оствареном
успеху на Пријемном испиту у првом конкурсном року коју, уз осталу потребну документацију, прилажу
приликом пријављивања у другом конкурсном року (септембра 2019. године).

Детаљније информације о упису можете преузети са сајта: www.ekfak.kg.ac.rs
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Факултет инжењерских наука у Крагујевцу
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6
Тел. 034/336-000
фаx: 034/333-192
e-mail: kontakt@fink.rs
web: www.fink.rs
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КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА
НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ
Број студената за упис
У другом конкурсном року школске 2019/2020. године, Факултет инжењерских наука Универзитета у
Крагујевцу у прву годину oсновних aкадемских студија уписује следећи број студената:
Студијски програм
Машинско инжењерство (180 ЕСПБ)
Војноиндустријско инжењерство (240 ЕСПБ)
Аутомобилско инжењерство (180 ЕСПБ)
Урбано инжењерство (240 ЕСПБ)

Број студената
Буџет

Самофинансирање

35
5
4
5

4
2
2
2

Одлуком Владе Републике Србије ("Службени гласник РС", број 36/2019), такође је утврђен и број
студената чије ће студирање бити финансирано из буџета Републике Србије на основу афирмативних акција:
Студенти
•
•
•

са инвалидитетом
припадници ромске националности
држављани Републике Србије који су у школској
2018/2019. години средњу школу завршили у иностранству

Број студената
на буџету
3
3
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
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 које 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.
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Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг листи до броја одобреног за упис
кандидата на терет буџета и има више од 51 бода.
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на ранг листи налази до утврђеног
укупног броја студената и има најмање 30 бодова.
Кандидати су дужни да се придржавају утврђених рокова за упис. Ако се кандидат који је остварио право
на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће уписати уместо њега следећег кандидата, према
редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном Конкурсом.

Поступак спровођења конкурса
•
•

•
•
•

Пријављивање кандидата у Служби за студентске послове Факултета:
02. - 06. септембар 2019. год. од 10:00 до 14:00 часова.
Полагање пријемног испита:
➢ 9. септембар 2019. 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:
09. септембара 2019. год.
Објављивање коначне ранг листе:
10. септембара 2019. год.
Упис кандидата:
од 11. до 13. септембара 2019. 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 24 сата од дана објављивања прелиминарне ранг листе на огласној табли
Факултета.

Висина школарине коју плаћају самофинансирајући студенти
•
•

Висина школарине за држављане Републике Србије: 50 000,00 RSD
Висина школарине за стране држављане: 1 500,00 €

Детаљније информације о упису можете преузети са сајта: www.fink.rs
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Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
36000 КРАЉЕВО, улица Доситејева 19
телефон:036/383-377; 383-378
фах: 036/383-377
e-mail: office@mfkv.kg.ac.rs
web: www.mfkv.kg.ac.rs
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Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу у
другом конкурсном року за упис студената у прву годину основних академских студија
школске 2019/2020 године објављује слободна места:
Начин финансирања
Број студената чије се
студије финансирају из
буџета

Број студената
који сами сносе
трошкове студија

Укупно

Машинско
инжењерство

33

3

36

Грађевинско
инжењерство

23

3

26

Инжењерство заштите
на раду

19

0

19

Студијски програм

Одлуком Владе Републике Србије, такође је утврђен и број студената чије ће
студирање бити финансирано из буџета Републике Србије на основу афирмативних
мера:
Студенти
•
•
•

са инвалидитетом
припадници ромске националности
држављани Републике Србије који су у школској
2018/2019. години средњу школу завршили у
иностранству
Услови за упис

Број
студената
на буџету
2
2
2

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
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 које 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, не полаже пријемни испит. Таквом
кандидату вреднује се пријемни испит максималним бројем бодова.
Студентима који су положили пријемни испит из математике на другим сродним
техничким факултетима чији је оснивач Република Србија признају се резултати
пријемног испита и могу се уписати на Факултет без поновног полагања пријемног
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испита.
Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на ранг листи до броја
одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 51 бода.
Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на ранг листи
налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова.
Кандидати су дужни да се придржавају утврђених рокова за упис. Ако се кандидат који
је остварио право на упис по Конкурсу не упише у предвиђеном року, Факултет ће
уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у
року утврђеном Конкурсом.
Термине активности у другом року можете пронаћи на сајту Факултета

Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед
Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом,
регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 24 сата од дана
објављивања прелиминарне ранг листе на огласној табли Факултета.
Жалба се подноси Комисији за упис Факултета, на чији предлог декан доноси решење
по жалби.
Након одлучивања о жалби Комисија утврђује и објављује коначну ранг листу свих
кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
Приликом пријаве на конкурс (образац добијају на Факултету) кандидати предају
оригинале или 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 3.500,00 дин,

•

очитану личну карту или фотокопију личне карте.
.
Школарина за студенте који сами сносе трошкове студија износи 40.000,00 динара.
Школарина за стране студенте износи 1.500 €.
Програм за полагање пријемног испита и обавештења могу се добити путем:
- телефона 036/383-377; 383-378,
- сајта Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву www.mfkv.kg.ac.rs
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Факултет педагошких наука у Јагодини
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 14
Тел. 035/ 223-805; 035/ 222-262 ; 035/222-059
фаx: 035/223-805
e-mail: pefjagodina@pefja.kg.ac.rs
web: www.pefja.kg.ac.rs
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У другом конкурсном року у прву годину основниха академских студија за школску 2019/2020. годину уписује се:
- 2 студента чије се студије финансирају из буџета;
- 69 самофинансирајућих студената.
Oдлуком je утврђен и додатни број студената који се финансирају из буџета:
-

1 студент са инвалидитетом;

-

1 студент држављанин Републике Србије који је у школској 2018/2019. години средњу школу завршио у
иностранству.
Студијски програм основних академских
студија:

Начин финансирања
Из буџета
Самофинансирајући

Учитељ, стручни назив: Дипломирани учитељ
(четворогодишње студије)
Васпитач у предшколским установама,

2

30

стручни назив: Дипломирани васпитач

0

24

0
2

15
69

Васпитач
у домовима,
стручни назив: Васпитач
(четворогодишње
студије)
(трогодишње студије)
Укупно

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: од 26. до 30. августа 2019. 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 2. септембра 2019. године, од 9:00 часова по
групама (зависно од броја пријављених кандидата). Резултати провере (само кандидата који нису задовољили
проверу) објавиће се 2. септембра 2019. године до 15.00 часова.
2.3. Полагање пријемног испита обавиће се 05. септембра 2019. године у просторијама Факултета, и то:
3. Прелиминарне ранг листе биће објављене до 06. септембра 2019. године, увид у резултате ће се обављати 06.
септембра 2019. године од 10:00 до 13:00 сати. Коначне ранг листе ће бити објављене до 10. септембра 2019. године, а
упис ће се вршити 11. и 12. септембра 2019. године.

За више информација, посетите: www.pefja.kg.ac.rs.
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Правни факултет у Крагујевцу
34000 Крагујевац, Ул. Јована Цвијића 1
Тел. 034/306-500, 306-522, 306-528, 306-538, 306-541, 306-607
e-mail: faculty@jura.kg.ac.rs
http: www.jura.kg.ac.rs
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Правни факултет Универзитета у Крагујевцу расписује конкурс за упис студената у прву годину
основних академских студија права школске 2019/2020 – други конкурсни рок:
I Основне академске студије права - Општи смер:
5 студената који се финансирају из буџета,
На терет буџета могу се уписати и:
- 1 студент са инвалидитетом,
- 1 студента припадник ромске националности,
- 2 студента, држављана Републике Србије који су у школској 2018/2019 години завршили
средњу школу у иностранству
205 студената који се сами финансирају.
II Основне академске студије права - Унутрашњи послови и безбедност:
126 студената који се сами финансирају.
Школарина: 75.000 динара. Школарина за странце: 1.250 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, испуњава услове конкурса и које положи пријемни испит.
Пријемни испит се полаже из Српског језика и Историје, по програму гимназије општег смера.
Накнада за полагање пријемног испита - 7.500,00 динара.
Пријава кандидата за полагање пријемног испита је 30. августа, 2. и 3. септембра 2019. године у
времену од 08:30 до 15 часова, на шалтерима Студентске службе.
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:
Попуњени образац пријаве на конкурс (може се добити на Факултету или преузети са интернет
странице www.jura.kg.ac.rs);
Фотокопије сведочанстава и дипломе, о завршеној средњој школи (фотокопије не морају бити
оверене, потребно је поднети оригинале на увид);
Фотокопија извода из матичне књиге рођених (фотокопија не мора бити оверена, потребно је
поднети оригинал на увид);
Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (накнада износи 7500,00 динара и
уплаћује се на жиро рачун број: 840-999666-79, прималац: Правни факултет у Крагујевцу, сврха
уплате: полагање пријемног испита)
Пријемни испит полаже се 05. септембра 2019. године, са почетком у 10:00 часова.
Информације у вези уписа на Факултет могу се наћи на сајту Факултета:
http://www.jura.kg.ac.rs/
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Природно-математички факултет у Крагујевцу
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12
Тел. 034/336-223, факс: 034/335-040
e-mail: pmfkrag@kg.ac.rs
http: www.pmf.kg.ac.rs
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Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних
академских студија у школској 2019/20. години уписаће у ДРУГОМ уписном року 102
студента и то:

Основне академске студије за стицање
стручног назива

БРОЈ
БУЏЕТСКИХ
СТУДЕНАТА

ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР

30

ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ

5

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ

21

ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР

29

ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАР

12

БРОЈ
САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ
СТУДЕНАТА

1

4

Одлуком Владе Републике Србије, такође је утврђен и број студената чије ће студирање бити
финансирано из буџета Републике Србије на основу афирмативних мера:
Студенти
•
•
•

са инвалидитетом
припадници ромске националности
држављани Републике Србије који су у школској 2018/2019.
години средњу школу завршили у иностранству

Број студената
на буџету
2
3
3

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 природноматематичког смера из следећих предмета:
-

за студијске програме МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА из Математике
за студијске програме БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА из Биологије
за студијски програм ХЕМИЈА из Хемије и
за студијски програм ФИЗИКА из Физике.
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Важни датуми

Пријава кандидата
2.-3. 9. 2019. од 09.00 до 13.00
Студентској служби се подносе:
•
•
•
•
•

пријава на конкурс (добија се у Студентској служби, не купује се)
сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије;
уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
извод из матичне књиге рођених
диплома
доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се
на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу
број 840-1017666-11 позив на број 05-19.

Полагање пријемног испита
5. 9. 2019.

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом
пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога
није могуће полагање пријемног испита).

Прелиминарна ранг листа
5. 9. 2019.

Кандидат за упис на студијски програм првог степена може освојити укупно
највише 100 бодова и то по основу успеха у средњој школи и по основу
резултата постигнутог на пријемном испиту.
Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија
утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата
постигнутог на пријемном испиту, а на основу ранг листе за сваки студијски
програм.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у
сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може
стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна
се заокруживањем на две децимале.
На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.
Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од
прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство
просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из
предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број
бодова из тог предмета на пријемном испиту.
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Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази
на једнственој ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета и ако
оствари најмање 51 бод.
Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента
уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис
самофинасирајућих студената и ако оствари најмање 30 бодова.
Факултет, након завршеног полагања пријемног испита, утврђује и објављује
прелиминарне ранг листе кандидата са укупним бројем бодова стеченим по
свим критеријумима, за сваки студијски програм, на огласној табли и сајту
Факултета.
Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен
на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног
испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (24 сата од
дана објављивања прелиминарне листе), Факултет формира коначне ранг листе
за све студијске програме и на основу њих врши се упис примљених
кандидата.
Коначна ранг листа
6. 9. 2019.

Упис примљених кандидата
9. 9. 2019. од 9 до 13 часова
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року
према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други
кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.

Упис кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на сродном
факултету 10. - 11. 9. 2019. од 9 до 15 часова

Студентској служби се подносе:
•
•
•
•
•
•
•

пријава на конкурс (добија се у Студентској служби, не купује се)
сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије;
уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
извод из матичне књиге рођених
диплома
молба Декану Факултета за признавање пријемног испита,
потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова
доказ о уплати за признавање пријемног испита са сродних факултета
(7000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког
факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 0519).
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УПИС кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на
сродном факултету
12. 7. 2019.
од 9 до 13 часова
Уколико се пријави већи број кандидата у односу на преостали број слободних
места, врши се рангирање свих пријављених кандидата .

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 (2000,00 динара. Уплаћује се на жиро
рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 8401017666-11 позив на број 05-19)

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У
ИНОСТРАНСТВУ
Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству
могу да се упишу на студијски програм уколико им се призна стечена страна
школска исправа у складу са Законом.
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 грађани Републике Србије,
укључујући право да се финансирају из буџета.
Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована
школска документа или потврду о томе да је започета нострификација. До
тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа.
Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без
нострификације.
Кандидати своју националну припадност потврђују потписаном изјавом.
Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна
Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и
Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.
УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА
Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим
условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа
школарину.
Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси
нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је
започета нострификација потребних школских докумената.
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе
доказе:
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- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72.000 динара за
једну школску годину.
Школарина за студенте странe држављане износи 2.500 евра за једну школску
годину.

Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у
Студентској служби Факултета, Ул. РадојаДомановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300260, као и на сајту: www.pmf.kg.ac.rs
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Факултет техничких наука у Чачку
32000 Чачак, Светог Саве 65
Тел. 032/302-718, 302-759
фаx: 032/342-101
web: http://www.ftn.kg.ac.rs/ E-mail: studentska@ftn.kg.ac.rs
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Факултет техничких наука у Чачку уписује у другом уписном року школске 2019/2020. године,
на слободна места, укупно 104 студента, 32 буџетска и 72 самофинансирајућа.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Електротехничко и рачунарско
инжењерство(240 ЕСПБ)
Мехатроника (240 ЕСПБ)
Инжењерски менаџмент
(240 ЕСПБ)
Информационе технологије
(240 ЕСПБ)
Предузетнички менаџмент
(240 ЕСПБ)
Техника и информатика интегрисанe студијe(300 EСПБ)
УКУПНО слободних места

Слободна места

Укупно

Буџет

Самофинанс.

25

10

35

2

5

7

0

3

3

0

0

0

0

29

29

5

25

30

32

72

104

На терет буџета (слободна места) могу се уписати и:
- 3 студента са инвалидитетом;
- 3 студента припадника ромске националности;
- 3 студента држављанина Републике Србије који су у школ. 2018/2019. години средњу школу
завршили у иностранству.
Школарина за студенте који се сами финансирају износи 81.000 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 неоверене 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 4.500,00 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 програм: Инжењерски менаџмент
Пријемни испит: Математика или Информатика или Организација
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3) Студијски програми: Информационе технологије и
Техника и информатика(интегрисане студије) Пријемни
испит: Математика или Информатика
4) Студијски програм: Предузетнички менаџмент
Пријемни испит: Математика или Информатика или Организација или Основи
предузетништва

ДРУГИ уписни рок траје од 26. августа до 13. септембра 2019. године
Пријављивање кандидата је од 26. до 30. августа 2019. године.
Полагање пријемног испита одржаће се 03. септембра 2019. године, у 11,00 часова. Прелиминарна ранг-листа биће
објављена 03. септембра 2019. године.
Коначна ранг-листа биће објављена 5. септембра 2019. године.
Упис примљених кандидата обавиће се од 09. до 13. септембра 2019. године.

За све информације могу се користити телефони: 032/302-759, 302-718 и интернет адреса Факултета
техничких наука у Чачку http://www.ftn.kg.ac.rs
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Педагошки факултет у Ужицу
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36
тел: 031/ 510-625; 521-952, 511-078
фаx: 031/511-078
e-mail: fakultet@pfu.kg.ac.rs web: www.pfu.kg.ac.rs
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ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ
ОСНОВНИХ СТУДИЈА У ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
1. ОПШТИ УСЛОВИ
Педагошки факултет у Ужицу у прву годину основних студија уписује:
СМЕР
Основне академске студије УЧИТЕЉ
Основне академске студије ВАСПИТАЧ
Основне струковне студије ТРЕНЕР У
СПОРТУ
УКУПНО

Из буџета
33
/

Самофинансирајући
34
14

/

14

33

62

Школарина за самофинансирајуће студенте износи 79.000,00 динара.
У прву годину основних студија може се уписати лице које има 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 2019/2020. години („Службени гласник РС“ број __/2019):

Са инвалидитетом
Припадник ромске националности
Држављани Републике Србије који су у школској 2018/2019. години
завршили средњу школу у иностранству

Из буџета
1
1
1

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Пре полагања пријемног испита, за упис на студијске програме основних академских студија
Учитељ и Васпитач кандидати подлежу провери склоности и способности која је елиминаторног
карактера и садржи:

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

(2) Провера музичких способности кандидата.
(3) Провера говорних способности.
Пријемном испиту за кандидате које конкуришу на студијски програм основних струковних студија
Тренер у спорту претходи Интервју са кандидатима који има за циљ утврђивање конкретног спорта
према коме сваки од кандидата има афинитете, као и искуство, односно временско трајање активног
бављења спортом.

3. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних студија на студијске програме Учитељ
и Васпитач полажу пријемни испит искључиво писмено:

(1) Тест из српског језика и књижевности,
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(2) Тест из опште културе и информисаности.
Пријемни испит не полажу ученици који су у трећем и четвртом разреду средње школе
освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује
надлежно министарство или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на
пријемном испиту, а признаје им се да су постигли максималан број бодова из тог предмета.
Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних струковних студија на студијски
програм Тренер у спорту полажу пријемни испит који садржи:
(1) Тест општег знања о спорту,
(2) Проверу моторичких способности.
4. ПРАВО НА УПИС
1. Кандидат може бити уписан на терет буџета уколико се на коначној ранг листи налази до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом, а има НАЈМАЊЕ 51
БОД.
2. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на коначној ранг листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената, који је одређен овим конкурсом, а
има НАЈМАЊЕ 30 БОДОВА.
5. КОНКУРСНИ РОКОВИ
1. ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА је 2., 3. и 4. СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ
ОД 8,00 ДО 14,00 ЧАСОВА.
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:
 Пријавни лист (који се добија на Факултету).
 ОРИГИНАЛНА документа (на увид) и 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 6000 динара.
очитану личну карту или фотокопију личне карте.

 Накнаду за полагање пријемног испита кандидати уплаћују на жиро-рачун Факултета бр.
840-1378666-16, корисник: Учитељски факултет у Ужицу.
Листа пријављених кандидата биће истакнута 21. јуна 2019. године.
НАПОМЕНА:
Кандидати су обавезни да НА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ, ИНТЕРВЈУ И ПОЛАГАЊЕ 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.
Због НЕПОШТОВАЊА НАВЕДЕНИХ УПУТСТАВА, кандидати ће без упозорења бити
удаљени са полагања пријемног испита.

2. ПРОВЕРА СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ/ИНТЕРВЈУ
5. СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ У 9,00 ЧАСОВА – ПРОВЕРА ФИЗИЧКИХ, МУЗИЧКИХ И
ГОВОРНИХ СПОСОБНОСТИ за кандидате који конкуришу за упис на студијске програме основних
академских студија Учитељ и Васпитач
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5. СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ У 9,00 ЧАСОВА – ИНТЕРВЈУ са кандидатима који конкуришу за
упис на студијске програме основних струковних студија Тренер у спорту
Резултати провере биће објављени 5. септембра 2019. године у 14,00 часова.

3. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ:
•

6. СЕПТЕМБАР, 2019. ГОДИНЕ ОД 9,00 ДО 10,30 ЧАСОВА – ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И
КЊИЖЕВНОСТИ.

•

6. СЕПТЕМБАР, 2019. ГОДИНЕ ОД 11,00 ДО 12,30 ЧАСОВА – ТЕСТ ИЗ ОПШТЕ КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАНОСТИ.
6. СЕПТЕМБАР. ГОДИНЕ ОД 09,00 ДО 10,30 ЧАСОВА – ТЕСТ ОПШТЕГ ЗНАЊА О
СПОРТУ.
6. СЕПТЕМБАР, 2019. ГОДИНЕ ОД 11,00 ДО 12,30 ЧАСОВА – ПРОВЕРА МОТОРИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ.

•
•

4. ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ И КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ:
ЈЕДИНСТВЕНА РАНГ ЛИСТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ ФАКУЛТЕТА
30. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ у 19,00 ЧАСОВА.
Редослед кандидата на ранг листи утврђује се према укупном броју бодова остварених по основу
резултата постигнутог на пријемном испиту и општем успеху постигнутом у средњој школи.
Прелиминарна ранг листа за сваки студијски програм појединачно биће објављена на огласној табли
и интернет страни факултета 6. септембра 2019. године у 15,00 часова.
Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на прелиминарној ранг листи није утврђен на
начин предвиђен конкурсом може поднети жалбу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе
Комисији за упис на чији предлог декан Факултета доноси решење по жалби.
Декан доноси решење по жалби одмах, а најкасније 9. септембра 2019. године до 14,00 часова.
Након одлучивања о жалби, Комисија утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата, са
укупним бројем бодова, стеченим по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата.
Коначна ранг листа за сваки студијски програм појединачно биће објављена на огласној
табли и интернет страни факултета 9. септембра 2019. године у 15,00 часова.
6. УПИС КАНДИДАТА:
УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА
ОБАВИЋЕ СЕ 10. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ од 8 до 14 ЧАСОВА
Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише 10. септембра 2019.
године, Факултет ће 10. септембра 2019. године у 15,00 часова објавити колико је слободних места
остало и извршити упис других кандидата према редоследу на коначној ранг листи.
Кандидати који стекну право на упис подносе:
–
–
–
–
–
–

оригинална документа,
два обрасца ШВ-20,
индекс,
две фотографије формата 3,5x4,5 cm,
доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа,
доказ о уплати прве рате школарине за самофинасирајуће студенте.
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Школарина за самофинансирајуће студенте износи 79.000 динара уз могућност плаћања у ПЕТ
рата.
 ПРВА РАТА 16.000,00 ДИНАРА ПРИЛИКОМ УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА.
 ДРУГА РАТА 16.000,00 ДИНАРА 1. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ.
 ТРЕЋА РАТА 16.000,00 ДИНАРА 14. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ.
 ЧЕТВРТА РАТА 16.000,00 ДИНАРА ДО 1. МАРТА 2020. ГОДИНЕ.
 ПЕТА РАТА 15.000,00 ДИНАРА ДО 31. МАЈА 2020. ГОДИНЕ.
Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у зе то предвиђеном року, губи право на упис.
Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу, уместо
њега ће се уписати следећи кандидат.
Фотокопије докумената кандидата који нису уписани се не враћају.
 Распоред полагања пријемних испита по просторијама биће истакнут на улазним
вратима Факултета и на сајту Факултета.

За све информације можете посетити сајт: www.pfu.kg.ac.rs
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Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1
тел: 034/304-270
фаx: 034/304-270
e-mail: filum@kg.ac.rs web: www.filum.kg.ac.rs
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Филолошко-уметнички факултет образује кадрове филолошких наука, музичке уметности и
примењене и ликовне уметности а у другом уписном року у академској 2019/20. 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.
Одсек за филологију
тел.: 034/300-770, 300-610
Основне академске студије:
Назив студијског
програма

Финансирање из
буџета

Студенти који се
сами финансирају

Школарина за
самофинансирајуће
студенте

Српски језик и
књижевност

8

23

60.000,00 динара

Италијански језик и
књижевност

2

13

90.000,00 динара

Француски језик и
књижевност

6

15

60.000,00 динара

Шпански језик и
хиспанске
књижевности

0

0

90.000,00 динара

Немачки језик и
књижевност

0

2

90.000,00 динара

Енглески језик и
књижевност

0

7

90.000,00 динара

Укупно

16

60

Пријем докумената:29. и 30.08.2019. године од 9 до 11,30, соба Б16, ниско приземље зграде
Правног факултета.
Квалификациони испит: 02.09.2019. године у 12 сати, сале А204 и А205, зграда Правног
факултета
Одсек за музичку уметност
тел.: 034/300-770
Основне академске студије:
Назив студијског
програма

Музичка теорија и
педагогија
Извођачке уметности

Финансирање из
буџета

2

Студенти који се
сами финансирају

Школарина за
самофинансирајуће
студенте

7

80.000,00 динара
130.000,00 динара
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Модул: Хармоника

0

0

Модул: Клавир

0

0

Модул: Соло певање

2

0

Модул: Виолина

0

1

Модул: Виола

0

0

Модул: Виолончело

0

0

Модул: Контрабас

0

0

Модул: Флаута

0

0

Модул: Кларинет

0

0

Модул: Хорна

1

0

Музика у медијима

3

2

Укупно

8

10

130.000,00 динара

Пријем докумената за допунске испите: 26.08.2019. од 9 до 11,30, соба Б16, ниско приземље
зграде Правног факултета
Допунски испити: 26.08.-28.08.2019.
Пријем докумената: 29. и 30.08.2019. године од 9 до 11,30, соба Б16, ниско приземље зграде
Правног факултета.
Квалификациони испит: 02.09.2019.-05.09.2019.

Одсек за примењену и ликовну уметност
тел.: 034/300-770

Основне академске студије:
Назив студијског
програма

Финансирање из
буџета

Студенти који се
сами финансирају

Школарина за
самофинансирајуће
студенте

Ликовне уметности са 0
модулима Сликарство
и Графика

3

170.000,00 динара

Укупно

3

0

Пријем докумената за допунске испите: 26.08.2019. од 9 до 11,30, соба Б16, ниско приземље
зграде Правног факултета
Допунски испити: 28.08.2019.
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Пријем докумената: 29. и 30.08.2019. године од 9 до 11,30, соба Б16, ниско приземље зграде
Правног факултета.
Квалификациони испит: 02.09.2019.-05.09.2019.

Број слободних места у оквиру програма афирмативне мере:

1. Упис лица са инвалидитетом- 1
2. Упис припадника ромске националне мањине- 0
3. Упис држављана РС који су средњу школу завршили у иностранству 2018/2019.- 2

Све додатне информације о конкурсу за упис на Филолошко-уметнички факултет у
академској 2019/2020. години кандидати могу добити на адреси: http://www.filum.kg.ac.rs/
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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
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Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
расписује конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у другом
уписном року, школске 2019/2020. године и то:
Начин финансирања
Студијски програм

Студенти који се
финансирају из буџета

Студенти који сами
финансирају студирање

Укупно

0

10

10

Гастрономски
менаџмент

Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских
програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из
буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у
школској 2019/2020. години („Службени гласник РС“, бр. 36/2019), утврђен је и број студената
са инвалидитетом, студената припадника ромске националности и студената држављана
Републике Србије који су у школској 2018/2019. години завршили средњу школу у
иностранству чије ће студирање бити финансирано из буџета Републике Србије и то:
Студенти

Број студената
који се финансира из буџета

држављани Републике Србије који су у школској
2018/2019. години завршили средњу школу у
иностранству

1

Школарина на студијском програму „Гастрономски менаџмент”, за домаће студенте,
који сами финансирају студије, износи 90.000,00 динара.
Школарина за студенте, стране држављане, на студијском програму „Гастрономски
менаџмент” износи 180.000,00 динара.
Право уписа на прву годину студија имају кандидати са завршеном средњом школом у
трајању од 4 године.
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 2. до 6. септембра 2019. године, у термину
од 8,00 до 14,00 часова, а полагање пријемног испита обавиће се 10. септембра 2019. године
у 11,00 часова.
Редослед кандидата биће објављен до 11. септембра 2019. године на ранг листи.
Кандидати имају право жалбе на објављен редослед у року од 24 сата од објављивања
ранг листе.
Упис студената вршиће се 13. септембра 2019. године, у термину од 8,00 до 14,00
часова.
Приликом пријаве на конкурс, кандидати подносе следећа документа:
- извод из матичне књиге рођених (оригинал и фотокопију),
- пријаву на конкурс,
- сведочанства I, II, III, IV разреда (оригинале и фотокопије),
- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал и фотокопију),
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-

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: 840-2083666-04; Модел: 97; Позив на број: 051001.
Оригинална документа се дају на увид, а фотокопије свих докумената Факултет
задржава.

Упис страних држављана
- Страни држављанин може се уписати на одређени студијски програм под истим
условима као и домаћи држављанин.
- Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси
нострификованa сведочанства и диплому о завршеној средњој школи.
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету донесе доказ:
• да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
• да влада српским језиком.
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
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