
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ И ФАКУЛТЕТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ РАСПИСУЈУ  
 

ДРУГИ КОНКУРСНИ  РОК 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ЗАЈЕДНИЧКОГ СТУДИЈСКОГ 
ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.  

 
 

У другом конкурсном року у прву годину струковних студија, уписује се:  
- 52 самофинансирајућа студента. 

 

Студијски програм 
Начин финансирања 

 Самофи-
нансирање 

СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 
ВАСПИТАЧ 
стручни назив: струковна медицинска 
сестра васпитач 
(основне трогодишње струковне студије) 

                                             52 

Укупно                                                                                                 52 

 
У прву годину основних струковних студија могу се уписати кандидати који 

имају средње образовање у четворогодишњем трајању: гимназија, средња 
медицинска школа, средња ветеринарска школа. 
 

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. 

 
 

II   СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА 
 

Пријава на конкурс, полагање пријемног испита и упис 
обавиће се на Факултету педагошких наука у Јагодини 

Милана Мијалковића 14, Јагодина 
 

 Датум 

Подношење пријава на конкурс  
а) у Служби за студентска и наставна питања или се 
преузима са сајта Факултета 
б) онлајн, путем имејла: prijemni2022@pefja.kg.ac.rs  

Од 7. до 11. 
новембра 2022. 

од 9.00 до 14.00 
часова 

 
од 00.00 до 24.00  

mailto:prijemni2022@pefja.kg.ac.rs


Полагање пријемног испита 
14. новембар 2022. 

године  
- тест из биологије (материјал за припрему 
пријемног испита, може се купити у скриптарницама 
Факултета педагошких наука у Јагодини и Факултета 
медицинских наука у Краујевцу) 

од 9.00 до 11.00 
часова 

- тест разумевања прочитаног 
од 11.30 до 13.00 

часова 

Примери задатака доступни су на линку: 
https://pefja.kg.ac.rs/wp-
content/uploads/2018/04/Razumevanje_procitanog_primeri.pdf  

 
 
 
 

 
Прелиминарна ранг листа  
  

      
14. новембар 2022. 

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 24 сата 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. 

 

Увид у резултате 

 
15. новембар 2022. 
 

од 10.00 до 12.00 
часова 

 

Напомена: Право на увид у резултате које је постигао на  пријемном испиту 
има искључиво кандидат који је полагао пријемни испит, уз претходну 
идентификацију. 
 

Коначна ранг листа  

  
15. новембар 2022. 

до 15.00 часова 
  

Упис примљених кандидата у Служби за студентска и 
наставна питања Факултета педагошких наука у Јагодини. 

16. и 17. новембар  
2022. 

од 9.00 до 14.00 
часова 

 
 

Ако се кандидат који је остварио право на упис на студијски програм не упише у 
предвиђеном року, губи право на упис, а Факултет ће уписати уместо њега 

следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи студијског 
програма 

  18. новембар 2022. године у времену од  9.00 до 12.00 часова. 
 
 
 
 

https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/04/Razumevanje_procitanog_primeri.pdf
https://pefja.kg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/04/Razumevanje_procitanog_primeri.pdf


III   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа: 
 
1) Пријавни лист – добија се у Служби за студентска и наставна питања 

или се преузима са сајта Факултета; 
2) Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту; 
3) Сведочанства сва четири разреда средње школе; 
4) Очитану личну карту или фотокопију личне карте; 
5) Признаницу о уплати  износа од 6.000,00 динара (за пријемни испит): 
 сврха уплате: трошкови пријемног испита; 
 жиро рачун : 840-1292666-93; 
 позив на број : 742371-04940; 
 корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 

Јагодина. 
 
Напомена: Приликом пријаве на конкурс кандидати који подносе лично 

документацију доносе оригинале свих докумената на увид, а прилажу 
фотокопије тих докумената које не морају бити оверене. 

 
ВАЖНО: У складу са предлогом мера и препорукама Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије кандидатима је 
омогућена онлајн пријава на конкурс. Сви кандидати могу скенирати сву 
потребну оригиналну документацију и послати је на мејл адресу: 
prijemni2022@pefja.kg.ac.rs 

По пријему мејла сваки кандидат ће добити потврду са пријавним бројем 
који му је додељен. 
 

IV   ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС 
 

Кандидати који стекну услов за упис подносе: 
1) Оригинална документа (уколико су предали копије);  
2) Два обрасца ШВ-20 (статистички извештај о упису студената) – преузима 

се са сајта Факултета;  
3) Индекс – набавља се у Скриптарници Факултета; 
4) Две фотографије формата 4 цм × 6 цм. 
5) Самофинансирајући студенти подносе и доказ о уплати школарине на:  
 жиро рачун : 840-1292666-93; 
 позив на број : 742371-04940; 
 сврха уплате: школарина; 
 корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, 

Јагодина. 
 

Висина школарине износи 68.000,00 динара. Самофинансирајући студент може 
уплатити школарину у једнократном износу приликом уписа у годину студија, 

чиме остварује право на попуст од 10% (и уплаћује 61.200,00 динара). 
Школарина се може уплатити и у осам једнаких месечних рата по 8.500,00 
динара, почев од уписа године студија и закључно са овером пролећног 

семестра. 
 



НАСТАВА НА ОВОМ СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ, ОДВИЈАЋЕ СЕ 

НА ФАКУЛТЕТУ ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ 

 

 

ПО ЗАВРШЕНИМ СТУДИЈАМА, КАНДИДАТИ ДОБИЈАЈУ 

ЗАЈЕДНИЧКУ ДИПЛОМУ ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА И 

ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА, УНИВЕРЗИТЕТА У 

КРАГУЈЕВЦУ. 


