
     ЦЕНТАР ЗА ЈЕЗИКЕ  

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

О Центру 

Центар за језике Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду организује упис свих 
заинтересованих кандидата на онлајн курсеве језика и језичких вештина, који се могу пријавити до 20. 
фебруара 2021. године. У понуди су курсеви енглеског, немачког, шпанског, француског, италијанског, 
латинског, хрватског, румунског, руског, русинског, словачког, турског, португалског, пољског, јапанског и 
украјинског језика, на различитим нивоима, као и припремна настава за полагање испита из енглеског 
језика (B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE), C2 Proficiency (CPE). 

Полазницима омогућујемо и рад у малим групама, индивидуалне часове и онлајн наставу, коју изводе универзитетски 

кадрови и изворни говорници. Центар нуди промотивне и друге попусте до 40% основне цене курса, као и могућност 

плаћања у више месечних рата. 

Због тренутне ситуације изазване епидемијом вируса Covid-19 Центар за језике ће унаредном периоду 

организовати само ОНЛАЈН КУРСЕВЕ. Актуелни уписни рок траје од 20. јануара до 17. фебруара 2021. 

Управница Центра за језике: др Данијела Прошић-Сантовац 

Чланице Стручног већа: др Јасна Ухларик и др Бојана Ковачевић Петровић 

Секретар Центра за језике: Томислав Букатаревић 



Наставу за грађанство организујемо за: 

 Енглески језик 
 Италијански 
 Јапански језик 
 Латински 
 Немачки језик 
 Пољски језик   
 Португалски језик 
 Румунски 
 Русински језик 
 Руски језик 
 Словачки језик 
 Турски језик 
 Хрватски језик   
 Шпански језик 
 Француски 
 Украјински језик 
 Припремна настава за полагање испита из енглеског језика (FCE, CAE, CPE)   

 

Ценовници 

Центар за језике Филозофског факултета 

ПРОМОТИВНА НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА У ОВОМ СЕМЕСТРУ ПРИЛАГОЂЕНА ЈЕ 

ОКОЛНОСТИМА ИЗАЗВАНИМ ПАНДЕМИЈОМ, ТЕ СТОГА НЕМАМО У ПОНУДИ СВЕ ЈЕЗИКЕ, 

А НАСТАВА СЕ ОДВИЈА ИСКЉУЧИВО ОНЛАЈН 

Ценовник тренутне понуде онлајн курсева: http://centarzajezike.ff.uns.ac.rs/cenovnici/  

http://centarzajezike.ff.uns.ac.rs/cenovnici/


ПРОМОТИВНИ ПОПУСТ ОД 20% ЗА СВЕ ПОЛАЗНИКЕ ГРУПНЕ НАСТАВЕ!!! 

ПОПУСТ ОД 40% ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ И ЗАПОСЛЕНЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ САДУ!!! 

ПРОМОТИВНА OНЛАЈН НАСТАВА СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

Језици Врста и трајање наставе Цена курса 

ПОРТУГАЛСКИ 

ТУРСКИ 

ХРВАТСКИ 

Групна онлајн настава 

 

2 семестра 

 

24 недеље 

4 часа недељно 

13000 

 

10400* 

*цена са урачунатим промотивним попустом 

од 20% 

Могуће је остварити попуст и од 30% или 40%. 

7800* 

*цена са урачунатим попустом од 40% 

 

за студенте и запослене на 

Универзитету у Новом Саду 

 

 

ХРВАТСКИ 

 

Индивидуална онлајн настава 

 

600 за 1 час 



ОНЛАЈН НАСТАВА ПО ПРОГРАМУ 

Тип програма Трајање наставе 
Цена групне онлајн наставе 

(величина групе 5–10) 

Цена индивидуалне 

онлајн наставе 

ЕНГЛЕСКИ 

ИТАЛИЈАНСКИ 

ФРАНЦУСКИ 

ЛАТИНСКИ 

ЈАПАНСКИ 

НЕМАЧКИ 

ПОЉСКИ 

РУСКИ 

ШПАНСКИ 

УКРАЈИНСКИ 

1 семестар 

12 недеља 

4 часа недељно 

17000 

 

13600* 

*цена са урачунатим 

промотивним попустом 

од 20% 

 

Могуће је остварити попуст 

и од 30% или 40%. 

10200* 

*цена са урачунатим 

попустом од 40% 

 

за студенте и запослене на 

Универзитету У Новом 

Саду 

Ниво А/Б: 

1200 

за 1 час 

 

Ниво Ц: 

1600 

за 1 час 



Тип програма Трајање наставе 

Цена групне онлајн наставе 

(величина групе 5–10) 

Цена индивидуалне 

онлајн наставе 

РУМУНСКИ 

РУСИНСКИ 

СЛОВАЧКИ 

 

 

1 семестар 

12 недеља 

4 часа недељно 

17000 

 

13600* 

*цена са урачунатим 

промотивним попустом 

од 20% 

 

Могуће је остварити 

попуст и од 30% или 40%. 

10200* 

*цена са урачунатим 

попустом од 40% 

 

за студенте и запослене на 

Универзитету у Новом 

Саду 

1000 за 1 час 

 

  



Тип програма Трајање наставе Цена онлајн групне наставе (величина групе 5–10) 

Припремна настава 

за полагање испита 

из енглеског језика 

 

B2 First (FCE) 

C1 Advanced (CAE) 

C2 Proficiency (CPE) 

1 семестар 

12 недеља 

4 часа недељно 

 

17000 

 

13600* 

*цена са урачунатим промотивним попустом од 20% 

 

 

Могуће је остварити попуст и од 30% или 40%. 

 

10200* 

*цена са урачунатим попустом од 40% 

 

за студенте и запослене на 

Универзитету у Новом Саду 

 

  



Трајање часа и наставе: 

 час траје 45 минута; 
 настава се изводи у блоку од по два часа. 

 
Попусти: 

 промотивни попуст до 20% за све полазнике; 
 10% за авансну уплату целокупног износа цене течаја; 
 10% за другог и сваког следећег члана домаћинства; 
 10% за све чланове групе (истовремена пријава најмање 5 чланова); 
 20% за студенте, запослене Факултета и Универзитета; 
 попусти се могу сабирати, али не могу прећи 40% укупне цене течаја; 
 попусти важе за наставну групу са најмање 5 полазника, а висину свих одобрених попуста одређује 

Центар у складу са политиком позитивног економског пословања. 
 

Плаћање на рате: 

 износ за промотивну наставу страних језика може се платити у четири једнаке рате; износи за наставу по 
програму могу се плаћати у једнаким месечним ратама 
 

Жиро рачун: 840-1712666-26 

 

Бр. модела: 97 

 

Позив на број за провере знања језика: 648004710 

Позив на број за курс португалског језика: 618004711 

Позив на број за курс турског језика: 588004712 

Позив на број за курс персијског језика: 438004717 

Позив на број за остале стране језике: 408004718 

Позив на број за курс корејског језика: 208004757 

 

Прималац: Филозофски факултет, Др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад 

За информације о ценама услуга Центра посетите нашу страницу Ценовници и начин плаћања. 

http://centarzajezike.ff.uns.ac.rs/cenovnici/


KOНТАКТ И ПРИЈАВА  

Уколико желите да се пријавите на неки од курсева које Центар за језике организује за грађанство, молимо 
вас да попуните онлајн образац на линку поред жељеног/одабраног језика на нашој страници Контакт и 
пријава. 

За више информација о активностима и услугама Центра обратите се на 

languages@ff.uns.ac.rs  

 

 

Добро нам дошли! 

http://centarzajezike.ff.uns.ac.rs/  

http://centarzajezike.ff.uns.ac.rs/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82/
http://centarzajezike.ff.uns.ac.rs/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82/
http://centarzajezike.ff.uns.ac.rs/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82/
http://centarzajezike.ff.uns.ac.rs/

