
Упутство за пријаву на сервис ФМГ еСтудент 

 

Сервису можете приступити коришћењем сајта www.mfkv.kg.ac.rs или www.mfkv.rs 

За коришћење студенстког сервиса еСтудент потребно је да преузмете факултетску емаил 
адресу у канцеларији бр. 208. Емаил адреса је потребна да би сервис могао да вам проследи 
почетну лозинку.  

Корисничко име је комбинација иницијала и броја индекса који је студент добио када се 
уписао први пут на Факултет. То значи да студенти Мастер и Докторских студија који су 
претходно завршили Основне студије на овом факултету за приступање користе број индекса 
са Основних студија. 

Шифру за приступ корисници добијају директно преко сервиса еСтудент. 

 

Начин формирања корисничког имена: 

Корисничко име: [inicijali: prezime ime] [početno slovo studijskog programа (m ili g)] [trocifreni 
broj indeksa] [2 zadnje cifre godinе upisa] (latiničnim slovima) 

Корисничко име се уноси малим латиничним словима, при чему се слова ć, č уносе као c, 
слова dž, đ уносе као d, слова š и ž уносе се као s и z, a слова lj и nj уносе се као l односно n. 

 

Примери: 

Пример 1:  
Студенткиња основних студија на студијском програму Машинско инжењерство Ђурђа 
Петровић, број индекса М-99/13 (година уписа 2013.) приступа сервису са:  

Корисничко име: pdm09913 

 

Пример 2:  
Студент основних студија на студијском програму Грађевинско инжењерство Жељко 
Шекуларац, број индекса Г-68/14 (година уписа 2013.) приступа сервису са:  

Корисничко име: szg06814 

 
 
 
 



Пример 3:  
Студенткиња мастер студија на студијском програму Машинско инжењерство Мирјана 
Чупић, број индекса 99/12-М (приликом уписа на основне студије добила је индекс 29/09) 
приступа сервису са:  

Корисничко име: cmm02909  

 

Пример 4:  
Студент мастер студија на студијском програму Машинско инжењерство Радомир Пандрц, 
број индекса 48/14-М (основне студије није завршио на нашем факултету) приступа сервису 
са:  

Корисничко име: pr04814m 

 

Да бисте користили услуге сервиса морате имати:  

- корисничко име и адресу електронске поште;  
- статус уписаног студента;  
- фотографију;  
- уплаћену школарину;  

 
За студенте који још увек немају фотографију за е-сервис: 

Фотографију можете послати на мејл:  bukarica.s@mfkv.kg.ac.rs  
Фотографија треба да је у формату jpg и сачувана у фајлу korisnickoime.jpg (где је 
korisnickoime конкретно Ваше корисничко име. ) 
Димензије фотографије треба да буду као за пасош. 
 
Молимо вас да обратите пажњу да су ови подаци битни за идентификацију и коришћење 
сервиса, па ће свака злоупотреба од стране других корисника подразумевати 
онемогућавање коришћења сервиса. 
 
 
 
 


