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Декан Учитељског факултета Универзитета у Београду, на предлог Наставно-научног већа 

са седнице одржане дана 13.11.2012. године, објавио је Конкурс за остваривање права на 

делимично ослобађање трошкова школарине за укупно 100 студената Факултета и то: 75 студената 

из седишта (са оба смера), 10 студената из одељења у Вршцу и 15 студената из одељења у Новом 

Пазару, са  прве, друге, треће и четврте године основних и мастер студија. 

На конкурс се пријавило 66 студената из седишта, 16 студената из одељења у Новом 

Пазару и 3 студента из одељења у Вршцу. 

На основу анализе приложене конкурсне документације, Комисија је утврдила да је 

потпуну документацију, која потврђује да испуњавају све услове Конкурса, доставило 57 

студената из седишта (56 са захтевом да се умање трошкови школарине и 1 са захтевом да се 

обезбеде бесплатни уџбеници), 7 из одељења у Новом Пазару и 3 студента из одељења у Вршцу.  

У складу са тим, Комисија предлаже Наставно-научном већу да умањи трошкове 

школарине у износу од  40% од укупног износа за 56 студената из седишта, 7 студената из 

одељења у Новом Пазару и 3 студента из одељења у Вршцу. Такође, Комисија предлаже да се 

једном студенту из седишта обезбеде бесплатни уџбеници. 

Непотпуну документацију предало је 7 студената из седишта и 9 студената из одељења у 

Новом Пазару. Комисија предлаже Наставно-научном већу да за ове студенте одреди рок за 

допуну документације, како би доказали да испуњавају услове предвиђене Конкурсом. 

На основу достављене документације, два студента из седишта не испуњавају услове 

предвиђене Конкурсом (виши просек примања од предвиђеног). 
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У прилогу Извештаја достављамо ранг-листе кандидата за седиште и одељења који 

испуњавају услове Конкурса, спискове студената са непотпуном документацијом, спискове 

студената који не испуњавају услове Конкурса.   
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