
 

 
 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА У 

ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ 
 

 

 

 

Декан Учитељског факултета, на предлог Наставно-научног већа Учитељског факултета, 

Универзитета у Београду са седнице одржане дана 1.11.2013. године, објављује  

 

 

      

     К О Н К У Р С 

за доделу шест годишњих стипендија на основним студијама и три годишње 

стипендије на мастер студијама 

 

1. Годишње стипендије се додељују за по два студента (један студент са смера за 

образовање учитеља и један студент са смера за образовање васпитача) са друге, 

треће и четврте године основних академских студија. 

2. Годишње стипендије се додељују за два студента уписана школске 2013/14. године 

на мастер студије за образовање учитеља и једног студента уписаног школске 

2013/14. године на мастер студије за образовање васпитача. 

3. Стипендија се додељује без обавезе враћања. 

4. Студенту се исплаћује студентска стипендија у 10 једнаких месечних рата у износу 

од 12.000,00 динара месечно са рачуна сопствених прихода Факултета, сагласно 

финансијском плану Факултета. 

5. Образац за конкурисање може се преузети у Скриптарници или на сајту Факултета. 

6. Пријаве на Конкурс са потребном документацијом предају се Студентској служби 

до 20.11.2013. године. 

7. Резултати Конкурса ће бити објављени до 30.11.2013.године. 

 

 

I  Право учешћа на Конкурсу имају:  

- основне академске студије - 

Студенти који имају држављанство Републике Србије, који имају пребивалиште на 

територији Републике Србије, који нису губили ниједну годину током студија, који су 

први пут уписани у одговарајућу годину студија,  који су према студијском програму 

положили све испите из претходних година студија или који у моменту пријављивања 

имају највише 2 пренета испита из друге и треће, односно 3 пренета испита у четвртој 

години студија и који су  постигли просечну оцену најмање 9,00. 

- мастер академске студије - 

Студенти који имају држављанство Републике Србије, који имају пребивалиште на 

територији Републике Србије и који су у школској 2013/14. години први пут уписани 

на мастер студије Учитељског факултета. 

 



II Потребна документа 

- основне академске студије - 

Кандидат приликом пријављивања на Kонкурс подноси следећа документа, односно 

обрасце, који су наведени у Kонкурсу и чине његов састави део:  

– Образац за конкурисање;  

– Уверење о уписаном семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у 

претходним годинама студија;  

– Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија важеће личне карте; 

– Податке о објављеним радовима у стручним часописима, саопштењима на 

стручним семинарима, текстовима објављеним у публикацијама за децу са  

достављеним  фотокопијама; 

– Податке о учешћу у ваннаставним активностима на Учитељском факултету. 

– мастер академске студије - 

Кандидат приликом пријављивања на Kонкурс подноси следећа документа, односно 

обрасце, који су наведени у Kонкурсу и чине његов састави део:  

– Образац за конкурисање;  

– Уверење о уписаним мастер студијама;  

– Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија  важеће личне 

карте; 

– Доказ да кандидат није у радном односу (потврда са Тржишта рада). 

 

III Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата 

- основне академске студије - 

Редослед кандидата за доделу студентске стипендије утврђује се на основу успеха 

оствареног у претходном школовању и  ефикасности студирања.  

 

Основни критеријум за избор је просечна оцена у претходној години студија са 

корективним фактором за пренете испите. 

 

Додатни корективни критеријуми су: објављени радови у стручним часописима, 

саопштења на стручним семинарима, текстови објављени у публикацијама за децу, учешће 

у ваннаставним активностима на Учитељском факултету. 

 

– мастер академске студије - 

Редослед кандидата за доделу студентске стипендије утврђује се на основу бодованог 

места на коначној ранг листи за упис на мастер студије школске 2013/14. године, за сваки 

студијски програм одвојено. 

 

Додатни корективни критеријуми су: објављени самостални радови у стручним 

часописима, саопштења на стручним семинарима, текстови објављени у публикацијама за 

децу. 

 

              ____________________ 

Проф.др Миле Савић, 

                                                                                           декан Учитељског факултета 
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ПРИЈАВА НА КOНКУРС  

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА 

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

за остварен успех у школској 2012/2013. години 

 

 
 

Име и презиме студента: _____________________________________________________  

Број индекса:  ______________________________________________________________   

Уписана година студија: _____________________________________________________   

Контакт телефон: ___________________________________________________________  

 

 

А. Достављена основна документација (заокружити и попунити празна места): 

1) Индекс на увид 

2) Уговор о студирању бр._____ 

3) Копија прве стране индекса и страна са свим положеним испитима 

4) Израчуната просечна оцена: _____________  

5) Број пренетих испита: ____________  

 

 

 

Б. Достављена документација за додатне активности (попунити празна места и доставити 

    фотокопије): 

 

1) Објављени радови у стручним часописима (наведите у ком часопису је рад објављен, 

наслов рада и број часописа): 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

2) Саопштења на стручним семинарима (наведите назив семинара и време и место одржавања, те 

активности у којој сте учествовали): 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
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3) Текстови објављени у публикацијама за децу (наведите у којој публикацији је рад објављен, 

наслов рада и број публикације): 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

4) Учешће у ваннаставним активностима Учитељског факултета (наведите о којој активности се 

ради, када сте учествовали у њој и ко је носилац реализације ваннаставне активности): 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

 

Датум _____________________ 

 

 

Документацију предао  

 

___________________________ 

(потпис кандидата) 

 

Документацију примио  

 

___________________________ 

(потпис службеника) 
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ПРИЈАВА НА КOНКУРС  

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА 

МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

уписаних у школској 2012/2013. години 

 

 
 

Име и презиме студента: _____________________________________________________  

Број индекса:  ______________________________________________________________   

Уписан студијски програм: __________________________________________________   

Контакт телефон: ___________________________________________________________  

 

 

А. Достављена основна документација (заокружити и попунити празна места): 

1) Индекс на увид 

2) Уговор о студирању бр._____ 

3) Копија прве стране индекса  

4) Место на коначној ранг-листи за упис на мастер студије:_______ 

5) Потврда Тржишта рада да студент није у радном односу 

  

Б. Достављена документација за додатне активности (попунити празна места и доставити 

    фотокопије): 

 

1) Објављени самостални радови у стручним часописима (наведите у ком часопису је рад 

објављен, наслов рада и број часописа): 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

2) Саопштења на стручним семинарима (наведите назив семинара и време и место одржавања, те 

активности у којој сте учествовали): 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  
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3) Текстови објављени у публикацијама за децу (наведите у којој публикацији је рад објављен, 

наслов рада и број публикације): 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

 

Датум _____________________ 

 

 

Документацију предао  

 

___________________________ 

(потпис кандидата) 

 

Документацију примио  

 

___________________________ 

(потпис службеника) 

 

 


