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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 остваривање права на делимично ослобађање трошкова школарине 

 

1. Право на делимично ослобађање  трошкова школарине има укупно 100 студената 

Факултета и то: 75 студената из седишта (са оба смера), 10 студената из наставног 

одељења у  Вршцу и  15 студената из наставног одељења у Новом Пазару, са прве, 

друге, треће и четврте године основних и мастер студија. 

2. Школарина се умањује за школску 2013/14. годину. 

3. Школарина се може умањити до 40% укупног износа. 

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

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

до 20.11.2013. године. 

6. Резултати Конкурса ће бити објављени до 30.11.2013. године 

 

I  Право учешћа на Конкурсу имају:  

 

Студенти који имају држављанство Републике Србије, који имају пребивалиште на 

територији Републике Србије, који су први пут уписани у одговарајућу годину студија 

и чији укупан месечни приход по члану домаћинства износи до 22.385,00 динара. 
(коришћена је методологија бодовања за студентски смештај по којој се 

вреднује приход по члану домаћинства у односу на просечну нето зараду. 
Просечна нето зарада у септембру 2013. године у Републици Србији износи 44.770 

динара, а према објављеним подацима Републичког завода за статистику). 

Право учешћа на овом Конкурсу немају студенти којима је одлуком Декана већ 

умањена школарина. 

 

II Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата 

 

1. Редослед кандидата за остваривање права на делимично ослобађање трошкова 

школарине утврђује се посебно за седиштe, за одељење у Вршцу и одељење у 

Новом Пазару. 



2. Основни критеријум за редослед кандидата за остваривање права на делимично 

ослобађање трошкова школарине је просек прихода по члану породичног 

домаћинства студента који конкурише. 

3. Додатни корективни критеријуми је успех студента (просек оцена и 

ефикасност студирања) у току претходног школовања. 

4. За укупно 50 студената  који по овом основу не остваре право на делимично 

ослобађање трошкова школарине (са свих ранг листи, и то за 38 студената са ранг 

листе за Београд, 5 студената за одељење у Вршцу, 7 студената за одељење у Новом 

Пазару), Факултет ће обезбедити бесплатне уџбенике од оних уџбеника који су 

издања Учитељског факултета у вредности до 22.000,00 динара. 

 

III Потребна документа 

 

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 оствареним месечним приходима по члану домаћинства (вади се у 

Управи прихода општине на којој је студент пријављен да станује); 

– Уверење о постигнутом успеху у претходном школовању;  

– Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију  важеће личне 

карте. 

 

 

              ____________________ 

Проф.др Миле Савић, 

                                                                                           декан Учитељског факултета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС  

ЗА  ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЛИМИЧНО ОСЛОБАЂАЊЕ  
ТРОШКОВА ШКОЛАРИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ 

 
Студент: 

 ___________________________________________________________________________________  

(име и презиме, број индекса) 

 _____________________________________________________________________________________________  

(датум, место и општина рођења) 

 _____________________________________________________________________________________________  

(место боравишта, адреса и контакт телефон) 

 _____________________________________________________________________________________________  

(име и презиме мајке) 

 _____________________________________________________________________________________________  

(фирма/установа у којој ради и месечна примања) 

 _____________________________________________________________________________________________  

(име и презиме оца) 

 _____________________________________________________________________________________________  

(фирма/установа у којој ради и месечна примања) 

 
Уколико сте корисник стипендије/кредита навести назив и износ стипендије/кредита 

 _____________________________________________________________________________________________  

(стипендија) 

 _____________________________________________________________________________________________  

(кредит) 

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: ______ 
6) Уверење о оствареним месечним приходима по члану домаћинства 

 

Датум ______________

  

            Документацију предао                                                                             Документацију примио 

    _______________________                                                              ________________________ 
            (потпис кандидата)                                                                                                   (потпис службеника) 

 


