
 
 

УПИС СТУДЕНАТА У ДРУГУ, ТРЕЋУ И ЧЕТВРТУ ГОДИНУ 

СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2014/15. ГОДИНИ 

 

 
 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

       

1. ИНДЕКС 

2. ОБРАЗАЦ О ОСТВАРЕНИМ ЕСПБ ЗА УПИС 

3. ДВА ШВ-20 ОБРАСЦА 

4. ТРОШКОВИ УПИСА    5.000,00 дин. 

Трошкови уписа за Факултет и Универзитет 

Жиро - рачун  840-1906666-26, модел 97, позив на број 972198982014 

5. ШКОЛАРИНА за самофинансирајуће студенте износи  90.000,00 

Жиро рачун 840-1906666-26, модел 97, позив на број 972198982014 

Плаћање могуће у четири рате, прва рата приликом уписа. 

 

ПОНОВНИ УПИС У ИСТУ ГОДИНУ СТУДИЈА  

 

На основу Одлуке о износима накнаде за услуге које се пружају студентима, од 26. 12. 2013. 

године (тачка 1.6), поновни упис године за студенте уписане од 2007/2008. школске године – за 

основне академске студије износи број кредита (ЕСПБ) х 1.500 динара. 

 
Представници Студентског парламента и Деканског колегијума Учитељског факултета на 

састанку одржаном 14. 10. 2014. сагласили су се о условима поновног уписа у школску 2014/2015. 

годину и овај документ налази се на сајту Учитељског факултета.  

 

 Студенти приликом поновног уписа у исту годину студија плаћају трошкове уписа и 

четвртину укупног дуговања, с тим да прва рата не буде већа од 10.000,00 динара. 

 

 Износи школарине за поновни упис до 40.000,00 динара могу се уплатити у четири једнаке 

рате, а износи школарине за поновни упис преко 40.000,00 динара могу се уплатити у шест 

једнаких рата. 

 

Упис студената обавља се под привременим условима, а коначни услови и финансијске обавезе 

уписа утврдиће се на првој седници Савета. 

      

ПОНОВНИ УПИС ПРВЕ И ДРУГЕ ГОДИНЕ – Краљице Наталије 43 

20. 10. 2014. године од 11:00–13:00 часова  

(Самофинансирајући студенти – број ЕСП бодова свих неположених испита x 1.500дин) 

 

ПОНОВНИ УПИС ТРЕЋЕ  ГОДИНЕ – Краљице Наталије 43 



17. 10. 2014. године од 11:00–13:00 часова 

(Самофинансирајући студенти – број ЕСП бодова свих неположених испита x 1.500дин) 

 

ПОНОВНИ УПИС ЧЕТВРТЕ  ГОДИНЕ – Краљице Наталије 43 

11. 10. 2014. године  од 10.00–13.00   

(Самофинансирајући студенти – број ЕСП бодова свих неположених испита x 1.500дин) 

 

Жиро рачун 840-1906666-26, модел 97, позив на број 972198982014 
 

Студенти четврте године који су прошле године били буџетски студенти уписују се под условима 

од прошле године, с тим да се о томе коначно изјасни Савет. То значи следеће: 

 

 Студенти који поново уписују четврту годину, а немају услов за слушање 

методика II, плаћају  трошкове уписа и број неостварених ЕСПБ испита који нису 

методике II. 

 

 Студенти којима је остало да одрже други испитни час/активност и остваре 

вежбе у вежбаоници, школи/вртићу треба да уплате половину вредности кредита 

одговарајуће методике из које ће држати час/активност. 

 

 Студенти који поново уписују четврту годину, а којим је до завршетка студија 

остало само свођење оцена из неке од методика II (похађали су наставу из те 

методике II, имају положене испитне часове/активности) плаћају само трошкове 

уписа.  

 

 Професионална пракса се не плаћа. 

 

Студенти уписани школске 2006/2007. године имају могућност да поднесу захтев за 

завршетак студија за два семестра (под условима предвиђених Статутом Учитељског факултета) 

до 31.10.2014. године. Образац захтева се налази у Студентској служби. Термин за упис ће бити 

накнадно објављен. 

 

 

Обнова године за студенте уписане пре школске 2006/2007. године 
18. 10. 2014. године од 10:00–13:00 часова 

 

Висина обнове  износи  45.000 динара.  

 

 

Жиро рачун 840-1906666-26 модел 97 позив на број 972198982014 

 

Плаћење је могуће обавити у две рате. 

Прва рата приликом уписа, друга рата најкасније до 19. 12. 2014. године 
 

 
 

 

 


