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Универзитета у Београду, са седнице одржане дана 30. 10. 2014. 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 43 студента са 

прве, друге, треће и четврте године основних академских студија и то: 32 студента 

из седишта (са оба смера), 4 студента из одељења у  Вршцу и  7 студената из 

наставног одељења у Новом Пазару, и  9 студената мастер студија (са оба смера). 

2. Школарина се умањује за школску 2014/15. 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. 2014. године. 

6. Резултати Конкурса биће објављени до 30. 11. 2014. године 

 

I  Право учешћа на Конкурсу имају:  
 

Студенти који имају држављанство Републике Србије, који имају пребивалиште на 

територији Републике Србије, чији укупан месечни приход по члану домаћинства 

износи до 21.987,50 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 2014. године у Републици Србији износи 

43.975,00 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. 

 

III Потребна документа 

 

Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа, односно обрасце 

који су наведени у Конкурсу 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. 

 

Непотпуна и неблаговремено достављена документа Комисија неће узимати у 

разматрање. 

 

 

 

Декан Учитељског факултета 

 

_________________________ 

                                                                                                            Проф. др Миле Савић 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


