
1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ, САВЕТУ  И ДЕКАНУ 

УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ, НА ПРИГОВОРЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА 

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ, ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  НА 

ДЕЛИМИЧНО ОСЛОБАЂАЊЕ ТРОШКОВА ШКОЛАРИНЕ У 

ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ  
 

 

 

 

Декан Учитељског факултета, на предлог Наставно-научног већа Учитељског 

факултета Универзитета у Београду, са седнице одржане дана 30.10.2014. године, објавио је 

Конкурс за остваривање права на делимично ослобађање трошкова школарине за укупно 43 

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

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

у Новом Пазару и 9 студената мастер студија. 

На Конкурс се пријавило укупно 95 студената из седишта (студенати са прве, друге, 

треће и четврте године основних академских студија), 29 студената из одељења у Новом 

Пазару и 7 студента из одељења у Вршцу и 41 студената мастер студија. 

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

потпуну документацију, која потврђује да испуњавају све услове Конкурса, доставило 88 

студената из седишта, 24 из одељења у Новом Пазару, 7 студента из одељења у Вршцу и 39 

студената мастер студија.  



 2 

Непотпуну документацију предало је укупно 14 студента, 7 студената из седишта, 5 

студената из одељења у Новом Пазару и 2 студента мастер студија. 

Комисија  је на седници одржаној 1.12.2014. Наставно-научном већу предложила да 

умањи трошкове школарине у износу до 40% од укупног износа за 32 студената из седишта (са 

оба смера) , 7 студената из одељења у Новом Пазару, 4 студента из одељења у Вршцу и 9 

студената мастер студија. Чланови Наставно-научног већа једногласно су усвојили предлог 

Комисије и прелиминарне ранг листе кандидата. 

Приговор на прелиминарне ранг листе поднело је укупно 13 студената са прве, друге, 

треће и четврте године основних академских студија и то: 12 студената из седишта са оба 

смера (Табела 1.), 1 студент из одељења у Новом Пазару (Табела 2.) и 5 студената мастер 

студија (Табела 3.) . Комисија је усвојила приговор једног студента (Табела 1.) 

У прилогу Извештаја достављамо табеларни приказ подносиоца приговора (Табела 1, 2 

и 3)  са кратким образложењем Комисије. 

  

 

 

У Београду,      

Чланови комисије: 

09.12. 2014. године   

    

       др Мирослава Ристић, председник 

  

 

 

др Невена Буђевац, доцент 

 

 

 

мр Драган Бранковић, асистент 

      

                    

                                 

                   Александра Јанковић , студент  

 

 

 

      Ана Ђерић, студент  


