
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ 

ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ 

 

1. Универзитет у Београду ће расписати  Конкурс за други уписни рок за упис 

студената у прву годину основних академских студија школске 2015/2016. за 

преостала места  који ће трајати од 1. 09. 2015. – 15. 09. 2015. године. 

 

2. Обавештавамо заинтересоване кандидате да Учитељски факултет има 

слободних/непопуњених места у високошколској јединици без својства правног 

лица (наставном одељењу) у Вршцу  за упис кандидата на студијски програм за 

образовање учитеља и то: 
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У другом  уписном року кандидати могу конкурисати на следећи начин: 

 

 
1. Подношење докумената  

 

 Подношење потребних и конкурсом захтеваних документа у року који ће бити 

назначен у конкурсу; 

 Подношење доказа о уплати на пријаву на конкурс  на рачун који ће бити назначен 

у конкурсу.  

 
2. Провера склоности и способности  

 

 Кандидати полажу проверу склоности и способности, која је елиминативног 

карактера. 

 Кандидати који су положили проверу склоности и способности у првом уписном 

року, а нису стекли право на упис не полажу је изнова, приликом пријаве на Конкурс 

достављају доказ о положеној провери (уз ослобађање троошкова надокнаде за 

проверу способности). 

 

 



3. Пријемни испит  
 

 По успешно завршеној провери способности и склоности кандидати  приступају 

полагању пријемног испита – теста из српског, односно румунског језика и 

књижевности и теста из опште културе и информисаности. 

 

 Кандидати који су полагали пријемни испит у првом уписном року (на оба студијска 

програма) а нису стекли право на упис могу се пријавити на Конкурс са освојеним 

бројем бодова на пријемном испиту или могу приступити поновном полагању 

пријемног испита. 

 

 Уколико конкурише са већ освојеним бројем бодова на пријемном испиту из првог 

уписног рока, приликом пријаве на Конкурс кандидат прилаже потврду о освојеним 

бодовима са првог уписног рока и не плаћа приступање полагању пријемног испита.  

 

 Уколико жели да изнова полаже пријемни испит, кандидат приступа полагању 

пријемног испита и прилаже доказ о уплати за полагање пријемног  испита.  

 

Датуми пријаве на Конкурс у другом уписном року и све потребне информације 

биће благовремено објављене на сајту Универзитета у Београду, сајту и на 

огласним таблама Факултета. 

 

 

  


