
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 2016/2017. ГОДИНИ  

 

 

 

Декан Учитељског факултета, на предлог Наставно-научног већа Учитељског 

факултета Универзитета у Београду, са седнице одржане дана 02.11.2016. године, објавио је 

Конкурс за остваривање права на делимично ослобађање трошкова школарине за укупно 19 

студената са прве, друге, треће и четврте године основних академских студија и то: 14 

студената из седишта (оба студијска програма), 2 студента из високошколске јединице у 

Вршцу, 3 студента из високошколске јединице у Новом Пазару и 12 студената мастер 

студија (са оба студијска програма). 

На Конкурс се пријавило укупно 40 студената из седишта (студенати са прве, друге, 

треће и четврте године основних академских студија), 2 студента из високошколске јединице 

у Новом Пазару и 4 студента из високошколске јединице у Вршцу и 39 студената мастер 

студија. 

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

потпуну документацију, која потврђује да испуњавају све услове Конкурса, доставило 37 

студената из седишта, 2 из високошколске јединице у Новом Пазару, 4 студента из 

високошколске јединице одељења у Вршцу и 34 студента мастер студија.  

Непотпуну документацију предало је укупно 8 студената: 3 студента основних студија 

из седишта и 5 студената мастер студија. 

Приговор на прелиминарне ранг листе поднело је укупно 8 студената мастер студија 

(Табела 1.) . Комисија није усвојила ниједан од поднетих приговора. 

У прилогу 1 Извештаја достављамо табеларни приказ подносиоца приговора (Табела 

1.)  са кратким образложењем Комисије. У прилогу 2  Извештаја достављамо коначне ранг 

листе пријављених кандидата. 

Комисија предлаже Наставно-научном већу да умањи трошкове школарине у износу 

од 30% од укупног износа за 15 студената из седишта (на основу увида у конкурсну 
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документацију чланови Комисије су проширили ранг листу у Београду за једног кандидата 

јер је у високишколској јединици у Новом Пазару конкурисало 2 кандидата за три места. 

Одлука да се прошири листа у Београду, а не у Вршцу, донета је на основу просечне висине 

приходна по члану домаћинства - што је основни критеријум за рангирање према Конкурсу), 

2 студента из високошколске јединице у Новом Пазару, 2 студента из високошколске 

јединице у Вршцу и 12 студената мастер студија. 

У прилогу Извештаја достављамо ранг-листе кандидата основних академских студија 

из седишта и високошколских јединица као и спискове студената који нису остварили право 

на делимично ослобађање трошкова школарине.  

  

У Београду,      

Чланови комисије: 

14.12.2016. године   

    

         др Мирослава Ристић, председник 

  

 

 

др Невена Буђевац, доцент 

 

 

 

др Драган Бранковић, асистент 

      

 

                                   

                    Немања Станков, студент  

 

 

 

        Ана Ђерић, студент  
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Прилог 1 

 

 

 

ПРИГОВОРИ НА РАНГ-ЛИСТУ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА НА КОНКУРС  

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЛИМИЧНО ОСЛОБАЂАЊЕ ТРОШКОВА 

ШКОЛАРИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

 

Табела 1. Списак студената који су имали приговор (молбу) на прелиминане ранг листе 

 

Р.Б. Студент Број индекса Статус студената 

1.  Бахтијаревић Амина1 2016/2168  

 

Студенти мастер студија 

2.  Маринковић Дијана2 2016/2153 

3.  Александров Бојана3 2016/2156 

4.  Стошић Маја4 2016/2018 

5.  Марковић Николина5 2016/2041 

6.  Суботић Александра6 2016/2056 

7.  Дедеић Семра7 2016/2188 

8.  Ћосић Катарина8 2016/2128 

 
 

 

                                                 
1 Комисија, у складу са правилима Конкурса, није разматрала непотпуну документацију. (Чак и да је 

документација стигла у предвиђеном року, кандидат не би остварио право на делимично ослобађање трошкова 

школарине). 
2 Комисија, у складу са правилима Конкурса, није разматрала непотпуну документацију. 
3 Нема елемената зa усвајање приговора. 
4 Нема елемената зa усвајање приговора. 
5 Нема елемената зa усвајање приговора. 
6 Нема елемената зa усвајање приговора. 
7 Нема елемената зa усвајање приговора. 
8 Нема елемената зa усвајање приговора. Кандидаткиња је остварила право за делимично ослобађање 

школарине у складу са правилима Конкурса. 


