
 
 
Краљице Наталије 43 

11000 Београд 

Тел: (381 11) 26-86-787 3615225 

Факс: (381 11) 26-41-060 
 
 
 
 
 

На основу члана 83. Закона о високом образовању (Службени гласник РС, број 

76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 68/15), члана 80. 

Статута Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, број 186/15 – 

пречишћен текст, 189/16), Одлуке Сената Универзитета у Београду о расписивању 

конкурса за упис студената од 12. априла 2017. године, а у складу са Одлуком о броју 

студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија за 

школску 2017/2018. годину, Учитељски факултет је расписао 

 
КОНКУРС 

ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК КАНДИДАТА НА МАСТЕР 

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У 

БЕОГРАДУ 

за школску 2017/2018. годину 
 

 

Општи услови конкурса 
 
На студијски програм мастер академске студије на Учитељском факултету уписаће се: 

 
Студијски програм  из 

буџета 

самофина- 

нсирајући 

- Студијски програм образовање мастер 

учитеља 

0 26 

- Студијски програм образовање мастер 

васпитача 

         0 37 

 УКУПНО        0       63 

 
 

Висина школарине за студенте прве године мастер студија износи 132.000,00 динара. 

У износ школарине урачуната је пријава и одбрана завршног радa. 

 
У прву годину мастер студија могу се уписати кандидати који имају стечено високо 

образовање  –   Студијски   програм   за   образовање  учитеља   (професора   разредне 

наставе) и Студијски програм за образовање васпитача (240 ЕСПБ). 

 
       У остваривању права уписа на студијски програм кандидати  имају једнака права која не 

могу бити ограничена по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, 

политичких убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другoм 

сличном основу, положају или околности. 

 
Кандидати који конкуришу за упис на мастер студије рангираће се на основу 

Правилиника о условима, начину и поступку уписа и студирања на мастер студијама 



(у прилогу). 

Накнада за трошкове пријаве на конкурс у износу од 6.500,00 динара се уплаћује на 

текући рачун 

Учитељског факултета број: 840-1906666-26 модел 97 позив на број 622289992017. 

 
Кандидати приликом пријаве на Конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА, 

а предају фотокопије следећа докумената: 

1.  пријавни  лист  са  назнаком  студијског  програма  за  који  конкурише  (образац 

пријавног листа се добија у Студентској служби), 

2. диплому, односно уверење о завршеном студијском програму првог степена студија, 

3. додатак дипломи, односно уверење о положеним испитима, 

4. доказ о уплати накнаде за пријаву на Конкурс. 

 
Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила 

конкурисања на мастер академске студије, као и услове уписа, уколико буде остварио 

право на упис. 

 
За кандидате који нису завршили основне академске студије по програмима који 

обезбеђују директну проходност на мастер академске студије (кандидати са других 

факултета) могућност уписа ће се решавати на нивоу сваког појединачног кандидата, а 

у складу са одговарајућим правним актима Учитељског факултета). 
 

 
 

Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер академских студија обавиће се 

у периоду од 17. 10.  до  18. 10. 2017. године у времену од 11.00 до 13.00 часова. 

 
Прелиминарна ранг листа биће објављена 18. 10. 2017. године. 

Кандидати могу поднети примедбе на ранг листу 19. 10. 2017. године у времену од 

11.00 до 13.00 часова. 

 
Коначна ранг листа објављује се 21. 10. 2017. године. 

 
Упис примљених кандидата обавиће се 24. 10. 2017. године у времену до 11.00 до 13.00 

часова и 25. 10. 2017. године у времену од 11.00 до 13.00 часова. 

 
 


