
 
 

 
 
 

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ  

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА  

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 
 

 
 
 

Упис студената обавиће се 09. и 10. јула 2018. године, по следећем распореду: 

 

Студијски програм за образовање учитеља 
 

Кандидати од редног броја 1 до редног броја 97 уписују се 09. јула 2018. године у периоду од 

10.00 до 13.00 часова 

 

Кандидати од редног броја 98 до редног броја 180 уписују се 10. јула 2018. године у периоду од 

10.00 до 13.00 часова 

 

 

Студијски програм за образовање васпитача у предшколским установама 
 

Кандидати од редног броја 1 до редног броја 100 уписују се 09. јула 2018. године у периоду од 

10.00 до 13.00 часова 

 

Кандидати од редног броја 101 до редног броја 140 уписују се 10. јула 2018. године у периоду од 

10.00 до 13.00 часова. 

 

  

Упис кандидата врши се по приоритету жеља исказаних приликом конкурисања. 

 

Кандидати који су на ранг листи студијског програма за који су конкурисали као прву жељу и 

рангирани су до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, налазе се само на листи 

изабраног студијског програма.  

 

Кандидати који су на ранг листи студијског програма за који су конкурисали као прву жељу, а 

налазе се на листи самофинансирајућих студента,  имају приоритет приликом уписа. 

 

Кандидати који су рангирани за упис на студије у статусу студента чије се студије финансирају из 

буџета, може остварити тај статус уколико претходних година није био уписан у прву годину 

студијског програма истог степена као студент који се финансира из буџета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС 
 

 

1.   ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА 

(сведочанства сва четири разреда, диплома о завршеној средњој школи и извод из матичне 

књиге рођених) 

 

2.   ДВА ШВ-20 ОБРАСЦА (попуњена) 

(обрасци се налазе у скиптарници Факултета – сутерен, улаз из улице Краљице Наталије) 

 

        3.  ПРИЈАВНИ ЛИСТ (попуњен) 

            

4.   ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ 

(величине 3,5х4,5 цм) 

 

5.   ИНДЕКС 

(купује се у скриптарници Факултета – улаз из улице Краљице Наталије)) 

 

6.   ТРОШКОВИ УПИСА – 5.700,00 ДИНАРА 

(уплату извршити на текући рачун Учитељског факултета 840-1906666-26, модел 97, позив 

на број 415002018). 

 

7.   Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара на текући   

рачун Учитељског факултета 840-1906666-26 модел 97, позив на број 1710018. 

 

 8.   ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ СТУДИЈЕ, ШКОЛАРИНА ИЗНОСИ 99.000, 00 ДИНАРА 

 

Школарина се може уплатити: 

1. у целости приликом уписа и одобрава се попуст од 10% (89.100,00 динара) 

2. у четири рате и то: 

– Прва рата приликом уписа у износу 44.000,00 динара 

– Друга рата, до 12. 12. 2018. године у износу од 26.000,00 динара 

– Трећа рата, до 20. 02. 2019. године у износу 18.000,00 динара 

– Четврта рата, до 17. 04. 2019. године у износу од 11.000,00 динара. 

 

 

Уплату прве рате извршити на текући рачун Учитељског факултета 840-1906666-26, модел 

97, позив на број 576002018. 

 

 

 

Кандидати са коначне ранг листе морају се строго придржавати распореда уписа. Уколико 

се кандидат не упише у предвиђеном року, сматраће се да је одустао и на његово место биће 

уписан следећи кандидат са ранг листе. 
 

Прозивање за упис на евентуално упражњена места за оба студијска програма у Београду и 

студијски програм за образовање учитеља у наставним одељењима у Вршцу и Новом Пазару 

(за кандидате који су попунили жељу приликом пријаве на Конкурс)  обавиће се 10. јула 2018. 

године у Свечаној сали Учитељског факултета, Краљице Наталије 43, на првом спрату, у 

15.00 часова. 

 

Обавезно је лично присуство кандидата. 


