
 
 

 
 
 

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ 
 

 
 
 

Упис студената обавиће се 10. и 11. јула 2015. године, по следећем распореду: 
 
Студијски програм за образовање учитеља 

 

Кандидати од редног броја 1 до редног броја 125 уписују се 10. јула 2015. године у периоду од 

10:00 до 13:00 часова 
 
Кандидати од редног броја 126 до редног броја 160 уписују се 11. јула 2015. године у периоду од 

11:00 до 13:00 часова 
 

 
 
 

Студијски програм за образовање васпитача у предшколским установама 
 
Кандидати од редног броја 1 до редног броја 100 уписују се 10. јула 2015. године у периоду од 

10:00 до 13:00 часова 
 
Кандидати од редног броја 101 до редног броја 140 уписују се 11. јула 2015. године у периоду од 

11:00 до 13:00 часова. 
 

 
 
 

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 на насловној страни сајта Факултета) 

 

        3.  ПРИЈАВНИ ЛИСТ (попуњен) 

            (образац се налази на насловној страни сајта Факултета) 

 
4.   ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ 

(величине 3,5х4,5 цм) 

 
5.   ИНДЕКС 

(купује се у скриптарници Факултета – 2. спрат) 

 
6.   ТРОШКОВИ УПИСА – 5.000,00 ДИНАРА 

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

на број 342299992015) 



6.   ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ПЛАЋАЈУ СТУДИЈЕ, ШКОЛАРИНА ИЗНОСИ 90.000, 00 ДИНАРА 

 
Студенти могу уплатити школарину у четири једнаке рате по 22.500 динара: 

– Прва рата приликом уписа 

– Друга рата, до 18. 12. 2015. године 

– Трећа рата, до 19. 02. 2016. године 

– Четврта рата, до 27. 05. 2016. године 

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

97, позив на број 621120150095 
 

 
 

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 

обавиће се 11. јула 2015. године у Свечаној сали Учитељског факултета, Краљице Наталије 

43, на првом спрату, у 15:00 часова. 

 

Обавезно је лично присуство кандидата. 


