
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 

 

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу и ове академске године 

омогућава умањење дела школарине студентима који су тешког материјалног стања. 

 

За умањење школарине у школској 2014/2015. години могу конкурисати студенти 

основних и мастер академских студија Факултета педагошких наука Универзитета у 

Крагујевцу, изузев стидената IV године са смера васпитач у предшколској установи којима је 

школарина већ умањена. Студенти који конкуришу морају да испуњавају следеће услове: 

– нису обновили годину студија за коју траже умањење школарине на основним или 

мастер студијама; 

– уписани су у редовним конкурсним роковима (за мастер студенте); 

– уплатили су најмање две рате школарине за школску 2014/2015; 

– нису у радном односу; 

– просек примања по члану домаћинства није већи од 10993,75 динара. 

Од последња два услова конкурса изузимају се студенти штићеници Центра за 

социјални рад и студенти без оба родитеља/старатеља. 

 

За умањење школарине студенти конкуришу од 5. новембра до 15. новембра 2014. 

године. Приликом конкурисања потребно је приложити:  

– Молбу; 

– Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства за последња три 

месеца;  

– Документацију која поткрепљује све релевантне наводе из молбе. 

Сва кокурсна документација се предаје у студентској служби Факултета. 

 

МОЛБЕ СТУДЕНАТА КОЈИ НЕ ПОДНЕСУ КОМПЛЕТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

НЕЋЕ СЕ УЗИМАТИ У РАЗМАТРАЊЕ! 

 

Након завршетка конкурсног рока, Комисија има рок до 25. новембра 2014. године да 

реши приспеле молбе. Приликом решавања молби у обзир ће се узети: 

– тренутни материјални статус, 

– просечна оцена током студија, 

– дужина студирања, 

– ако је студент већ добијао умањење школарине претходних школских година да ли је 

обновио ту школску годину, 

– друге релевантне чињенице. 

 

За студенте прве године основних академских студија у обзир ће се узети и успех на 

пријемном испиту. 

Комисија има право да накнадно затражи допуну документације коју су студенти 

поднели. 

У школској 2014/2015. умањење ће добити укупно 34 студента основних и 5 студената 

мастер студија у висини од по 10 000,00 динара. 

 

 

 

Комисија за утврђивање критеријума 

за умањење школарине у школској 2014/2015. години 


