
 

 

 
О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 

о условима за пријем студената осталих година ДРУГОГ и  ТРЕЋЕГ степена студија 

који конкуришу за смештај у Установу Студентски центар „Ужице“ за школску 

2018/2019 

 

За студенте другог степена студија ( дипломске академске студије – мастер и студенти 

специјалистичких струковних и академских студија)  и студенте трећег степена ( докторанти) 

конкурс за смештај за студенте траје  од 19. септембра до 31.октобра 2018.године.  

Пријем документације се врши у просторијама Установе Студентски центар „Ужице“, у 

Ужицу, у улици Иве Андрића број 19, радним данима у времену од 8 до 14 часова. 

Потребна обавештења могу се добити у Установи на телефон 031/553-235 сваког радног 

дана у времену од 9 до 14 часова, путем e-maila sluzba@scuzice.org и на интернет адреси 

www.scuzice.org. 

 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС СУ: 

1. Пријава на конкурс ( добија се у Установи, у Ужицу, у улици Иве Андрића број 19 или се 

може преузети на сајту Установе www.scuzice.org и одштампати) 

2. Потврда са високошколске установе о току студирања која садржи податке: о школској 

години и када је први пут уписао, односно завршио студије у току студија I и  II, као и   III  

години за докторске студије, просечној оцени у току студија I и  II, као и   III  години за 

докторске студије, иа броју остварних ЕСПБ  бодова, податак да се школовање финансира 

из буџета Републике Србије и податак колико трају студије, а код студената са продуженом 

годином обавезна је напомена о статусу продужене године ( добија се у Установи или на 

високошколској установи уз услов да образац потврде попуњава и оверава 

одговорно лице на високошколској установи) 
3. Уверење о завршеном предходном степену студија и година уписа I године другог 

степена студија – за студенте I године другог степена студија  

 

или  

 

Уверење завршеном I  и II  степену студија и година уписа I године трећег степена 

студија за студенте I године трећег степена студија 

 

4. Уверење о приходима по члану породице за период 1.јануара до 30. јуна текуће године 

надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата (добија се у 

Установи, или се може преузети на сајту Установе www.scuzice.org и одштампати) 

 Није обавезно да приходи буду приказани на овом обрасцу. Комисија ће прихватити и 

друге обрасце које издају органи Општинске управе, али подаци морају бити 

презентовани на једнак начин као што је то предвиђено у обрасцу Установе. 



 Да би општински орган издао уверење о приходима по члану домаћинства неопходно је 

прибавити следеће документе: 

1) Потврду о броју чланова домаћинства која се издаје код јавног бележника 

2) Потврда о просечној заради за период 1.јануара до 30.јуна текуће године коју 

родитељи кандидата и остали запослени у домаћинству треба да прибаве код 

надлежних службу у предузећу или установи у којој раде 

♦ Родитељи пензионери своје приходе приказују последњим чеком за пензију, 

♦ Незапослени родитељи ће доказати статус незапосленог лица потврдом коју 

издаје Национална служба за запошљавање 

3) Потврду о имовини чланова породице издаје Служба за катастар земљишта  

5. Извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или 

потрврда надлежног органа  којом се потврђује да студент није у радном односу и личну 

карту, односно потврду о пребивалишту. 

 

6. Потребно је да кандидат, ради провере података, личну карту и индекс покаже на 

увид члану Комисије који прима документацију. 
 

Конкурсна документација се подноси искључиво ЛИЧНО. 

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс неће се 

разматрати 

 

 

 

                                                                                               СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „УЖИЦЕ“ 

                                                                                                                 Директор 

                                                                                                        Миливоје Ристановић 


