
Обавештење за студенте I године студија (бруцоше) који конкуришу 

за смештај у студентске домове у школској 2015/16. години 

 

Право на смештај у Установу за смештај студената имају студенти први пут уписани у прву годину основних студија првог степена  

чије се школовање финансира  из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије или државе у региону и 

чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студирају. 

 

Рок за пријављивање на конкурс 

 студенти I године студија (бруцоши) који су уписани на терет буџета конкурсну документацију предају искључиво 

ЛИЧНО у периоду од 01. 09 до 15 09. 2015. године (осим недеље) од 08 до 15 часова  у студентском дому 

«Карабурма», ул  Мије Ковачевића 7б, Београд. 

Напомена:  

 Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати 

 

Студенти подносе следећа документа:  

1.   Пријава за смештај у студентски дом (купује се приликом конкурса у студ.  дому Карабурма ) 

2.   Оверене фотокопије сведочанстава о завршеном I, II,  III  и  IV разреду средње школе   

      (пре предаје оригинала за упис на факултет оверити фотокопије). 

3.   Уверење о упису године студија (први пут) и да се школовање финансира из буџета Републике Србије; 

4.    Уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства од 01. јануара до 30. јуна 2015. године. 

(оверава надлежни општински орган из места пребивалишта кандидата а образац се може купити на благајнама             

студентских домова Установе Студентски центар *Београд* или преузети са интернет странице Установе www.sc.rs. 

5.Индекс и лична карта на увид 

Напомена:  

 студенти чије је пребивалиште на територији АП Косово и Метохија а нису у могућности да прибаве уверење о 

приходу по члану породице,  доносе фотокопију личне карте и оригинал на увид. 

 студенти који су средњу школу завршили пре 2015. године дужни су да донесу правдање (војну књижицу, радну 

књижицу, уверење о претходном студирању ....) за године од завршетка средње школе до уписа на факултет  

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТЕ СЕ СЛУЖБИ СМЕШТАЈА УСТАНОВЕ  

Телефони: 011/334-0043   011/334-0324 

Адреса: ул Ђушина 5а, Београд  



 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

(домови) 
Конкурс шк. 2015/16. година 

 
 

СТУДЕНТИ ОСНОВИХ СТУДИЈА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ  
НА БУЏЕТУ, А КОНКУРИШУ ЗА СТУДЕНТСКИ ДОМ 

ПРИЈАВЕ ЋЕ ПРЕДАВАТИ ОД  
14. СЕПТЕМБРА ДО 30. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ 

СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ 
 

 
 

Београд, 08. септембар 2015. год.                                                     
Студентска служба 

 
 

 

 



 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

             (домови)  
Конкурс шк. 2015/16. година 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС  ЗА СТУДЕНТСКИ ДОМ 

ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ СТУДИЈА  СУ: 
(студенти који су уписали наредну годину студија и налазе се на БУЏЕТУ) 

 
1. Пријава за сместај у студентски дом 

 (пријаве се налазе у касетама шалтер сале у студентској служби) 

 

2. Уверење о материјалном приходу по члану домаћинства  

 за период од 01. јануара до 30. јуна 2015. године  

 (уверење се подиже у Општини у којој студент има пребивалиште)  

 

Критеријуми  за рангирање су: 

 

 ефикасност студирања 

 просечна оцена 

 висина материјалних прихода по члану домаћинства  

 бодови на годину студија: 

студенти који су освојили 120 до 240 ЕСПБ бодова    – 1 бод 

стеденти који су освојили  240 ЕСПБ бодова и више – 2 бода 

 

Студенти документа  предају 14. септембра  до  30. октобра 2015. године 

 

 

Београд,  08. септембар 2015. год.       СТУДЕНТСКА СЛУЖБА 

 



 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
(домови) 

Конкурс шк. 2015/16. година 
 
 

СТУДЕНТИ МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА  
 КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА БУЏЕТУ, А КОНКУРИШУ ЗА 
СТУДЕНТСКИ ДОМ ПРИЈАВЕ ЋЕ ПРЕДАВАТИ ОД  

01.ОКТОБРА ДО 05. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 
СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ 

 

 
 

Београд, 08. септембар 2015. год.                                                     
СТУДЕНТСКА СЛУЖБА 

 

 



 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

             (домови)  
Конкурс шк. 2015/16. година 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС  ЗА СТУДЕНТСКИ ДОМ 

ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР СТУДИЈА СУ: 
 

 
1. Пријава за сместај у студентски дом 

 (пријаве се налазе у  студентској служби) 

 

2. Уверење о материјалном приходу по члану домаћинства  

 за период од 01. јануара до 30. јуна 2015. године  

 (уверење се подиже у Општини у којој студент има пребивалиште)  

 

3. Фотокопију  уверења о завршеним основним студијама  

 

4. Доказ да се студент не налази у радном односу, извод из евиденције незапослених лица Националне службе за 

запошљавање или потврду надлежног органа, којом се потврђује да студент није у радном  односу  

 

5. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија старе важеће личне карте  

 

Студенти документа  предају 01. октобра до  05. новембра 2015. године 

 

 

 

Београд,  08.  септембар  2015. год.       СТУДЕНТСКА СЛУЖБА 

 

 



 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

          (домови)  

Конкурс шк. 2015/16. година 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС  ЗА СТУДЕНТСКИ ДОМ 

ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА СУ: 
 

1. Пријава за сместај у студентски дом 

 (пријаве се налазе у  студентској служби) 

 

2. Уверење о материјалном приходу по члану домаћинства  

 за период од 01. јануара до 30. јуна 2015. године  

 (уверење се подиже у Општини у којој студент има пребивалиште)  

 

3. Фотокопију  уверења о завршеним основним студијама  

 

4. Фотокопију  уверења о завршеним мастер студијама  

 

 

5. Доказ да се студент не налази у радном односу, извод из евиденције незапослених лица Националне службе за 

запошљавање или потврду надлежног органа, којом се потврђује да студент није у радном  односу  

 

6. Штампане податке са електронске личне карте или фотокопија старе важеће личне карте  

 

Студенти документа  предају од 01. октобра до  05. новембра 2015. године 

 

 
 Београд,  08. септембар 2015. год.       СТУДЕНТСКА СЛУЖБА 

 


