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УСЛОВИ ПРИЈЕМА 

Право на смештај у установу за смештај студената у Републици Србији (у даљем 
тексту установа) имају студенти високошколских установа чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су 
уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег 
степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају 
држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту 
високошколске установе на којој студира. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, подноси следећу конкурсну 
документацију: 

- пријава на конкурс 

- уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета Републике Србије 
и сведочанства о завршеном I, II и III односно IV разреду средње школе, оригинале 
или оверене фотокопије – за студенте I године студија, 

- потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи 
следеће податке: 

• просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених 
ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета Републике Србије и податак 
колико трају студије (код студената продужене године основних студија обавезно 
нагласити статус продужене године) – за студенте осталих година и студенте са 
продуженом годином; 

• просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број заосталих 
испита, са назнаком о упису одговарајуће године, да се школовање финансира из 
буџета Републике Србије и податак колико трају студије (код апсолвената обавезно 



нагласити трајање апсолвентског стажа) – за студенте по старом наставном плану и 
апсолвенте; 

- уверење о приходима по члану породице за период од 1.јануара до 30. јуна текуће 
године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта 
кандидата; 

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, 
неће се разматрати. Студент приликом усељења у установу доставља лекарско 
уверење о општем здравственом стању (не старије од 30 дана). 

Кандидати за пријем у установе: СЦ Београд и СЦ Косовска Митровица – подносе 
пријаву са потребном конкурсном документацијом студентској служби 
високошколске установе на којој студирају. Студент приликом усељења у установу 
доставља потврду високошколске установе, потписану од стране одговорног лица, 
да се у текућој школској години његово студирање финансира из буџета Републике 
Србије 

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, 
неће се разматрати. Студент приликом усељења у установу доставља лекарско 
уверење о општем здравственом стању (не старије од 30 дана). 

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућим 
оригиналном докуменатацијом, односно овереним фотокопијама 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС И БРОЈ 
РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА 

Рок за пријаву на конкурс за студенте Универзитета у Приштини са привременим 
седиштем у Косовској Митровици: 

- за студенте I године од 01. до 15.09.2012. године; 

-         за студенте свих осталих година од 15.09. до 31.10.2012. године. 

 

 


