УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
УНИВЕРЗИТЕТСКА ФОНДАЦИЈА ЗА СТАНОВЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ
Како смо добили обавештење да Уверење из тачке 6. конкурса о висини месечних прихода
остварених по члану породичног домаћинства у периоду од 6 месеци које претходе месецу
у коме је објављен конкурс, у те сврхте не издаје ниједан државни орган, обавештавамо
заинтересована лица да је за наведену тачку конкурса потребно доставити следеће:
1. уверење да не обављају самосталну делатност
2. за запослене - потврда из фирме о просечном нето личном дохотку оствареном у
наведеном периоду;
3. за кориснике пензије - уверење Републичког фонда за пензијско и
инвалидско осигурање о примљеним исплатама пензија за наведени период. Уколико се
ради о породичној пензији и копија Извода из књиге умрлих лица чију пензију
користе чланови домаћинства;
4. за незапослене чланове домаћинства – уверење издато од Националне службе за
запошљавање да се лице налазило на евиденцији у наведеном периоду. Уколико је лице
примало надокнаду потребно је да уверење садржи и податке о висини надокнаде за
наведени период;
5. За лица која су незапослена, а не налазе се на евиденцији Националне службе за
запошљавање, оверена лична изјава да у наведеном периоду нису остваривали приходе ни
по ком основу.
-

Потврда о редовном школовању осталих чланова домаћинства који похађају средњу
школу. За чланове породице који похађају основну школу довољно је навести назив
основне школе

-

Копија индекса чланова домаћинства који су студирали о трошку буџета за
претходну школску годину. Уколико су били самофинансирајући студенти у тој
школској години, потребно је оверити личну изјаву да нису остваривали приходе ни
по ком основу

-

Доказ о висини месечних примања на име издржавања по основу пресуде о разводу
брака (потребна и фотокопија исте) или оверена лична изјава о висини примања или
изостанку примања по овом основу.

-

Уверење о катастарском приходу за све пунолетне чланове домаћинства која се
добија у Катастарској управи према пребивалишту подносиоца захтева.

6. за лица која самостално обављају делатност – потврда о приходима по основу обављања
самосталне делатности.

