ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ КОНКУРСА ЗА ДАВАЊЕ СТАНОВА У ЗАКУП
МЛАДИМ ИСТРАЖИВАЧИМА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
1. Која је цена закупнине и да ли се та сума новца одбија од укупне купопродајне цене?
Висина месечне закупнине на дан 30.10.2018. године према средњем курсу НБС износи:
стан од 35 м2 - 66,27 еура, стан од 50 м2- 94,67 еура, стан од 70 м2 - 132,54 еура и та сума
новца се не одбија од укупне купопродајне цене.
2. Колики је рок отплате стана?
Купопродајна цена се може исплатити одмах у целини или у једнаким месечним ратама
тако да рок отплате износи 40 година, с тим што уз сагласност купца рок може да буде и
краћи
3. Ја остварујем право као четворчлана породица на стан од 70 м2, и за тај стан би
конкурисала. Питање је да ли ако будем испод црте за овај стан имам право на мањи? Да
ли то иде по аутоматизму или морам да конкуришем за оба стана? Ако је потребно
конкурисати на оба конкурса , да ли је потребно достављати дуплу документацију?
Кандидат конкурише искључиво за ону структуру стана која му, с обзиром на број чланова
породичног домаћинства припада.
4. У конкурсу први критеријум као доказ тражи одлуку о звању и уговор о раду. Да ли су
копије довољне или морају бити оверене у суду?
Кандидати достављају фотокопије а комисија задржава право да изврши увид у
оригинална документа.
5. Да ли је потребно достављати доказ за критерујум 7. ако не оствaрујемо никакве бодове
исто вази и за критеријум 8?
Није неопходно достављати доказе ако кандидат не остварује никакве бодове по неком од
критеријума.
6. Да ли постоји форма за достављање списка објављених стручних и научних радова,
односно уметничких радова за уметнике?
Списак се доставља у слободној форми.
7. Да ли се доставља списак објављених стручних и научних радова, односно уметничких
радова за уметнике у последњих пет година које претходе години објављивања конкурса,
као што је наведено у Члану 10. Правилника, или списак закључно са даном објављивања
конкурса, као што је случај са индексом цитираности?

Списак објављених стручних и научних радова, односно уметничких радова за уметнике у
доставља се као што је наведено у члану 10. Правилника.
8. Да ли је уверење о индексу цитираности Универзитетске библиотеке у Крагујевцу
јединствено или се врши подела на цитираност у домаћим и цитираност у међународним
часописима, тј. да ли се достављају два уверења?
Достављају се два уверења, односно уверење о индексу цитираности у домаћим и
цитираности у међународним часописима појединачно.
9. Који надлежни орган издаје уверење о броју чланова породичног домаћинства из тачке
5. конкурса?
Уверење се оверава код јавног бележника уз присуство два сведока.
10. У Правилнику (Члан 13, став 2) је наведено да кандидат као доказ стамбене
угрожености доставља Уверење Пореске управе за себе и чланове његовог породичног
домаћинства да нису евидентирани као порески обвезници на кући, стану и друге врсте
стамбеног објекта у својини, на подручју Републике Србије, за сваку календарску годину у
периоду од најмање пет године пре дана објављивања конкурса, а у конкурсу стоји у
периоду од 5 година пре дана објављивања конкурса. Колико највише? Да ли има потребе
прибављати уверење које се односи на више од пет година?
Не, уверење се доставља онако како је то предвиђено Правилником, односно најмање пет
године пре дана објављивања конкурса.
11. Кандидат који конкурише за стан није порески обвезник на територији Републике
Србије и нема својину на некретнини на територији Републике Србије. Брачни друг
кандидата је на основу спроведене оставинске расправе, постао порески обвезник и постао
сувласник 1/3 на стану у Новом Саду и 1/3 породичне куће у Врању. У стану у Новом Саду
живи његов брат са породицом, а у кући у Врању живи његова мајка, и они су равноправни
сувласници остале 2/3. Кандидат и његов брачни друг живе у породичној кући са мајком
кандидата. Да ли кандидат испуњава услове конкурса за давање станова у закуп, на основу
овакве ситуације?
Млади истараживач нема решену стамбену потребу ако истраживач или члан његовог
породичног домаћинства нема у својини усељив стан или породичну стамбену зграду, који
је одговарајући за његово породично домаћинство у смислу одредби Правилника.
12. Кандидат је из из Параћина и место пребивалишта је Параћин. Живе у кући са његовим
родитељима али као засебна породица и власник куће је отац кандидатовог брачног друга.

Кандидат конкурише за стан за себе, супруга и бебу која ће се родити у децембру, да ли
код члана 14. социјално-материјална угроженост, као чланове породичног домаћинства
рачуна само себе, супруга и бебу а не и његове родитеље?
Рачунају се семо чланови породичног домаћинства којима се решава стамбена потреба.
13. Да ли на списку објављених радова треба додати импакт фактор и за коју годину (да ли
само за годину у којој је рад објављен или мозе и година пре и после)?
Није потребно достављати импакт фактор.
14. Да ли ће се конкурс продужити за време које буде прошло док сви критријуми не буду
прецизни и јасни.
Управни одбор Фондације ће на следећој седници размотрити продужење рока.
15. Да ли би колегиница која је изабрана у звање истраживач-приправник на Природноматематичком факултету, али није у радном односу већ стипендиста Министарства
просвете, науке и технолошког развоја могла да се пријави на конкурс?
Не, могу се пријавити само кандидати који су у радном односу на Универзитету у
Крагујевцу.
16. Да ли уговор о закупу стана за кандидате који живе као подстанари из конкурса за
једнособне станове мора бити оверен код јавног бележника?
Није неопходно да уговор буде оверен код јавног бележника
17. За кандидате који живе са породицом као подстанари, а под породицом у овом случају
подразумевам родитеље, браћу и сестре (а не брачног, ванбрачног партнера и децу), а ни
један од чланова домаћинства нема у својини усељив стан или породичну зграду, да ли би
се они рачунали у породично домаћинство или не? На који начин би се онда посматрало
породично домаћинство кандидата, у смислу месечних прихода по члану домаћинства,
броја чланова и сл?
Чланови породичног домаћинства су уређени чланом 5. Правилника. Под члановима
породичног домаћинства из тачке 3) тог члана подразумевају се родитељи.
18. Да ли се под уверењем о оцени успешности рада у настави подразумева уверење које
издаје Комисија за квалитет факултета?
Наведено уверење је део неопходне документације како би пословодни орган факултета
издао уверење о оцени успешности рада у настави.
19. Као један од доказа стамбене угрожености наведено је да је потребно доставити
Уверење о кретању пребивалишта али није наведено да ли се односи само на подносиоца

захтева или и на остале чланове породичног домаћинства. Моје питање је, да ли је
потребно доставити и за остале чланове домаћинства (супругу, дете) тражено уверење?
Да, неопходно је доставити и за остале чланове домаћинства.

