Број: 04-17/103
Датум: 23.децембар 2021.

На основу члана 11 став 2 Правилника о додели привременог смештаја у Дом за наставо-научни
подмладак Универзитета у Новом Саду број: 04-17/3 од 22.1.2019.године (Савет Универзитета у
Новом Саду, 22.1.2019), Универзитет у Новом Саду, на основу Одлуке Сенатa Универзитета у
Новом Саду о расписивању конкурса за доделу привременог смештаја у Дому за наставно-научни
подмладак Универзитета у Новом Саду за апартмане број: 04-29/3-20 од 23. децембра 2021.
године, за које право коришћења престаје у периоду од 1.априла 2022. године до 31.марта 2023.
године која је донета на 3. седници 23. децембра 2021. године,
објављује
КОНКУРС
за доделу привременог смештаја у Дому за наставно-научниподмладак Универзитета у Новом
Саду за апармане слободне у периоду од 1.априла 2022.. године до 31.марта 2023. године
I
На основу члана 3 Правилника o додели привременог смештаја у Дому за наставно-научни
подмладак Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Правилник), Сенат Универзитета
расписује конкурс за доделу привременог смештаја до 3 године у Дому за наставно-научни
подмладак Универзитета у Новом Саду.
Конкурс за доделу привременог смештаја расписује се за 27 апартманa и тo за апартмане број:
1, 9, 23, 24, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 65, 66, 67, 68, 71.
На основу члана 3 став 1 тачка 3 Правилника додељује се 5 апартмана:
- Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад 1;
- Правни факултет у Новом Саду 1;
- Економски факултет у Суботици – одељење у Новом Саду 1;
- Институт за низијско шумарство и животну средину 1 и
- Iнститут БиоСенс– Истраживачко развојни институт за информационе технологије биосистема 1.
На основу члана 3 став 1 тачкe 4 Правилника додељује се 22 апартмана.
На основу укупног збира бодова свих учесника конкурса који испуњавају услове за остваривање
права на доделу привременог смештаја саставља се листа за сваки факултет и институт.

Корисници привременог смештаја у Дому за наставно-научни подмладак Универзитета у Новом
Саду којима право на привремени смештај престаје истеком периода на који им је апартман
додељен и тo у периоду од 1. априла 2022. године до 31.марта 2023. године, пријављују се на
предметни конкурс уколико испуњавају услове из члана 5 Правилника.
II
Ранг листа се утврђује на основу збира бодова који се стичу по следећим критеријумима:
1. коефицијент трајања основних студија – КОС;
2. коефицијент трајања магистарских студија – КМР;
3. коефицијент трајања основних академских и мастер академских студија – КОАС и
КМАС;
4. коефицијент трајања докторских aкадемских студија – КДР;
5. коефицијент трајања интегрисаних студија (КОАС+КМАС);
6. коефицијент трајања специјалистичких (КС), специјалистичких академских (КСА)
студија, при чему је формула (одговарајући коефицијент К) за израчунавање коефицијента на
наведеним нивоима студија:
K = pbm/rbm,
где је: pbm– предвиђени број месеци потребних за завршавање одређеног нивоа студија,
rbm– број месеци у којем су студије реализоване;
7. просечан успех у току ОС, ОАС, МАС, просечна оцена постигнута на магистарским и
докторским студијама;
8. научна и наставна компетентност, стручни, уметнички и спортски резултати;
9. кандидату који је конкурисао, а чији је брачни друг запослен на Универзитету и
испуњава услове за учествовање на конкурсу, додаје се 30% бодова брачног друга који је
конкурисао.
III
Подмладак на Универзитету који жели да учествује на конкурсу пријављује се подношењем
обрасца за пријаву на конкурс који се налази у прилогу правилника и чини његов саставни део и
преузима се са интернет странице Универзитета.
Подмладак је одговоран за истинитост података које наводи у обрасцу за пријаву на конкурс из
става 1 овог члана.
Сенат Универзитета ће поништити одлуку о додели смештаја поједином учеснику, ако накнадно
утврди да је тај учесник остварио право на основу неистинитих података који су утицали на
доношење такве одлуке.
Учесник из става 3 овог члана не може остварити право на смештај у року од 3 године од дана
поништења одлуке о додели смештаја.
IV
Да би подмладак Универзитета могао да оствари право на смештај у Дому, треба да испуни
следеће услове:
1. да је засновао радни однос на факултету или институту у наставном, научном,
истраживачком, односно уметничком звању са пуним радним временом;
2. да је изабран у звање:

2.1. асистента,
2.2. асистента са докторатом,
2.3. стручног сарадника или вишег стручног сарадника на Академији уметности,
2.4. наставника, односно научног радника,
2.5. да је студент докторских aкадемских студија и да има звање истраживач
приправник или истраживач сарадник;
3. да је постигао просечну оцену најмање 8,00 на основним академским студијама, мастер
академским студијама и на докторским академским студијама (на сваком нивоу посебно), односно
на интегрисаним студијама;
4. да у моменту конкурисања има мање од 39 година живота;
5. да нема решене стамбене потребе на територији Града Новог Сада и да не може да реши
стамбене потребе на повољнији начин.
V
Ради пружања доказа да су испуњени услови за остваривање бодова по појединим мерилима за
утврђивање приоритета ради решавања стамбеног питања путем смештаја у Дом, учесник на
конкурсу прилаже следеће:
- за услов из члана 5 тачка 1 потврду факултета или института да је засновао радни однос
на факултету или институту са пуним радним временом;
- за услов из члана 5 тачка 2 потврду факултета или института да је изабран у звање и
датум избора у звање;
- за услов из члана 5 тачка 4 извод из матичне књиге рођених;
- за услов из члана 5 тачка 5 потврду од Службе за катастар непокретности Нови Сад,
Железничка 6;
- за услов, односно мерило из члана 5 тачка 3 и члана 7 тачка 7 потврду факултета о
просечној оцени током студија, потврду факултета о броју положених испита на магистарским
студијама, добијеној оцени и о укупном броју испита на магистарским студијама;
- за мерило из члана 7 тачка 8 кандидат мора приложити потврду факултета да је аутор или
коаутор уџбеника, приручника, збирке или скрипта који се користе у настави, списак
библиографских јединица, за радове објављене у целини или изводу; одговарајуће сепарате
(сепарат целог рада или извода), а за радове прихваћене за штампу потврду редакције о пријему
рада за штампу, за патенте и техничка решења потребно је приложити одговарајућа решења, а за
уметничке и спортске резултате одговарајућа јавна признања (дипломе, пехари, медаље...)
- за мерило из члана 7 тачка 9 доказ да је брачни друг запослен на Универзитету и
испуњава услове за учествовање на конкурсу;
- за мерило из члана 9 тачка 1, 2 и 3 потврду факултета, а за алинеју 1 тачка 3 и потврду о
наступању објективног разлога;
- за мерило из члана 9 алинеја 4, 5, 6, 7 и 8 фотокопију дипломе о завршетку студија,
односно доказ о стицању академског назива магистра наука, односно уметности, односно научног
степена доктора наука.
VI
Учесници конкурса пријаву на конкурс са документацијом подносе Стамбеној комисији

Универзитета преко свог факултета односно института у року од 15 дана од дана објављивања
конкурса, односно од 10. до 24. јануара 2022. године.
Комисија на основу писаних извештаја чланова Комисије са одговарајућег факултета односно
института утврђује да ли су поднете пријаве на конкурс благовремене и потпуне.
Неблаговремене пријаве на конкурс неће се узимати у обзир приликом бодовања.
Непотпуне пријаве неће бити разматране, изузев ако по позиву Комисије треба пружити додатне
доказе ради потпунијег сагледавања чињеничног стања.
Члан Комисије са факултета односно института где има пријављених кандидата на конкурс
сачињава предлог прелиминарне листе кандидата са свог факултета односно института.
Комисија доноси одлуку о додели привременог смештаја на основу предлога из става 7 овог члана.
На интернет страници Универзитета Комисија у року од 30 дана од дана затварања конкурса
објављује одлуку о додели привременог смештаја која садржи ранг листе из којих се види број
бодова који су учесници остварили укупно и по појединим критеријумима.
Одлука Комисије доставља се факултетима и институтима у електронском облику ради
објављивања.

Проф. др Дејан Мадић,
Председник Сената Универзитета у Новом Саду

