
На основу одредаба чл. 17. став 1. тачка 8. Статута Фондације за решавање стамбених 

потреба младих наставних и научних радника и уметника и чл. 17. став 1 Правилника о 

начину и условима коришћења средстава и имовине Фондације за решавање стамбених 

потреба младих наставних и научних радника и уметника (ФОНДУНС), Управни одбор 

Фондације на својој седници од 29.01.2016. године расписује 

 

ЈАВНИ ОГЛАС 
 

За решавање стамбених потреба младих наставних и 

научних радника и уметника 

 

за продају двоипособног стана бр. 7, површине 56,50 м2, на првом спрату у 

вишепородичној стамбеној згради, у улици Станоја Станојевића бр. 17, у Новом Саду. 

 

У складу са одредбама чл. 19.а Правилника Управни одбор Фондације донеће одлуку о 

додели стана на основу јединствене листе пријављених кандидата. 

 

Стан по основу овог Јавног огласа продаје се по цени од  39.437,00 евра у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања. У цену је 

урачунат ПДВ (купац има право на поврат ПДВ-а на куповину првог стана директно од 

инвеститора).  

 

Остали услови продаје биће прецизирани уговором о купопродаји станова. 

 

Право учешћа на овом Јавном огласу имају сви кандидати са 3 (три) или више чланова 

домаћинства, а који испуњавају критеријуме из чл. 2. и чл. 5. Правилника о начину и 

условима коришћења средстава и имовине Фондације за решавање стамбених потреба 

младих наставних и научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду. 

 

Заинтересовани  кандидат обавезан је да уз пријаву на Јавни оглас приложи следећа 

документа: 

- Пријаву Фондацији за решавање стамбених потреба (образац пријаве може се 

преузети са веб сајта Фондације или у просторијама Фондације); 

- Извод из матичне књиге рођених; 

- Копију личне карте; 

- Потврду о пребивалишту (и за супружника или ванбрачног партнера); 

- Одлуку о избору у звање; 

- Уговор о раду; 

- Уверење Пореске управе на околности да ли је кандидат, његов супружник или 

ванбрачни партнер био евидентиран као порески обвезник (за порез на имовину 

или порез на пренос апсолутних права); 

- Уверење Рефералног центра Библиотеке Матице српске о цитираности; 

- Потврду Наставно-уметничког већа Академије о оцени уметничког рада (за 

кандидате уметнике); 

- Доказе за оцену успешности рада у настави, у складу са Правилником; 

- Доказ о брачном стању – Извод из матичне  књиге венчаних, а за ванбрачну 

заједницу – оверену изјаву о ванбрачној заједници; 

- Потврду Лекарске комисије ФОНД ПИО  на околности инвалидности; 

- Изводе из матичне књиге рођених за чланове породичног домаћинства, решење 

о усвојењу и потврде о редовном школовању. 

 

http://www.fonduns.uns.ac.rs/konkursi/obrazacZaPrijavu2016.doc


 

Рок за подношење пријава на Јавни оглас тече од 09.02.2016. године до 09.03.2016. 

године. 

 

Пријаве уз које није приложена тражена документација и пријаве које нису поднете у 

датом року, неће се разматрати. 

 

Пријаве се подносе на адресу: ФОНДУНС Нови Сад, Фондација за решавање 

стамбених потреба младих наставних и научних радника и уметника Универзитета у 

Новом Саду, ул. др Зорана Ђинђића бр. 1, III спрат, Нови Сад. 

 

Правилник о начину и условима коришћења средстава и имовине Фондације за решавање 

стамбених потреба младих наставних и научних радника и уметника објављен је на веб 

сајту Фондације: www.fonduns.uns.ac.rs. 

 

                                                                                                   

                                                                              Председник  Управног одбора Фондације 

 

                                                                                    Проф. др Срђан Колаковић 
 


