
На основу члана 12. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду 

(„Службени гласник РС“, бр. 18/10, 55/13, 27/18 - др. закон и 10/19), члана 7. став 1. 

Правилника о одмору и додатним активностима студената („Службени гласник РС“, 

број 36/19) и  Решења број: 451-02-1339/2022-05, од 17.05.2022. године, 

Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја расписује 

 

К О Н К У Р С   
ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У УСТАНОВУ СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ  

„БЕОГРАД“ СА ЈЕДИНИЦАМА: 

1. “РАДОЈКА ЛАКИЋ” НА АВАЛИ 

2. “РАТКО МИТРОВИЋ” НА ЗЛАТИБОРУ 

3. „ПАЛИЋ“ НА ПАЛИЋУ 

ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ 

 

I УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ 

 

Право на пријем у Установу студентско одмаралиште „Београд“, са јединицама: 

“Радојка Лакић” на Авали, “Ратко Митровић” на Златибору и „Палић“ на Палићу (у 

даљем текстру: Студентско одмаралиште), за школску 2022/2023. годину, ради одмора 

и додатних активности, имају студенти-кандидати који испуњавају следеће услове:  

 Право на одмор и додатне активности у у студентском одмаралишту (у даљем 

тексту: одмаралиште), сагласно Закону о ученичком и студентском стандарду (у даљем 

тексту: Закон), имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република 

Србија или аутономна покрајина, који су уписани први пут у текућој школској години 

на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета 

Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије. 

 Право на одмор и додатне активности у одмаралишту, сагласно Закону, могу да 

остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. 

овог члана, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.  

 Право на одмор и додатне активности у одмаралишту, сагласно Закону, могу да 

остваре и студенти страни држављани, у складу са међународним уговором и под 

условом реципроцитета.  

 Средства за остваривање права студената на одмор и додатне активности 

обезбеђују се, сагласно Закону, у буџету Републике Србије за пун капацитет 

одмаралишта, с тим да се месечно умањују за износ остварен по основу учешћа 

студената у трошковима одмора и додатних активности.  

 

II КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

         Сви кандидати  су дужни да, уз пријаву на Конкурс, поднесу следећу 

документацију: 

- уверење о положеним испитима у последњој школској години; 

- уверење о уписаном семестру одговарајуће године студија; 

- лекарско уверење (кандидати који конкуришу за пријем по основу 

опоравка). 

 

 



 

III  ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

         Кандидати за пријем у Студентско одмаралиште подносе пријаву са 

потребном конкурсном документацијом.  

          Кандидати за пријем у Студентско одмаралиште подносе документацију 

здравствено потпорном удружењу студената одговарајућег универзитета.  

          Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на 

оглас неће бити разматране.  

          Након пријема документације, утврдиће се редослед кандидата за пријем у 

Студентско одмаралиште. 

          Приликом утврђивања редоследа кандидата за пријем у Студентско 

одмаралиште предност ће имати кандидати из осетљиве друштвене групе, односно који 

имају вишу просечну оцену.  

          Одлуку  о пријему у Студентско одмаралиште доноси комисија коју 

формира министар просвете и науке. 

          На одлуку комисије студент има право да поднесе жалбу министру у року 

од осам дана од дана истицања одлуке. 

          Одмор студената у Студентском одмаралишту траје у сменама од 7 дана.  

           Изузетно, за студенте који се примају ради опоравка на основу потврде 

студентске поликлинике смена траје 10 дана.   

 

 

IV  РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ  И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА 

 

Конкурс за пријем у Студентско одмаралиште за школску 2022/2023. 

годину отворен је током целе школске године.  

 

 

V  РАСПОЛОЖИВИ БРОЈ МЕСТА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ ПО УНИВЕРЗИТЕТИМА  

 

* Студенти из Чачка, Бора, Ужица и Суботице конкуришу преко ЗПУ-ова припадајућих универзитета 

УНИВЕРЗИТЕТ 

БРОЈ 

АВАЛА ЗЛАТИБОР ПАЛИЋ 

БЕОГРАД 54  115 50 

НИШ 27  58 25 

КРАГУЈЕВАЦ 17  35 16 

НОВИ САД 30  64 28 

КОСОВСКА 

МИТРОВИЦА 
12 26 11 

НОВИ ПАЗАР 10  22 10 



 

VI ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА 

 

Учесници Конкурса за ближе информације могу се обратити здравствено-

потпорним удружењима студената одговарајућег универзитета, и то: 

 

 

 

 

 

ЗПУ студената Београд 

тел: 

011/2688-994; 

011/2681-724 

e-mail: 

zpu_bgd@yahoo.com 

ЗПУ студената Ниш 
тел: 

018/523-120; 060-0229-703 

e-mail: 

zpu.ni@yahoo.com 

ЗПУ студената Крагујевац 
тел: 

034/343-410; 065-3277-929 

e-mail: 

zpuskg@gmail.com 

ЗПУ студената Нови Сад 

тел: 

021/6350-475 

 

e-mail: 

zpuns@eunet.rs 

За Косовску Митровицу 

тел: 

028/425-508 

 

e-mail: 

zpupr.km@gmail.com 

За Нови Пазар 

тел: 

020/318-130 

 

e-mail: 

zpudunp@gmail.com 


	К О Н К У Р С

