Установа студентског стандарда
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД
Нови Сад, Др. Симе Милошевића бр. 4

Број:
Дана:23.09.2020.

На основу члана 25 Статута Установе Студентски центар Нови Сад, в.д
директора Студентског центра је у поводу спровођења Конкурса за пријем
студената прве године студија Универзитета у Новом Саду у установе за смештај
студената за школску 2020/2021 годину, донео и објављује следећу
О д л у к у
I
Право на смештај у студентске домове у Новом Саду оствариће 40%
најбоље рангираних кандидата учесника конкурса за пријем у установе за
смештај студената за школску 2020/2021 годину.
У студентском дому "Михајло Предић - Др Миша", право на смештај ће
остварити 70% најбоље рангираних студената са Техничког факултета
" Михајло Пупин" и Високе техничке школе у Зрењанину.
У студентском дому "Др Зоран Ђинђић" у Сомбору право на смештај ће
остварити сви рангирани кандидати конкурса са Педагошког факултета у
Сомбору јер капацитети у том дому то дозвољавају.
II
Овлашћујем председника Комисије за смештај студената Установе
Студентски центар Нови Сад да по утврђивању коначне ранг листе
учесника конкурса утврди и видно означи најбоље рангиране учеснике
конкурса по факултетима и високим школама којима ће Студентски
центар обезбедити смештај у објектима студентских домова.
III Налажем служби смештаја Студентског центра Нови Сад да, по
објављивању коначне ранг листе, приступи у периоду од 24.09.2020. па
закључно са 01.10.2020. године (служба смештаја ће радити и у суботу
26.09.2020), закључивању уговора о смештају и изради потребне
документације за све студенте из тачке I ове Oдлуке.
IV Усељење у студентске домове са комплетном документацијом неопходном
за усељење ( потписаним уговором о становању, овереним уговором о јемству,
лекарским уверењем са серолошким тестом на антитела, студентском картицом и
уплатницом о извршеној уплати трошкова за усељење на благајни смештаја) почиње

од 01.10.2020. године и трајаће закључно са 09.10.2020. године.
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