Установа студентског стандарда
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД
Нови Сад, Др. Симе Милошевића бр. 4
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Дана:05.06.2017.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
Обавештавају се овим путем студенти-станари студентских домова у Новом Саду у оквиру СЦ Нови Сад да
СЦ Нови Сад има обавезу смештаја студената који су то право остварили по Конкурсу до 05.07.2017.
године ( у изузетним случајевима до 15.07.2017. године уз потврду факултета о обавезама) и почевши од
21.08.2017. године до усељења студената по новом Конкурсу.
У периоду од 05.07.2017. године (15.07.2017.године) до 21.08.2017.године студенти који користе услуге
смештаја плаћају тзв."рецепцијску " цену ( учешће Републике + учешће студента) што прерачунато
износи:
I категорија
- од 06.07. -31.07.2017. године 9.984,00 динара
-од 01.08. - 20.08.2017. године 7.680,00 динара
II категорија
- од 06.07. - 31.07.2017 године 9.308,00 динара
-од 01.08. - 20.08.2017. године 7.160,00 динара
Поред могућности да користе дом у читавом рецепционом периоду, студенти имају и могућност да узму
тзв. "рецепцију" само за месец август.
Плаћање рецепције може да се врши на следећи начин:
- студент може да плати читав рецепциони период ( јул и август) одједном- плаћање је до 10.07.2017.
године
- део рецепције за јул месец плаћа се до 10. 07. 2017. године
-део рецепције за август месец плаћа се до 10.08. 2017. године
Након што плате рецепцију на благајни службе смештаја студенти су у обавези да признаницу о
извршеном плаћању однесу управнику дома како би потписали анекс уговора о становању.
Студенти који не желе да узимају рецепцију, а желе да користе смештај у домовима до нове
расподеле, дужни су да плате 5 дана јула и 11 дана августа и то најкасније до 05.07.2017. године,
односно следеће износе:
а) домови I категорије
-дневна цена 62,00 динара,
-дневна економска цена - 384,00 динара
-01.07. - 05.07.2017. године- 310,00 динара,
-01.07. -05.07.2017.године- 1920,00 динара
-21.08. - 31.08.2017 године -682,00 динара,
-21.08. -31.08.2017.године- 4224,00 динара
б) домови II категорије
- дневна цена 46,00 динара,
- дневна економска цена -358,00 динара
-01.07. -05.07.2017. године -230,00 динара,
-01.07. -05.07.2017.године- 1790,00 динара
- 21.08. -31.08.2017. године -506,00 динара,
-21.08. -31.08.2017.године- 3938,00 динара
Студенти који су смештени у студентским домовима по економској цени, уколико не желе, нису у обавези
да плаћају смештај у рецепционом периоду. Уколико желе да користе смештај у домовима до нове
расподеле, и за њих важи обавеза плаћања 5 дана јула и 11 дана августа.
Доставити:
- огласне табле свих студ. домова
- огласна табла службе смештаја
- архива
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