
 

 

 

Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
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О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
 
 Овим путем обавештавамо све студенте станаре студентских домова да се у периоду од 
01.07.2020. до 08.07.2020. године изјасне и пријаве код управника дома у ком су смештени, за 
рецепцију, тј. остајање у студентским домовима у летњем периоду. Као што је наведено у 
самом Правилнику о смештају и исхрани ученика и студената ("СЛ.гласник РС", бр.18/10) 
студенту се обезбеђује смештај и исхрана у студентском центру од 21. августа текуће године до 
05.јула наредне школске године, а изузетно до 15. јула наредне школске године, уз потврду 
високошколске установе. У периоду од 05, односно од 15. јула до 21. августа, студент може да 
настави да користи смештај у студентском центру по економској цени. 
Имајући у виду ситуацију са помереним испитним роковима на високошколским 
установама насталих услед Covida 19, тражили смо тумачење Министарства просвете, науке 
и технлошког развоја Р.Србије у вези останка у студентским домовима у летњем периоду  и 
добили тумачење у складу са горе поменутим ставом Правилника о смештају и исхрани. 
На основу свега горе наведеног замољавамо да се у наведеном периоду изјасне и пријаве код 
управника следећи студенти: 
 
1) студенти који желе да користе смештај у рецепционом периоду (од 05 односно 15. јула до          
21. августа). Плаћање рецепције је до 15. јула. 
 
2) студенти који желе да остану у дому до 15. јула (уколико имају обавезе, односно  испитни рок 
на факултету ) 
Плаћање станарине је до 10. јула (уз потврду високошколске установе за студенте који се 
још увек нису усељавали) 
Студенти који желе да користе смештај у рецепционом периоду (јул-август) се унапред 
обавештавају да ће  бити распоређени у одређени студентски дом о чему ће бити обавештени 
након 08. јула  у циљу равномернијег коришћења капацитета и извођења радова у 
одређеним студентским домовима у летњем периоду.  
Студенти који не желе да користе смештај у рецепционом периоду, у обавези су да се иселе из 
дома закључно са 05.јулом уколико немају обавезе на факултетима, односно 15. јулом уколико 
имају обавезе, а не желе да узимају тзв.рецепцију. Приликом исељавања су дужни да плате 
смештај за 5 дана, односно 15 дана јула. Уколико студент жели да се врати у дом након истека 
рецепционог периода, тј. после 21.августа и да остане у дому до нове расподеле, дужан је да 
приликом плаћања 5 дана односно 15 дана јула плати и 11 дана августа.  
Накнадно изјашњавање неће бити могуће. Ако се студент не изјасни до датог рока 
сматраћемо да се одлучио да користи смештај до 05. јула, односно до 15. јула 2020. године. 
 
Доставити: 
-помоћнику директора за смештај      
- помоћнику директора за финансијско-књиговодствене послове 
-огласна табла службе смештаја 
-огласне табле студентских домова 
-архива 
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