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ПРОЦЕДУРА УСЕЉЕЊА У CТУДЕНТСКИ ДОМ 

ПРЕУЗИМАЊЕ УГОВОРАО СТАНОВАЊУ И УСЕЉЕЊЕ У ДОМ 

Ваше име налази се „изнад црте“ на Коначној ранг листи, добили сте место у студентском дому, пред вама је 

још само потписивање Уговора о становању у студентском дому и усељење у дом.  

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О СТАНОВАЊУ 

Да бисте постали станар дома, морате са Студентским центром Нови Сад склопити Уговор о становању у 

студентском дому. Уговори се преузимају у Служби смештаја.  

Да бисте добили уговор у Служби смештаја, претходно морате, на Благајни за наплату станарине Службе 

смештаја, уплатити станарину за први месец боравка у дому  и уколико немате студентску картицу морате платити и 

трошкове израде студентске картице. По уплати, добићете признанице, које ћете, заједно са личном картом поднети на 

увид референту Службе смештаја, како бисте добили Уговор о становању. Након што службеници провере ваш 

идентитет (лична карта, индекс!) и пошто се увере да сте платили трошкове усељења (признанице!), ако не поседујете 

студентску картицу она ће вам бити израђена, добићете Уговор о становању у три примерка. Један примерак остаје 

Студентском центру, који ћете на лицу места потписати и предати у Служби смештаја. Други примерак ћете предати 

управнику студентског дома приликом усељења, а трећи примерак је ваш и требало би да га чувате док сте у дому. 

Службеник који вам је дао Уговор о становању ће вам рећи у ком сте дому добили смештај, а предаће вам и образац 

Уговора о јемству.  

Уговором о јемству се особа, која је у сталном радном односу или је пензионер, обавезује да ће измирити 

дуговања студента за неплаћену станарину према Студентском центру Нови Сад. Ако не будете редовно плаћали 

трошкове смештаја у студентском дому, ваш јемац ће морати да их плати. Уговор о јемству треба да овери надлежна 

служба у предузећу у коме је запослен ваш јемац. Ако је јемац пензионер он се мора потписати на Уговору о јемству и 

уз Уговор се мора приложити одрезак од последње пензије. Оверен и потписан Уговор о јемству неопходан вам је за 

усељење у дом, морате га предати управнику дома приликом усељења.  

УСЕЉЕЊЕ У ДОМ 

Под усељењем у дом подразумева се ваш први одлазак код управника у студентски дом у коме сте добили 

смештај. Управнику морате предати неколико докумената како бисте се на крају и коначно (и буквално!) уселили у 

дом.  

Неопходни документи су:  

 

1) Студентска картица;  

2) Уговор о становању у студентском дому (добилисте га у Служби смештаја!);  

3) Уговор о јемству (добили сте га у Служби смештаја, потом вам га је ваш јемац оверио у предузећу у ком је 

запослен, или га је оверио својим потписом ако је јемац пензионер, уз приложени одрезак од последње 

пензије);  

4) Лекарско уверење о општем здравственом стању издато од надлежне здравствене организације, не старије од 

30 дана, (лекарски преглед за усељење у дом може се обавити само у Заводу за здравствену заштиту студената 

Нови Сад, који се налазиу Ул. др Симе Милошевића бр. 6);  

5) Признанице о плаћеним трошковима усељења (станарина за први месец, и трошкови израде студентске 

картице).  

6) Индекс  

7) Лична карта 

8) Две фотографије (формата као за личну карту)  

 

Након што прими од вас наведене документе, управник ће вас замолити да попуните пар формулара који служе за 

евиденцију студената станара дома и пријаву боравка и ту је крај. Односно -почетак! :) Добићете кључ од собе и 

слободнисте да унесете свој пртљаг...  

 


