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1. ПСНПВНИ ППДАЦИ П УСТАНПВИ СТУДЕНТСКПГ СТАНДАРДА 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИЩ  
 

Седиште: Ул. Александра Медведева бр. 2, 18000 Нищ 

Матични брпј: 07185456 

Регистарски брпј: 1-667 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ): 101858251 

Адреса електрпнске ппште: info@scnis.rs 

Веб презентација: www.scnis.rs  

Щифра делатнпсти: 55.90 

 

1.1. Ппдаци п Инфпрматпру п раду Устанпве студентскпг стандарда Студентски 

центар Ниш 
 

 Инфпрматпр п раду (у даљем тексту: Инфпрматпр) сашиоен је у складу са шланпм 

39. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени гласник 

РС“, брпј: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутствпм за израду и пбјављиваое 

инфпрматпра п раду државнпг пргана („Службени гласник РС“, брпј: 68/2010).  

Пспба пдгпвпрна за ташнпст и пптпунпст ппдатака у Инфпрматпру п раду је мр Раде 

Рајкпвић, директпр Устанпве студентскпг стандарда Студентски центар - Нищ (у даљем 

тексту Центар).  

Пвлащћенп лице за ппступаое пп захтевима за слпбпдан приступ инфпрмацијама 

пд јавнпг знашаја за Центар је диплпмирани правник Марија Антанаскпвић. 

 Инфпрматпр п раду Центра израђен је маја месеца 2021. гпдине и пбјављен на 

сајту Устанпве www.scnis.rs са кпга се мпже преузети. Щтампана верзија инфпрматпра у 

виду брпщуре, каталпга и сл. не ппстпји, али се заинтереспванпм лицу на захтев дпставља 

ппследоа верзија, пдщтампани текст инфпрматпра. 

 

 

 

 

 

http://www.scnis.rs/
http://www.scnis.rs/
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Датум првпг пбјављиваоа Инфпрматпра: 

28. 05. 2021. гпдине 

Датум ппследое измене или дппуне Инфпрматпра: 

28. 05. 2021. гпдине  

Датум ппследое прпвере ажурнпсти ппдатака: 

28. 05. 2021. гпдине 

Где се мпже пстварити увид у Инфпрматпр и набавити штампана кппија Инфпрматпра:  

Улица Александра Медведева бр. 2, Нищ, пд 7 дп 15 шаспва, радним данпм. 

Веб-адреса Инфпрматпра (адреса са кпје се мпже преузети електрпнска кппија): 

Српски, ћирилица: www.scnis.rs 

 

2. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА УСТАНПВЕ СТУДЕНТСКПГ СТАНДАРДА 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НИЩ 
 

     Истпријат Устанпве 

 

Студентски дпм ппшиое са радпм кап Дпм студената Вище педагпщке щкпле у саставу пве 

щкпле, а при Савету за прпсвету и културу Владе Нарпдне Републике Србије. 

 

Рещеоем Владе Нарпдне Републике Србије пд 25.09.1952. гпдине прелази на ппслпваое 

кап предрашунска устанпва са сампсталним финансираоем. Дпбија свпјствп правнпг лица 

и прелази у надлежнпст Нарпднпг пдбпра града Нища. Пд 1961. дп 1965. гпдине је у 

надлежнпсти Универзитета у Бепграду, а пд 1966. гпдине псниваш је Универзитет у Нищу. 

 

Рещеоем Пкружнпг привреднпг суда у Нищу дпм је регистрпван кап Устанпва дпм 

студената “Дпбрила Стамбплић” Нищ. Кап дпм студената Вище педагпщке щкпле имап је 

пкп 100 станара смещтених у улици Бпжидара Ачије – 70 места за студенте и на Тргу ЈНА 

(данас Трг Краља Александра Ујединитеља) – 30 места за студенткиое. 

 

Дп 1963. гпдине дпм није имап ниједну наменску зграду, а пд 1964. гпдине кпристи за 

смещтај студената 4 зграде и тп на Тргу пслпбпђеоа у рестпрану “Унипн” 17 спба са 72 

лежаја, на Тргу пктпбарске ревплуције у приватнпј згради кпристи три спбе са 11 лежаја, у 

http://www.scns.rs/


6 | Страна 
Инфпрматпр п раду Устанпве Студентски центар Нищ 

 
 

Мрампрскпј улици 24 спбе са 91 лежајем и у Бптанишкпј улици (данащопј 

Великптрнпвскпј) 83 спбе са 245 лежаја. 

Студентски центар Нищ Зграда у Бптанишкпј улици (данас Павиљпн III) изграђена је 1963. 

гпдине, пбјекти у Тпплишинпј улици изграђени су 1966. и 1969. гпдине (данас Павиљпни I и 

II), а студентски дпм кпд Технишких факултета (Павиљпн IV) изграђен је 1977. гпдине. 

Први Студентски рестпран пснпван је пдпбреоем Савета за тргпвину и угпститељствп 

14.01.1958. гпдине, а кап спцијална устанпва са сампсталним финансираоем ппслује 

рещеоем Скупщтине ппщтине Нищ пд 22.01.1964. гпдине, кпја правп псниваоа пренпси на 

Универзитет у Нищу 27.12.1965. гпдине.  

Ппд називпм “Студентски рестпран” ппслује пд 1966. гпдине уписпм у регистар Пкружнпг 

привреднпг суда у Нищу. Дпм и рестпран су приппјени 1967. гпдине и уписани у регистар 

Пкружнпг привреднпг суда у Нищу и ппслују ппд називпм Дпм студената “Дпбрила 

Стамбплић” Нищ. 

Пд 24.09.1990. гпдине меоа назив у Студентски центар Нищ, Устанпва за стандард 

студената Универзитета у Нищу.  

Пдлукпм Владе Републике Србије п мрежи устанпва Студентскпг стандарда пд 13.01.1993. 

гпдине псниваш је Република Србија и Центар меоа назив у Студентски центар Нищ, 

Устанпва за стандард студената Републике Србије. 

Студентски центар Нищ данас има шетири студентска дпма (са 958 места) и три рестпрана, 

на три лпкације. 

   

На пснпву шлана 55. став 3. ташка 2. Закпна п ушенишкпм и студентскпм стандарду 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/10и 55/13), шлана 19. Закпна п јавним службама 

(„Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др.закпн), шлана 24. став 3. Закпна п раду 

(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 113/17) шкана 10  Закпна п систему плата 

у јавнпм сектпру ( „Службени гласник РС“ бр.18/16, 108/16 и 113/17) и шлана 22. Статута 

Студентскпг центра Нищ, Устанпве за стандард студената Републике Србије, директпр 

Студентскпг центра Нищ дана 21.02.2018. гпдине, ппд дел.бр. 03-01-225/3  дпнпси 

Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва и задатака у Студентскпм центру 

Нищ, устанпви за стандард студената Републике Србије (у даљем тексту Центар) кпјим је 

уређeна прганизација и систематизација ппслпва и задатака Центра.  

Систематизација ппслпва и радних задатака врщи се према прирпди и врсти 

ппслпва и задатака у службама, радним јединицама и пдељеоима Центра и прекп 
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сампсталних изврщипца у складу са прганизацијпм рада Центра и у складу са Уредбпм п 

Каталпгу радних места у јавним службама и другим прганизацијама у јавнпм сектпру. 

Центар пбавља делатнпст прекп: 

1. Сампсталних изврщилаца 
2. Службе правних, кадрпвских, администратвних и ппщтих ппслпва 
3. Службе финансијских ппслпва 
4. Службе исхране 
5. Службе набавке и кпмерцијале 
6. Службе за развпј, инвестиције и пдржаваое 
7. РЈ Студентски дпм I и II 
8. РЈ Студентски дпм III 
9. РЈ Студентски дпм IV 

 
У настпјаоу да задпвпљи захтеве крајоих кприсника, ппсебну пажоу Студентски 

центар Нищ ппсвећује примени захтева стандарда SRPS  ISO 22000:2018 за пбезбеђеое 

прпизвпда кпји неће угрпзити здравље кприсника, а уз ппщтпваое и развијаое 

стабилних партнерских пднпса са свпјим исппрушипцима. 

Схпднп ппслпвнпм ппредељеоу и стратещкпм приступу за креираое пплитике 

пднпса према живптнпј средини, прпјектпваое активнпсти кпје не щтете живптнпј 

средини и оихпвп успещнп спрпвпђеое, Студентски центар Нищ системски приступа 

пвпм питаоу ппщтујући захтеве стандарда серије SRPS ISO 14001:2015. 

Студентски центар Нищ ппсвећује пажоу пружаоу безбедних и здравих услпва 

рада ради спрешаваоа ппвреда и нарущаваоа здравља на раду па с тим у вези и 

примеоује захтеве стандарда SRPS ISO 45000:2018.  

Пргани Студентскпг центра су Управни пдбпр и директпр. 
 

Састав, нашин избпра и рад пргана студентскпг центра пписани су Статутпм Устанпве 

и мпже се ппгледати на линку:  http://media.scnis.rs/2019/12/СТАТУТ.pdf 

 
 
 

http://media.scnis.rs/2019/12/СТАТУТ.pdf
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2.1. Графички приказ прганизаципне структуре Устанпве  

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

Директпр 

Заменик директпра 

Ппмпћник директпра за 

правне, кадрпвске, 

административне и 

ппште ппслпве 

Ппмпћник директпра за 

финансијске ппслпве 

Ппмпћник директпра за 

ппслпве набавке и 

кпмерцијалу 

Ппмпћник 

директпра за 

исхрану 

Ппмпћник директпра за 

развпј, инвестиције и 

инвестиципнп 

пдржаваое 

Сарадник за 

спрпвпђеое 

стандарда квалитета 

смещтаја и исхране 

Пвлащћени 

интерни 

ревизпр 

Радне јединице: 
Студентски дпм 1 и 2, 

Студентски дпм 3, 
Студентски дпм 4 

Пдељеое правних и 

кадрпвских ппслпва 

Пдељеое за ппщте 

ппслпве 

Пдељеое за 

студентске кредите и 

стипендије 

Пдељеое впзнпг 

парка 

Аналитишар/истражив

аш  

Пдељеое 

рашунпвпдства 

Пдељеое платнпг 

прпмета и пбрашуна 

зарада 

Сарадник за 

исхрану-технплпг 

Нутриципниста 

Централна кухиоа 

Рестпрани за 

сервираое и 

ппслуживаое хране 

Пдељеое за 

прпизвпдоу пекарских 

и ппсластишарских 

прпизвпда 

Пдељеое за 

прераду меса 

Пдељеое за јавне 

набавке 

Пдељеое 

складищтеоа рпбе 

Пдељеое 

инфпрмаципних 

система и технплпгија 

Пдељеое за развпј, 

инвестиције и 

инвестиципнп 

пдржаваое 

Пдељеое за 

пдржаваое уређаја, 

ппреме, алата и 

инвентара 

Сампстални 

извршипци 
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2.2. Наративни приказ прганизаципне структуре Устанпве 

 

 Закпн п ушенишкпм и студентскпм стандарду („Сл. гласник РС”, бр.18/2010, 55/2013, 

27/2018 - др. закпн и 10/2019 ) уредип је претежну делатнпст Центра у свпм шлану 5. кпји 

гласи „Делатнпст у пбласти ушенишкпг и студентскпг стандарда пбављају устанпве 

ушенишкпг и студентскпг стандарда у складу са пвим закпнпм. На псниваое и рад устанпва 

из става 1. пвпг шлана примеоују се прпписи п јавним службама.” 

Претежна делатнпст Центра је пружаое услуга смещтаја и исхране за студенте кпји 

студирају у Нищу, шије се щкплпваое финансира средствима бучета Републике Србије.  

Центар пстварује свпје регистрпване делатнпсти неппсреднп, прекп свпјих 

прганизаципних јединица, на пснпву Пдлуке п мрежи устанпва студентскпг стандарда, 

(„Сл. гласник РС“, бр. 7/93, 19/93, 6/99, 50/2002 и 97/2005) и Правилника п прганизацији и 

систематизацији ппслпва и задатака у Центру.  

Служба правних, ппштих и кадрпвских ппслпва пбавља правне, кадрпвске, 

административне и ппщте ппслпве и задатке. 

Финансијска служба пбавља финансијске, рашунпвпдствене коигпвпдствене и 

материјалне ппслпве и задатке. 

Служба исхране пбавља ппслпве и задатке припремаоа и ппслуживаоа хране 

студентима кприсницима услуга и трећим лицима. 

Ппслпви исхране: 

Услуге исхране се пружају у студентским рестпранима: 

- Студентски рестпран бр. 1, налази се у Нищу, кпд Технишких факултета. 

- Студентски рестпран бр. 2, налази се у Нищу, у Тпплишинпј улици бр. 1. 

- Студентски рестпран бр. 3, налази се у Нищу, у Великптрнпвскпј улици бр. 2. 

Служба набавке пбавља ппслпве и задатке набавке дпбара, услуга, радпва, 

складищтеоа рпбе, ситнпг инвентара, пптрпщнпг материјала и кпмерцијалне ппслпве, 

пднпснп ппслпве пружаоа услуга трећим лицима.  
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House caffe 

 У пквиру Студентскпг центра Нищ ппслује клуб студената „House caffe” кпји се 

налази кпд Медицинскпг факултета у Великптрнпвскпј бр. 2.  Пвај клуб спада у ред 

кпмерцијалих рестпрана кпји пмпгућава прганизацију ппслпвних рушкпва, диплпмских 

прпслава и кпктела у склппу наушних скуппва на Универзитету. 

Сппртска фитнес сала 

Сппртска фитнес сала налази се у сутурену студентскпг рестпрана на Градскпм 

ппљу. Ппврщина теретане са кардип прпгрампм изнпси пкп 300 квадратних метара и 

пмпгућава истпвременп и несметанп вежбаое 50 шланпва. Теретана ппседује и прпстране 

свлашипннице са гардерпберима и тущ кабинама.  

Служба за развпј, инвестиције и пдржаваое пбавља ппслпве и задатке развпја, 

инвестиција, пдржаваоа пбјеката, уређаја и ппреме. 

Радна јединица студентски дпм 1 и 2, Радна јединица студентски дпм 3 и Радна 

јединица студентски дпм 4, пбављају ппслпве и задатке смещтаја студената и других 

кприсника услуга Центра. 

Ппслпви смештаја: 

Услугу смещтаја Студентски центар Нищ пружа у свпја шетири павиљпна: 

 Павиљпни 1 и 2, Улица Тпплишина бр. 1, Нищ, капацитет 347 места, II категприја; 

 Павиљпн 3, Улица Великптрнпвска бр. 2, Нищ, капацитет 254 места, I категприја; 

 Павиљпн 4, кпд Технишких факултета, Нищ, капацитет 357 места, I категприја; 

 

2.3 Брпј заппслених 

 

2.3.1 Предвиђен брпј заппслених 

  

 Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја дана 09.12.2020. гпдине ппд 

брпјем 110-00-216/2020-05 дпнелп је Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п 

изменама и дппунама правилника п прганизацији и систематизацији ппслпва и задатака, 

шиме је брпј заппслених пдређен на укупнп 222 радних места. 
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2.3.2 Стваран брпј радних места 

 
 
Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја дана 09.12.2020. гпдине ппд брпјем 

110-00-216/2020-05 дпнелп је Рещеое п даваоу сагласнпсти на Правилник п изменама и 

дппунама правилника п прганизацији и систематизацији ппслпва и задатака, шиме је брпј 

заппслених пдређен на укупнп 222 радних места. 

 

2.3.3 Пснпвне прганизаципне јединице Устанпве са приказаним брпјем заппслених 

 
 

 Сампсталних изврщилаца – 3; 

 Службе правних, кадрпвских, административних и ппщтих ппслпва – 43; 

 Службе финансијских ппслпва – 19; 

 Службе исхране – 107; 

 Службе набавке и кпмерцијале – 10; 

 Службе за развпј, инвестиције и пдржаваое – 16; 

 РЈ Студентски дпм I и II – 7; 

 РЈ Студентски дпм III – 7; 

 РЈ Студентски дпм IV – 9. 
 

 

3. ППИС ФУНКЦИЈА МЕНАЧМЕНТА УСТАНПВЕ 
 

3.1. Директпр 

 

Мр Раде Рајкпвић Директпр 018/231-339 rade.rajkovic@scnis.rs 

Ул. Александра 
Медведева бр. 2, 

18000 Ниш 

 

Ппис ппсла: 

 заступа и представља Студентски центар; 

 дпнпси акт п прганизацији и систематизацији ппслпва у Студентскпм центру; 

 пдлушује п кприщћеоу средстава у складу са закпнпм и пдгпвара за 
пдпбраваое и наменскп кприщћеое средстава утврђених финансијским 
планпм Центра; 
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 стара се п пствариваоу развпјнпг плана Студентскпг центра; 

 стара се п пствариваоу гпдищоег плана рада Студентскпг центра; 

 стара се п псигураоу квалитета и унапређеоу рада; 

 стара се п благпвременпм пбавещтаваоу заппслених, струшних пргана и 
Управнпг пдбпра п свим питаоима пд интереса за рад Центра и тих пргана; 

 предлаже Управнпм пдбпру пдлуке из оегпве надлежнпсти и стара се п 
оихпвпм спрпвпђеоу; 

 предузима мере ради изврщаваоа налпга инспектпра Министарства, 
сагласнп шл. 91. Закпна п ушенишкпм и студентскпм стандарду, кап и других 
инспекцијских пргана;  

 ппднпси извещтај п свпм раду Управнпм пдбпру; 

 ппднпси извещтај п раду Студентскпг центра Управнпм пдбпру и 
Министарству; 

 пдлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпсти заппслених (пријем, 
расппређиваое, дисциплинска и материјална дгпвпрнпст заппслених и 
другп); 

 пдлушује п правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима студената-кприсника 
услуга у складу са Закпнпм п ушенишкпм и студентскпм стандарду и 

 пбавља и друге ппслпве у складу са закпнпм, пвим Статутпм и псталим 
ппщтим актима Центра. 

 
 

3.2.  Заменик директпра 

 

Гпран Ђпрђевић 
Заменик 

директпра 
018/231-339 goran.djordjevic@scnis.rs 

Ул. Александра 
Медведева бр. 2, 

18000 Ниш 

 

Ппис ппсла: 

 пружа струшну ппмпћ директпру у рукпвпђеоу Центрпм и псталим 
ппслпвима кпји су му ппверени, 

 кппрдинира радпм Центра – планира расппређује ппслпве на рукпвпдипце 
унутращоих јединица у складу са прпгрампм рада или другим ппщим актима, 

 кппрдинира прпјектима и ушествује у другим струшним активнпстима према 
пптреби, 

 прати реализацију ппслпва и даје смернице за врщеое свих ппслпва из 
надлежнпсти устанпве, 

 даје струшна мищљеоа директпру устанпве, 

 асистира у ппстављаоу циљева у раду устанпве, ужих прганизаципних 
јединица и нижих рукпвпдилаца, 
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 надзире прганизацију и рад ужих прганизаципних јединица, кпнтрплище 
изврщаваое ппслпва и благпвремену и правилну реализацију пдлука пргана управљаоа,  

 пстварује кпнтакте и сарадоу са разлишитим телима, устанпвама, прганима и 
прганизацијама у земљи и инпстранству ради унапређеоа рада Центра, 

 неппсреднп рукпвпди устанпвпм  у пдсуству директпра, 

 израђује анализе, извещтаје, инфпрмације и друге материјале, 

 анализира и предлаже кпнкретна рещеоа, за ппједине прпблеме у разним 
фазама реализације пдређенпг ппсла и даје пдгпварајуће предлпге директпру устанпве, 

 заступа и представља  Центар у пдсуству директпра и у другим слушајевима 
када тп пптреба ппсла захтева, 

 закљушује угпвпре пп пвлащћеоу директпра, 

 пдлушује п пријему и расппређиваоу радника, престанку раднпг пднпса, п 
ппјединашним правима и пбавезама заппслених, дисциплинкпј и материјалнпј 
пдгпвпрнпсти и другим питаоима у складу са закпнпм, 

 пп пвлащћеоу директпра пдлушује п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти студената, 

 издаје налпге за исплате са текућег рашуна Центра у складу са Финансијским 
планпм, 

 даје налпг за службена путпваоа, 

 у циљу изврщаваоа пдређених ппслпва и задатака издаје радне налпге 
делпвима прпцеса рада, групама или ппјединим заппсленима, 

 пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра, у пквиру свпје щкплске 
спреме, 

 за свпј рад пдгпвпран је директпру Центра. 
 
 

3.3 . Ппмпћник директпра за правне, кадрпвске, административне и ппште  

ппслпве 

 

Светлана 
Стеванпвић 

Ппмпћник 
директпра за 

правне, кадрпвске, 
административне 
и ппште ппслпве 

018/236-686 svetlana.stevanovic@scnis.rs 

Ул. Александра 
Медведева бр. 
2, 18000 Ниш 

 

Ппис ппсла: 

 пружа струшну ппмпћ директпру, 

 ппмаже директпру у планираоу, утврђиваоу и спрпвпђеоу прпцеса рада и 
ппслпвне и развпјне пплитике Центра, 

 ппмаже директпру у припремаоу и дпнпщеоу прпграма и планпва Центра, 
предузима мере, прганизује, кппрдинира и пдгпвпран је за изврщеое прпграма и планпва, 

 ушествује у изради Гпдищоег прпграма рада и Извещтаја п раду, 
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 асистира директпру у унапређеоу прганизације рада, даје упутства и налпге 
за квалитетнп и раципналнп пбављаое ппслпва и задатака, 

 кппрдинира  и ушествује у раду тимпва и пргана, 

 разматра и рещава прганизаципна питаоа на пснпву делегираних 
пвлащћеоа директпра, 

 рукпвпди службпм правних, кадрпвских, административних и ппщтих 
ппслпва, планира и расппређује ппслпве на заппслене, прати и пцеоује рад рукпвпдилаца 
и заппслених у служби, 

 прганизује, кппрдинира, прати и кпнтрплище изврщеое правних, 
кадрпвских, административних и ппщтих  ппслпва, 

 развија, дефинище и кппрдинира припрему прпграма и планпва рада из 
пбласти правних, кадрпвских, административних и ппщтих ппслпва 

 прати спрпвпђеое и усклађенпст ппщтих и ппјединашних аката са прпписима 
из делпкруга рада, 

 пбавља ппслпве из пбласти импвинскп – правних  ппслпва, 

 прати и припрема ппщте акте, угпвпре и друге ппщте и ппјединашне акте, 

 кпнтрплище припрему угпвпра и оихпву реализацију и дпнпси пдлуку п 
предузимаоу правних мера, 

 надзире рад заппслених на правним, кадрпвским и административним 
ппслпвима,  

 кппрдинира ппслпве из пбласти защтите заппслених пд злпстављаоа на 
раду, 

 пдгпвпран је за закпнитпст свих пдлука дпнетих у Центру, 

 пдгпвпран је за пбезбеђеое пптребних средстава за рад, у пквиру свпјих 
кпмпетенција, 

 припрема и пп пвлащћеоу директпра дпнпси рещеоа пп захтевима радника 
из пбласти радних пднпса, 

 припрема седнице и присуствује седницама Управнпг пдбпра и даје струшна 
мищљеоа и сугестије, струшнп пбрађује пдлуке Управнпг пдбпра, директпра и кпмисија, 

 рещава радне, дисциплинске и друге ппступке и управља другим правним 
ппслпвима, 

 ушествује у припреми плана кадрпва и пбавља активнпсти у вези са 
реализацијпм кпнкурса за пријем нпвих кадрпва, 

 кпнтактира са студентима, кприсницима услуга и даје пптребна пбавещтеоа, 

 кппрдинира рад са рукпвпдипцима свих служби у Центру, 

 пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра и заменика директпра, у 
пквиру свпје щкплске спреме,  

 за свпј рад пдгпвпран је директпру и заменику директпра. 
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3.4. Ппмпћник директпра за финансијске ппслпве 

 

Мр Тамара 
Ђпрђевић 
Јпванчић 

Ппмпћник 
директпра за 
финансијске 

ппслпве 

018/236-686 tamara.djjovancic@scnis.rs 

Ул. Александра 
Медведева бр. 

2, 18000 Ниш 

 

Ппис ппсла: 

 пружа струшну ппмпћ директпру, 

 ппмаже директпру у планираоу, утврђиваоу и спрпвпђеоу прпцеса рада и 
ппслпвне и развпјне пплитике Центра, 

 ппмаже директпру у припремаоу и дпнпщеоу прпграма и планпва Центра, 
предузима мере, прганизује, кппрдинира и пдгпвпран је за изврщеое прпграма и планпва, 

 ушествује у изради Гпдищоег прпграм рада и Извещтаја п раду, 

 асистира директпру у унапређеоу прганизације рада, даје упутства и налпге 
за квалитетнп и раципналнп пбављаое ппслпва и задатака, 

 кппрдинира и ушествује у раду тимпва и пргана, 

 рукпвпди и прганизује рад финансијске службе, планира и расппређује 
ппслпве на заппслене, прати и пцеоује рад рукпвпдилаца и других заппслених у служби, 

 кппрдинира, дпнпси пдлуке п нашину реализације и прати изврщеое 
финансијских и рашунпвпдствених ппслпва, 

 развија, дефинище и кппрдинира примену финансијских планпва, 

 кппрдинира израду финансијских извещтаја, 

 сарађује са прганима кпнтрпле, пмпгућава увид у ппслпваое и пружа 
пптребна пбавещтеоа и ппступа пп примедбама у складу са важећим прпписима, 

 кпнтрплище спрпвпђеое закпнитпсти, наменскпг и екпнпмишнпг трпщеоа 
финансијских средстава, 

 прати прпписе из пбласти рашунпвпдства и финансијскпг ппслпваоа и даје 
струшна упутства директпру и заменику директпра,  

 ради трпмесешне извещтаје п изврщеоу бучета и заврщни рашун и 
пдгпвпран је за оихпву исправнпст, 

 пдгпвпран је за ппслпвне кпнтакте са ппслпвнпм банкпм, Управпм за трезпр, 
Министарствпм за прпсвету и науку и псталим институцијама кпје су пд знашаја за 
финансијскп ппслпваое Центра у пквиру службе,   

 припрема елементе за дпнпщеое финансијскпг плана и предлаже 
финансијску и инвестиципну пплитику, 

 пдгпвпран је за благпвременп дпнпщеое нпрмативних аката из пбласти 
материјалнп – финансијскпг ппслпваоа, рашунпвпдства и инвестиципне делатнпсти, 

 пдгпвпран је за закпнитпст рада Центра у делу финансија и инвестиција, 

 пдгпвпран је за спрпвпђеое пдредби и пдлука кпје су дпнете пд стране 
ппслпвпдних пргана, пднпснп директпра и Управнпг пдбпра у делу финансија, 
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 прати правне прпписе и кпнтрплище спрпвпђеое закпнитпсти, наменскпг и 
екпнпмишнпг трпщеоа финансијских средстава, 

 прати изврщеое планпва улагаоа пп пбјектима, 

 прати кретаое средстава за инвестиције, инвестиципнп пдржаваое, 
пднпснп стара се п приливу средстава и впди евиденцију п дпспелим ситуацијама пд 
извпђаша радпва, 

 ушествује у изради кпнашнпг пбрашуна изведених радпва и врщи ликвидацију 
свих пптраживаоа пп пснпву инвестиција и инвестиципнпг пдржаваоа, 

 кппрдинира кпнтинуирани надзпр и извещтаваое надређених п 
ефективнпсти мера идентификпваних ризика, 

 пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра и заменика директпра, у 
складу са свпјпм щкплскпм спремпм, 

 за свпј рад пдгпвпран је директпру Центра и заменику директпра.  
 

3.5. Ппмпћник директпра за исхрану 

 

Слпбпдан 
Ранђелпвић 

Ппмпћник 
директпра за 

исхрану 
018/236-686 slobodan.randjelovic@scnis.rs 

Ул. Александра 
Медведева бр. 

2, 18000 Ниш 

 

Ппис ппсла: 

 ппмаже директпру у планираоу, утврђиваоу и спрпвпђеоу прпцеса рада и 
ппслпвне и развпјне пплитике Центра, 

 ппмаже директпру у припремаоу и дпнпщеоу прпграма и планпва Центра, 
предузма мере, прганизује, кппрдинира и пдгпвпран је за изврщаваое прпграма и 
планпва, 

 ушествује у изради Гпдищоег прпграма рада и Извещтаја п раду, 

 асистира директпру у унапређеоу прганизације рада, даје упутства и налпге 
за квалитетнп и раципналнп пбављаое ппслпва и задатака, 

 кппрдинира и ушествује у раду тимпва и пргана, 

 рукпвпди, прганизује, кппрдинира и прати изврщеое ппслпва у свим 
пдељеоима у служби исхране, 

 пдгпвпра за успещан, закпнит рад, технплпщку и радну дисциплину у 
служби, 

 разматра и рещава прганизаципна питаоа на пснпву делегираних 
пвлащћеоа директпра, 

 врщи расппређиваое ппслпва и прати и пцеоује рад заппслених у служби 
исхране, 
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 пдгпвпран  је за  израду  планпва  прпизвпдое  и  ушествује  у  дпнпщеоу 
планпва прпизвпдое пбрпка, израду јелпвника и реализацију истих, у складу са 
нпрмативима за исхрану, 

 ппсебнп је пдгпвпран за унапређеое прганизације и технплпгије рада у делу 
исхране, пднпснп унапређеое система квалитета и „HACCP“ система, 

 сарађује са инспекцијским прганима у циљу редпвне кпнтрпле намирница и 
гптпвих јела, 

 прпушава  прпблематику  правилне  исхране,  врщи  струшне  анализе и 
предлаже кпнкретне мере за унапређеое исхране студената, 

 прганизује  екпнпмишнп  ппслпваое  крпз  стриктну  примену  јелпвника, 
ппщтпваое нпрматива,  правилну прераду намирница и пптималнпг брпја пбрпка  кпји се 
припремају, 

 прати закпнске прпписе, дефинище и пдгпвпран је за усаврщаваое и 
примену нпрматива у исхрани, 

 стара се п спрпвпђеоу мера безбеднпсти и здравља на раду и мера 
хигијенскп - санитарне защтите у сарадои са кппрдинатпрпм за безбеднпст и здравље на 
раду и сарадникпм за санитарне ппслпве,  

 врщи кпнтрплу квалитета и квантитета и аспртимана хране, 

 сарађује са ппмпћникпм директпра за ппслпве набавке и кпмерцијалу, 

 пдгпвпран је за прганизацију  дистрибуције пбрпка, 

 пбавља и друге ппслпве пп налпгу  директпра и заменика директпра у 
складу са свпјпм щкплскпм спремпм, 

 за свпј рад пдгпвпран је  директпру и заменику директпра. 
 

3.6. Ппмпћник директпра за ппслпве набавке и кпмерцијалу 

 

Дпбривпје Љујић 

Ппмпћник 
директпра за 

ппслпве набавке и 
кпмерцијалу 

018/236-686 boba.ljujic@scnis.rs 

Ул. Александра 
Медведева бр. 

2, 18000 Ниш 

 

Ппис ппсла: 

 пружа струшну ппмпћ директпру, 

 ппмаже директпру у планираоу, утврђиваоу и спрпвпђеоу прпцеса рада и 
ппслпвне и развпјне пплитике Центра, 

 ппмаже директпру у припремаоу и дпнпщеоу прпграма и планпва устанпве, 
предузма мере, прганизује, кппрдинира и пдгпвпран је за изврщаваое прпграма и 
планпва, 

 ушествује у изради Гпдищоег прпграма рада и Извещтаја п раду, 

 асистира директпру у унапређеоу прганизације рада, даје упутства и налпге 
за квалитетнп и раципналнп пбављаое ппслпва и задатака, 
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 разматра и рещава прганизаципна питаоа на пснпву делегираних 
пвлащћеоа директпра, 

 кппрдинира и ушествује у раду тимпва и пргана, 

 рукпвпди службпм набавке и кпмерцијале, планира и расппређује ппслпве 
на заппслене, прати и пцеоује рад рукпвпдилаца у пдељеоима и псталих заппслених у 
служби, 

 кппрдинира рад пдељеоа и пдгпвпран је за успещан, закпнит рад, 
технплпщку и радну дисциплину у пдељеоима, 

 рукпвпди припремпм предлпга гпдищоих планпва јавних набавки, набавки 
на кпје се закпн не примеоује и плана кпнтрпле јавних набавки,   

 кппрдинира спрпвпђеое јавних набавки и кпнтрплище трпщкпве, 

 ушествује у ппступцима јавних набавки кап шлан кпмисије, 

 кппрдинира у изради угпвпра п јавним набавкама, 

 кпнтрплище акте кпји се дпнпсе у ппступцима јавних набавки, 

 кпнтрплище закпнитпст планираоа, спрпвпђеоа и изврщеоа јавних набавки 
и израђује ивещтај п реализпваним набавкама, 

 пдгпвпран је за исправнпст и ташнпст извпрне и изведене дпкументације у  
служби,   

 пдгпвпран је за пбезбеђеое пптималних залиха рпбе у складу са планпм 
прпизвпдое, 

 перманентнп прати тржищте, предлаже пдгпварајуће мере за ппстизаое 
пптималних услпва са аспекта квалитета, квантитета и цена рпбе, 

 ушествује у закљушиваоу угпвпра и пдгпвпран је за реализацију угпвпра 
закљушених у ппступку јавних набавки, 

 ушествује у закљушиваоу угпвпра са трећим лицима кприсницима услуга 
Центра, 

 врщи пбрашун цена кпщтаоа и фпрмира прпдајне цене за пптребе пружаоа 
услуга трећим лицима,  

 пбавља и друге ппслпве пп налпгу директпра и  заменика директпра у 
складу са свпјпм щкплскпм спремпм,  

 за свпј рад пдгпвпран је директпру и заменику директпра. 
 

3.7. Ппмпћник директпра за развпј, инвестиције и инвестиципнп пдржаваое 

 

Милан 
Миладинпвић 

Ппмпћник 
директпра за 

развпј, 
инвестиције и 
инвестиципнп 

пдржаваое 

018/501-000 milan.miladinovic@scnis.rs 

Булевар Никпле 
Тесле бр. 15, 
18000 Ниш 

 

Ппис ппслпва: 
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 пружа струшну ппмпћ директпру, 

 ппмаже директпру у планираоу, утврђиваоу и спрпвпђеоу прпцеса рада и 
ппслпвне и развпјне пплитике Центра, 

 ппмаже директпру у припремаоу и дпнпщеоу прпграма и планпва Центра, 
предузма мере, прганизује, кппрдинира и пдгпвпран је за изврщаваое прпграма и 
планпва, 

 ушествује у изради Гпдищоег прпграма рада и Извещтаја п раду, 

 асистира директпру у унапређеоу прганизације рада, даје упутства и налпге 
за квалитетнп и раципналнп пбављаое ппслпва и задатака, 

 кппрдинира и ушествује у раду тимпва и пргана, 

 ппмаже директпру у делу кпји се пднпси на развпј, инвестиције и 
пдржаваое, 

 рукпвпди Службпм за развпј, инвестиције и пдржаваое, планира и 
расппређује ппслпве на заппслене, прати и пцеоује рад рукпвпдилаца у пдељеоима и 
псталих заппслених у служби, 

 кппрдинира рад пдељеоа у служби и пдгпвара за успещан, закпнит рад, 
технплпщку и радну дисциплину у пдељеоима, 

 разматра и разрещава прганизаципна питаоа на пснпву делегираних 
пвлащћеоа директпра, 

 прати развпј и примену савремене инфпрмацијске технплпгије за пптребе 
Центра, 

 кппрдинира пдржаваое  кпмплетне телекпмуникаципне ппреме, 

 прати правне прпписе и кпнтрплище спрпвпђеое закпнитпсти наменскпг и 
екпнпмишнпг трпщеоа ресурса, 

 даје предлпге за набавку ппреме, системскпг спфтвера кприснишких 
прпграма и инфпрмаципних база ппдатака, 

 пбавља и друге ппслпве и задатке пп налпгу директпра и заменика 
директпра Центра, кпји су у складу са свпјпм щкплскпм спремпм, 

 за свпј рад пдгпвпран је директпру и заменику директпра. 

4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ С ЈАВНПЩЋУ РАДА 

4.1. Јавнпст рада Центра 

 

Рад Центра је дпступан јавнпсти. П свпм раду Центар пбавещтава јавнпст путем средстава 

јавнпг инфпрмисаоа (саппщтеоа, кпнференције за нпвинаре, интервјуи) и на други 

прикладан нашин (неппсредна кпмуникација, веб-презентација, брпщуре и сл.). Заппслени 

кпји су пвлащћени за припрему инфпрмација и ппдатака везаних за пбавещтаваое 

јавнпсти пдгпвпрни су за оихпву ташнпст и благпвременпст.  

Све инфпрмације кпјима Центар распплаже, а кпје су настале у раду или у вези са радпм 

Центра, саппщтавају се тражипцу инфпрмације, ставља му се на увид дпкумент кпји 
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садржи тражену инфпрмацију или му се издаје кппија захтеванпг дпкумента, а у складу са 

Закпнпм п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Службени гласник РС“, 

брпј 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), псим у слушају када су се стекли услпви за искљушеое 

или пгранишеое слпбпднпг приступа инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, а према 

ппменутпм закпну, према Закпну п защтити ппдатака п лишнпсти („Службени гласник РС“, 

брпј 87/2018) и Закпну п тајнпсти ппдатака („Службени гласник РС“, брпј 104/09) и др.  

Кприсници услуга и трећа лица пбавещтавају се п свпјим правима, пбавезама и нашину 

пствариваоа права и пбавеза у прпстпријама Центра, путем телефпна и путем електрпнске 

ппщте у тпку раднпг времена. На тражеое физишких или правних лица дају се мищљеоа п 

примени пдредаба закпна и других ппщтих аката, кап и пдгпвпри на питаоа пбухваћена 

притужбама на рад Центра и неправилан пднпс заппслених. 

 

4.2. Дпкумента п раду Центра – дпступна су на интернет сајту Центра 

  

Интернет адреса Центра је : http://scnis.rs 

 

4.3. Раднп време Центра 

 

 Раднп време Центра регулисанп је Пдлукпм бр. 02/02-136/1 пд 03.02.2020. гпдине 

на пснпву шланпва 55, 56, 62, 63, 64. и шлана 192. Закпна п раду ( „Службени гласник РС“ 

бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и шлана 13. и шлана 14. Кплективнпг 

угпвпра Студентскпг центра Нищ. Радна недеља траје пет, пднпснп щест радних дана у 

зависнпсти пд прирпде ппсла и рада ппједине службе Студентскпг центра Нищ, а раднп 

врме у тпку раднпг дана 8 шаспва. Заппслени кпји раде пунп раднп време у тпку раднпг 

дана имају правп на пдмпр у тпку дневнпг рада у трајаоу пд 30 минута. Изузетнп, у 

службама и радним јединицама Центра у кпјима се рад пбавља у сменама, нпћу или кад 

прирпда ппсла и прганизација рада тп захтева, радна недеља се мпже прганизпвати на 

други нашин.  

 

 

 

 

http://scnis.rs/
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4.4. Кпнтакт телефпни и електрпнска адреса Центра 

 

 Кпнтакт телефпни и имејл адресе директпра, заменика директпра, ппмпћника 

директпра, Службе смещтаја, Благајне исхране, Инфпрматишке службе дпступни су на сајту 

Центра  http://scnis.rs 

У наставку су приказани кпнтакт телефпни и имејл адресе меначмента Центра: 

 

Име и презиме Функција Телефпн/факс Имејл адреса Адреса 

Централа  018/236-686 info@scnis.rs 

Ул. Александра 
Медведева бр. 
2, 18000 Нищ 

Мр Раде 
Рајкпвић 

Директпр 018/231-339 rade.rajkovic@scnis.rs 

Ул. Александра 
Медведева бр. 
2, 18000 Нищ 

Гпран Ђпрђевић Заменик директпра 018/231-339 goran.djordjevic@scnis.rs 

Ул. Александра 
Медведева бр. 
2, 18000 Нищ 

Светлана 
Стеванпвић 

Ппмпћник 
директпра за 

правне, кадрпвске, 
административне и 

ппщте ппслпве 

018/236-686 svetlana.stevanovic@scnis.rs 

Ул. Александра 
Медведева бр. 
2, 18000 Нищ 

мр Тамара 
Ђпрђевић 
Јпванчић 

Ппмпћник 
директпра за 
финансијске 

ппслпве 

018/236-686 tamara.djjovancic@scnis.rs 

Ул. Александра 
Медведева бр. 
2, 18000 Нищ 

Слпбпдан 
Ранђелпвић 

Ппмпћник 
директпра за 

исхрану 
018/236-686 slobodan.randjelovic@scnis.rs 

Ул. Александра 
Медведева бр. 
2, 18000 Нищ 

Дпбривпје 
Љујић 

Ппмпћник 
директпра за 

ппслпве набавке и 
кпмерцијалу 

018/236-686 boba.ljujic@scnis.rs 

Ул. Александра 
Медведева бр. 
2, 18000 Нищ 

Милан 
Миладинпвић 

Ппмпћник 
директпра за 

развпј, инвестиције 
и инвестиципнп 

пдржаваое 

018/501-000 milan.miladinovic@scnis.rs 

Булевар Никпле 
Тесле бр. 15, 
18000 Нищ 

 

http://scnis.rs/
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4.5. Пвлашћенп лице за ппступаое пп захтевима за слпбпдан приступ 

инфпрмацијама 

 

 Закпнпм п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја уређују се права 

на приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја кпјима распплажу пргани јавне власти, ради 

пствареоа и защтите интереса јавнпсти да зна и пствареоа слпбпднпг демпкратскпг 

ппретка и птвпренпг друщтва. Ради пствариваоа права на приступ инфпрмацијама пд 

јавнпг знашаја кпјима распплажу пргани јавне власти, пвим закпнпм устанпвљен је 

институт Ппвереника за инфпрмације пд јавнпг знашаја, кап сампсталанпг државнпг 

пргана, кпји је независан у врщеоу свпје надлежнпсти. 

 Прган власти дужан је да у рпку пд 15 дана пд дана пријема захтева, тражипца 

пбавести п ппседпваоу инфпрмације, стави му на увид дпкумент кпји садржи тражену 

инфпрмацију, пднпснп изда му кппију тпг дпкумента. Акп прган власти на захтев не 

пдгпвпри у рпку, тражилац мпже улпжити жалбу Ппверенику, псим у слушајевима 

утврђеним пвим закпнпм.  

 Пдгпвпрнп лице у пргану власти у складу са пвим Закпнпм пдређује једнп или вище 

службених лица за ппступаое пп захтеву за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг 

знашаја. Пбавезе пвлащћенпг лица су да прима захтеве, пбавещтава тражипца п 

ппседпваоу инфпрмација и пбезбеђује увид у дпкумент кпји садржи тражену 

инфпрмацију, пднпснп дпставља инфпрмацију на пдгпварајући нашин, пдбија захтев 

рещеоем, предузима мере за унапређеое праксе ппступаоа са нпсашима инфпрмација, 

праксе пдржаваоа нпсаша инфпрмација, кап и праксе оихпвпг шуваоа и пбезбеђеоа.  

 Захтев се мпже упутити писаним путем на адресу Устанпве Студентскпг стандарда 

Студентски центар Нищ, Ул. Александра Медведева бр. 2, Нищ или прекп пспбе за кпнтакт:  

Диплпмирани правник – Марија Антанаскпвић, имејл: info@scnis.rs 

 

 

4.6. Пвлашћенп лице за сарадоу са нпвинарима и јавним гласилима 

  

Директпр Устанпве пдређује лице кпје ће сарађивати са нпвинарима и јавним гласилима у 

зависнпсти пд врсте инфпрмација кпје је пптребнп да Центар пружи јавнпсти. 
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4.7. Прилаз пспбама са инвалидитетпм кпје се птежанп крећу или за кретаое 

кпристе инвалидска кплица 

 

 У приземљу Павиљпна 3 налазе се 2 спбе кпје су ппвезане алармпм са 

ппртирницпм и прилагпђене су за станпваое пспба са инвалидитетпм. Такпђе, на улазу у  

пвај Павиљпн изграђена је приступна рампа. Студентски рестпран брпј 1, кпји се налази у 

Ул. Александра Медведева бр. 2, је приступашан студентима кпји се птежанп крећу или за 

кретаое кпристе инвалидска кплица.  

 

4.8. Аудип и видеп снимаое пбјеката и активнпсти Центра 

 

 Дппущтенп је аудип и видеп снимаое зграде и активнпсти Центра уз претхпднп 

пбавещтеое и пдпбреое.  

 

5. СПИСАК НАЈШЕЩЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФПРМАЦИЈА ПД ЈАВНПГ ЗНАШАЈА 
 

 Кприсници услуга (студенти) и трећа лица инфпрмације везане за рад Центра и 

оених радних јединица дпбијају најшещће усменим путем у директнпм кпнтакту са 

заппсленима; путем кпнтакт телефпна служби и управа дпмпва и рестпрана, дирекције 

Устанпве; путем електрпнске ппщте.  

 Званишних захтева за тражеое инфпрмација пд јавнпг знашаја тпкпм 2020. гпдине 

није билп. Ппшеткпм 2021. гпдине Центар је дпбип два захтева, пд тпга је један 

ппднпсилац захтева тражип увид у дпкументацију али је на крају пдустап.   

 Све службе у директнпм кпнтакту са студентима и другим физишким и правним 

лицима дају инфпрмације из дпмена оихпве делатнпсти ппщтујући Закпн п защтити 

ппдатака п лишнпсти („Службени гласник РС“, брпј: 87/2018), Закпн п тајнпсти ппдатака 

(„Сл. гласник РС“ брпј: 104/09-37) и др.  



24 | Страна 
Инфпрматпр п раду Устанпве Студентски центар Нищ 

 
 

 На интернет страници Центра кприсници услуга мпгу да се инфпрмищу п свим 

битним питаоима из пбласти смещтаја и исхране (нпр. кпнкурси, ранг листе, спискпви 

рестпрана и дпмпва, кпнтакт телефпни и адресе и другп, кап и питаоа из делпкруга рада 

Службе смещтаја, Службе исхране, Службе финансијских ппслпва, Службе набавке и 

кпмерцијале и сл.)  

 Службеник за пднпсе са јавнпщћу и маркетинг сваке щкплске гпдине уређује и 

ажурира „Впдиш за студенте“ у виду бесплатне щтампане брпщуре. „Впдиш за студенте“ је 

намеоен какп студентима прве гпдине првпг степена студија, такп и студентима свих 

степена и гпдина студија.  

 

6. ППИС НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАЩЋЕОА И ПБАВЕЗЕ 

 

 Центар има свпјствп правнпг лица и сва пвлащћеоа у правнпм прпмету са трећим 

лицима, кпја му припадају на пснпву Устава, закпна и Статута Центра. У правнпм прпмету 

са трећим лицима Центар иступа у свпје име и за свпј рашун. За свпје пбавезе Центар 

пдгпвара свим средствима кпјима распплаже (пптпуна пдгпвпрнпст). 

Центар пстварује свпје регистрпване делатнпсти неппсреднп, прекп свпјих 

прганизаципних јединица. 

7. ППИС ППСТУПАОА У ПКВИРУ НАДЛЕЖНПСТИ, ПВЛАЩЋЕОА И ПБАВЕЗА 
 

 На пснпву шлана 21. Закпна п јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91), шлана 

51. и шлана 99. Закпна п ушенишкпм и студентскпм стандарду („Сл. гласник РС“ бр. 18/2010, 

55/2013, 27/2018 – др. закпн и 10/2019) и шлана 15. Статута, Управни пдбпр Центра, на 

седници пдржанпј 20.05.2019. гпдине, дпнеп је Статут Устанпве Студентски центар „Нищ“ 

кпјим су пдређене пснпвне делатнпсти Центра и ппис ппступаоа у пквиру надлежнпсти, 

пвлащћеоа и пбавеза. 

Центар ппднпси перипдишне (кварталне) извещтаје кап и гпдищои извещтај п раду 

Министарству прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, кпји се сашиоавају на пснпву 

прпписа кпјима се уређује бучетски систем.  

Статут Центра дпступан је на линку: http://media.scnis.rs/2019/12/СТАТУТ.pdf 

 

http://media.scnis.rs/2019/12/СТАТУТ.pdf
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8. НАВПЂЕОЕ ПРППИСА 
 

 Устанпва студентскпг стандарда Студентски центар Нищ је у пбавези да у свпм раду 

ппщтује следеће наведене закпне, правилнике, уредбе, пдлуке, рещеоа, упутства:  

1. ЗАКПН П УШЕНИШКПМ И СТУДЕНТСКПМ СТАНДАРДУ ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 
55/2013, 27/2018 (др. закпн) и 10/2019) и важећа ппдзакпнска акта кпја га ближе 
уређују. 

2. ПДЛУКА П МРЕЖИ УСТАНПВА СТУДЕНТСКПГ СТАНДАРДА ("Сл. гласник РС", бр. 7/93, 
19/93, 6/99, 50/2002, 97/2005 и 90/2011) 

3. ЗАКПН П ЈАВНИМ СЛУЖБАМА ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005 -др. 
закпн, 81/2005 -испр. др. закпна, 83/2005 -испр. др. закпна и 83/2014 -др. закпн) 

4. ЗАКПН П РАДУ ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-пдлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентишнп тумашеое) 

5. ЗАКПН П СЛПБПДНПМ ПРИСТУПУ ИНФПРМАЦИЈАМА ПД ЈАВНПГ ЗНАШАЈА ("Сл. 
гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) 

6. ЗАКПН П ПЕНЗИЈСКПМ И ИНВАЛИДСКПМ ПСИГУРАОУ ("Сл. гласник РС", бр. 
34/2003, 64/2004 -пдлука УСРС, 84/2004 -др. закпн, 85/2005, 101/2005 -др. закпн, 
63/2006 ¬пдлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 
75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019-пдлука УС и 86/2019) 

7. УРЕДБА П ППСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАОЕ САГЛАСНПСТИ ЗА НПВП ЗАППЩЉАВАОЕ И 
ДПДАТНП РАДНП АНГАЖПВАОЕ КПД КПРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА  ("Сл. гласник 
РС", бр. 159/2020) 

8. ППСЕБАН КПЛЕКТИВНИ УГПВПР ЗА ЗАППСЛЕНЕ У УСТАНПВАМА СТУДЕНТСКПГ 
СТАНДАРДА („Сл. гласник РС“, бр.100/2015) 

9. ЗАКПН П НАШИНУ ПДРЕЂИВАОА МАКСИМАЛНПГ БРПЈА ЗАППСЛЕНИХ У ЈАВНПМ 
СЕКТПРУ ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 81/2016 -пдлука УС и 95/2018) 

10. ЗАКПН П ПРПФЕСИПНАЛНПЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ И ЗАППЩЉАВАОУ ПСПБА СА 
ИНВАЛИДИТЕТПМ ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013) 

11. ЗАКПН П БЕЗБЕДНПСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005,  
91/2015 и 113/2017-др. закпн); 

12. ЗАКПН П ЈАВНПЈ СВПЈИНИ ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 
104/2016-др. закпн, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020) и ппдзакпнска акта 
кпја их ближе уређују; 

13. ЗАКПН П ППЩТЕМ УПРАВНПМ ППСТУПКУ ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018-
аутентишнп тумашеое); 

14. ЗАКПН П ЈАВНИМ НАБАВКАМА ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019) и ппдзакпнски акти 
везани за примену закпна п јавним набавкама; 

15. ЗАКПН П ПБЛИГАЦИПНИМ ПДНПСИМА ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 -
пдлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 -Уставна 
ппвеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020); 

16. ЗАКПН П ЗДРАВСТВЕНПЈ ЗАЩТИТИ ("Сл. гласник РС", бр. 25/2019); 



26 | Страна 
Инфпрматпр п раду Устанпве Студентски центар Нищ 

 
 

17. ПРАВИЛНИК П НАШИНУ УНУТРАЩОЕГ УЗБУОИВАОА, НАШИНУ ПДРЕЂИВАОА 
ПВЛАЩЋЕНПГ ЛИЦА КПД ППСЛПДАВЦА, КАП И ДРУГИМ ПИТАОИМА ПД ЗНАШАЈА 
ЗА УНУТРАЩОЕ УЗБУОИВАОЕ КПД ППСЛПДАВЦА КПЈИ ИМА ВИЩЕ ПД ДЕСЕТ 
ЗАППСЛЕНИХ ("Сл.гласник РС" бр. 49/2015 и 44/2018-др. закпн); 

18. ЗАКПН П РЕГИСТРУ ЗАППСЛЕНИХ, ИЗАБРАНИХ, ИМЕНПВАНИХ, ППСТАВЉЕНИХ И 
АНГАЖПВАНИХ ЛИЦА КПД КПРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА ("Сл.гласник РС" бр. 
68/2015); 

19. ИСПРАВКА ЗАКПНА П РЕГИСТРУ ЗАППСЛЕНИХ, ИЗАБРАНИХ, ИМЕНПВАНИХ, 
ППСТАВЉЕНИХ И АНГАЖПВАНИХ ЛИЦА КПД КПРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА 
("Сл.гласник РС"  79/2015); 

20. ЗАКПН П КУЛТУРНИМ ДПБРИМА ("Сл.гласник РС" бр. 71/94, 52/2011 - др. закпни 
99/2011 - др.закпн и 6/2020-др. закпн); 

21. ЗАКПН П БУЧЕТСКПМ СИСТЕМУ ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009...149/2020); 
22. ЗАКПН П ЈАВНПЈ СВПЈИНИ ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011 ... 153/2020); 
23. ЗАКПН П ПЛАТАМА У ДРЖАВНИМ ПРГАНИМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА ("Сл. гласник 

РС" бр. 34/2001...21/2016-др. закпн); 
24. ЗАКПН П ПРИВРЕМЕНПМ УРЕЂИВАОУ ПСНПВИЦА ЗА ПБРАШУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, 

ПДНПСНП ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ ПРИМАОА КПД КПРИСНИКА ЈАВНИХ 
СРЕДСТАВА ("Сл. гласник РС" бр. 116/2014 и 95/2018); 

25. ЗАКПН П ППРЕЗУ НА ДПДАТУ ВРЕДНПСТ ("Сл. гласник РС" бр. 84/2004...153/2020); 
26. ЗАКПН П ППРЕЗУ НА ДПХПДАК ГРАЂАНА ("Сл. гласник РС" бр. 24/2001...6/2021-

усклађени дин. изн.); 
27. ЗАКПН П ППРЕЗИМА НА ИМПВИНУ ("Сл. гласник РС" бр. 26/2001...144/2020); 
28. ЗАКПН П БУЧЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2021. ГПДИНУ ("Сл. гласник РС" бр. 

149/2020); 
29. ЗАКПН П ППРЕЗУ НА ДПБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА ("Сл. гласник РС" бр. 

25/2001...153/2020);    
30. ЗАКПН П ППРЕСКПМ ППСТУПКУ И ППРЕСКПЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ ("Сл. гласник РС" 

бр. 80/2002...144/2020); 
31. ЗАКПН П ДППРИНПСИМА ЗА ПБАВЕЗНП СПЦИЈАЛНП ПСИГУРАОЕ ("Сл. гласник РС" 

бр. 84/2004...6/2021-усклађени дин. изн.);          
32. УРЕДБА П БУЧЕТСКПМ РАШУНПВПДСТВУ ("Сл. гласник РС" бр. 125/2003...27/2020); 
33. УРЕДБА П КПЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ПБРАШУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАППСЛЕНИХ У 

ЈАВНИМ СЛУЖБАМА ("Сл. гласник РС" бр. 44/01 ... 19/21);  
34. УРЕДБА П ЕВИДЕНЦИЈИ И ПППИСУ НЕППКРЕТНПСТИ И ДРУГИХ СРЕДСТАВА У 

ДРЖАВНПЈ СВПЈИНИ ("Сл. гласник РС" бр. 27/1996); 
35. ПРАВИЛНИК П СМЕЩТАЈУ И ИСХРАНИ СТУДЕНАТА ("Сл. гласник РС" 36/2019); 
36. ПРАВИЛНИК П УСЛПВИМА И НАШИНУ УТВРЂИВАОА ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНПВАМА 

УШЕНИШКПГ И СТУДЕНТСКПГ СТАНДАРДА ("Сл. гласник РС" бр.108/16); 
37. ПРАВИЛНИК НАШИНУ И ППСТУПКУ ПРЕНПСА НЕУТРПЩЕНИХ БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

НА РАШУН ИЗВРЩЕОА БУЧЕТА РЕПУБЛИКЕ  ("Сл. гласник РС" бр. 120/2012);   
38. ПРАВИЛНИК П БЛИЖИМ УСЛПВИМА ЗА ПСНИВАОЕ, ППШЕТАК РАДА И ПБАВЉАОЕ 

ДЕЛАТНПСТИ У ППГЛЕДУ ПРПСТПРА И ППРЕМЕ ЗА ДПМПВЕ УШЕНИКА И 
СТУДЕНТСКЕ ЦЕНТРЕ ("Сл. гласник РС" бр. 90/2011); 
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39. ПРАВИЛНИК П НАШИНУ И РПКПВИМА ВРЩЕОА ПППИСА  ИМПВИНЕ И ПБАВЕЗА 
КПРИСНИКА БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС" бр. 
33/2015 и 101/2018); 

40. ПРАВИЛНИК П ЗАЈЕДНИШКИМ КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА 
УСППСТАВЉАОЕ, ФУНКЦИПНИСАОЕ И ИЗВЕЩТАВАОЕ П СИСТЕМУ ФИНАНСИЈСКПГ 
УПРАВЉАОА И КПНТРПЛЕ У ЈАВНПМ СЕКТПРУ ("Сл. гласник РС" бр. 89/2019); 

41. ПРАВИЛНИК П САДРЖАЈУ И НАШИНУ ВПЂЕОА ЕВИДЕНЦИЈЕ И ИЗДАВАОА УШЕНИШКЕ 
И СТУДЕНТСКЕ КАРТИЦЕ У ДПМУ УШЕНИКА И СТУДЕНТСКПМ ЦЕНТРУ ("Сл. гласник 
РС" бр. 29/2011, 90/2013 и 36/2019); 

42. ПРАВИЛНИК П НАШИНУ И ППСТУПКУ ПБАВЉАОА ПЛАТНПГ ПРПМЕТА У ПКВИРУ 
КПНСПЛИДПВАНПГ РАШУНА ТРЕЗПРА ("Сл. гласник РС" бр. 96/2017, 68/2019, 
91/2020 и 152/2020); 

43. ПРАВИЛНИК П СТАНДАРДНПМ КЛАСИФИКАЦИПНПМ ПКВИРУ И КПНТНПМ ПЛАНУ 
ЗА БУЧЕТСКИ СИСТЕМ ("Сл. гласник РС" бр. 16/2016, 49/2016…19/2021);  

44. ПРАВИЛНИК П НАШИНУ ПРИПРЕМЕ, САСТАВЉАОА И ППДНПЩЕОА ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕЩТАЈА КПРИСНИКА БУЧЕТСКИХ СРЕДСТАВА, КПРИСНИКА СРЕДСТАВА 
ПРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПБАВЕЗНП СПЦИЈАЛНП ПСИГУРАОЕ И БУЧЕТСКИХ ФПНДПВА 
("Сл. гласник РС" бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021); 

45. ПРАВИЛНИК П СПИСКУ КПРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА ("Сл. гласник РС" бр. 
160/2020); 

46. ПРАВИЛНИК П УТВРЂИВАОУ ДПБАРА И УСЛУГА ИЗ ПБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА ЗА 
СВРХУ ПДРЕЂИВАОА ППРЕСКПГ ДУЖНИКА ЗА ППРЕЗ НА ДПДАТУ ВРЕДНПСТ ("Сл. 
гласник РС" бр. 86/2015 и 159/2020);  

47. ПДЛУКА П ЛПКАЛНИМ КПМУНАЛНИМ ТАКСАМА ("Сл. лист Града Нища" бр. 
77/2018); 

48. ЗАКПН П УШЕНИШКПМ И СТУДЕНТСКПМ СТАНДАРДУ ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010 
55/2013, 27/2018-др. закпн и 10/2019) 

49. ПРАВИЛНИК П СМЕЩТАЈУ И ИСХРАНИ УШЕНИКА И СТУДЕНАТА ("Сл. гласник РС", бр. 
36/2019) 

50. ПДЛУКА П МРЕЖИ УСТАНПВА СТУДЕНТСКПГ СТАНДАРДА ("Сл. гласник РС", бр. 7/93, 
19/93, 6/99, 50/2002, 97/2005 и 90/2011) 

51. ПРАВИЛНИК П СТАНДАРДИМА ЗА КАТЕГПРИЗАЦИЈУ ПБЈЕКАТА УШЕНИШКПГ И 
СТУДЕНТСКПГ СТАНДАРДА ("Сл. гласник РС", бр. 1/2012) 

52. ЗАКПН П БЕЗБЕДНПСТИ ХРАНЕ ("Сл.гласник РС", бр. 41/2009 и 17/2019) 
53. ПРАВИЛНИК П СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА ИСХРАНЕ УШЕНИКА И СТУДЕНАТА ("Сл. 

гласник РС", бр. 67/2011) 
54. ПРАВИЛНИК П СМЕЩТАЈУ И ИСХРАНИ УШЕНИКА И СТУДЕНАТА ("Сл. гласник РС", бр. 

36/2019) 
55. ЗАКПН П САНИТАРНПМ НАДЗПРУ ("Сл. гласник РС", бр. 125/2004) 
56. ЗАКПН П ВЕТЕРИНАРСТВУ ("Сл. гласник РС", бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012 и 

17/2019-др.закпн) 
57. ЗАКПН П ЗДРАВСТВЕНПЈ ИСПРАВНПСТИ ПРЕДМЕТА ППЩТЕ УППТРЕБЕ ("Сл. гласник 

РС", бр. 92/2011) 
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58. ЗАКПН П НАДЗПРУ НАД ПРЕХРАМБЕНИМ ПРПИЗВПДИМА БИЉНПГ ППРЕКЛА ("Сл. 
гласник РС", бр. 25/96 и 101/2005 – др. закпн) 

59. ЗАКПН П ГЕНЕТИШКИ МПДИФИКПВАНИМ ПРГАНИЗМИМА ("Сл. гласник РС", бр. 
41/2009) 

60. ПРАВИЛНИК П ЗДРАВСТВЕНПЈ ИСПРАВНПСТИ ДИЈЕТЕТСКИХ ПРПИЗВПДА ("Сл. 
гласник РС", бр. 45/2010, 27/2011, 50/2012, 21/2015, 75/2015, 7/2017 и 103/2018-др. 
правилник) 

61. ПРАВИЛНИК П УСЛПВИМА ЗА ПБАВЉАОЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И 
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 3/2017) 

62. ПРАВИЛНИК П ПБАВЕЗНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ ПРЕГЛЕДИМА ПДРЕЂЕНИХ КАТЕГПРИЈА 
ЗАППСЛЕНИХ ЛИЦА У ПБЈЕКТИМА ППД САНИТАРНИМ НАДЗПРПМ, ПБЕВЕЗНИМ И 
ПРЕППРУШЕНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ ПРЕГЛЕДИМА КПЈИМА ППДЛЕЖУ ПДРЕЂЕНЕ 
КАТЕГПРИЈЕ СТАНПВНИЩТВА ("Сл. гласник РС", бр. 3/2017) 

63. ПРАВИЛНИК П ПРПГРАМУ ПБУКЕ ЗА СТИЦАОЕ ПСНПВНИХ ЗНАОА П ЛИШНПЈ 
ХИГИЈЕНИ И МЕРАМА ЗАЩТИТЕ ПД ЗАРАЗНИХ БПЛЕСТИ, НАШИНУ ОЕГПВПГ 
СПРПВПЂЕОА, ВИСИНИ ТРПЩКПВА, НАКНАДИ ЗА РАД КПМИСИЈА И ПСТАЛИМ 
ПИТАОИМА ("Сл. гласник РС", бр. 15/2017) 

64. ПРАВИЛНИК П ППЩТИМ И ППСЕБНИМ УСЛПВИМА ХИГИЈЕНЕ ХРАНЕ У БИЛП КПЈПЈ 
ФАЗИ ПРПИЗВПДОЕ, ПРЕРАДЕ И ПРПМЕТА ("Сл.гласник РС", бр. 72/2010 и 62/2018) 

65. ПРАВИЛНИК П КПЛИШИНАМА ПЕСТИЦИДА , МЕТАЛА И МЕТАЛПИДА И ДРУГИХ 
ПТРПВНИХ СУПСТАНЦИЈА, ХЕМИПТЕРАПЕУТИКА, АНАБПЛИКА И ДРУГИХ 
СУПСТАНЦИЈА КПЈЕ СЕ МПГУ НАЛАЗИТИ У НАМИРНИЦАМА ("Сл. лист СРЈ ",  бр.5/92,  
11/92-испр. и 32/2002 и "Сл.гласник РС", бр. 25/2010 - др. правилник и 28/2011 - др. 
правилник) 

66. ПРАВИЛНИК П ГРАНИЦАМА РАДИПАКТИВНЕ КПНТАМИНАЦИЈЕ ЛИЦА, РАДНЕ И 
ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ И НАШИНУ СПРПВПЂЕОА ДЕКПНТАМИНАЦИЈЕ ("Сл.гласник РС", 
бр. 38/2011) 

67. ПРАВИЛНИК П ПРЕХРАМБЕНИМ АДИТИВИМА ("Сл.гласник РС", бр. 53/2018) 
68. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ МЕСА, СТПКЕ ЗА КЛАОЕ, ПЕРАДИ И ДИВЉАШИ  ("Сл. лист 

СФРЈ", бр. 34/74, 26/75, 13/78, 1/81 – др.правилник и 2/85 – др.правилник и 50/2019 
– др.правилник) 

69. ПРАВИЛНИК П ДЕКЛАРИСАОУ И ПЗНАШАВАОУ УПАКПВАНИХ НАМИРНИЦА  ("Сл. 
лист СЦГ", бр. 4/2004, 12/2004 и 48/2004 и "Сл.гласник РС", бр. 85/2013 - др. 
правилник и 103/2018 – др. правилник) 

70. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ ЗАКЛАНИХ СВИОА И КАТЕГПРИЗАЦИЈИ СВИОСКПГ МЕСА 
("Сл. лист СФРЈ", бр. 2/85, 12/85   и 24/86) 

71. ПРАВИЛНИК П УСЛПВИМА ХИГИЈЕНЕ ХРАНЕ ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010) 
72. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ УСИТОЕНПГ МЕСА, ППЛУПРПИЗВПДА ПД МЕСА И 

ПРПИЗВПДА ПД МЕСА ("Сл. гласник РС", бр. 50/2019) 
73. ПРАВИЛНИК П ДЕКЛАРИСАОУ, ПЗНАШАВАОУ И РЕКЛАМИРАОУ ХРАНЕ ("Сл.гласник 

РС", бр. 19/2017, 16/2018, 17/2020 и 118/2020) 
74. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ЈЕСТИВА БИЉНА УЉА И 

МАСТИ, МАРГАРИН И ДРУГЕ МЕСНЕ НАМАЗЕ, МАЈПНЕЗ И СРПДНЕ ПРПИЗВПДЕ   
("Сл. лист СЦГ", бр. 23/2006 и "Сл.гласник РС" , бр. 43/2013 - др.правилник) 
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75. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ МЕСА ПЕРНАТЕ ЖИВИНЕ ("Сл. лист СФРЈ", бр. 1/81 и 
51/88) 

76. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА РИБЕ, РАКПВЕ, ЩКПЉКАЩЕ, 
МПРСКЕ ЈЕЖЕВЕ, МПРСКЕ КРАСТАВЦЕ, ЖАБЕ, КПРОАШЕ, ПУЖЕВЕ И ОИХПВЕ 
ПРПИЗВПДЕ ("Сл. лист СЦГ", бр. 6/2003, 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. 
правилник) 

77. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ ЈАЈА И ПРПИЗВПДА ПД ЈАЈА ("Сл. Гласник РС", бр. 7/2019, 
35/2019 и 78/2019) 

78. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА МЛЕКП, МЛЕШНЕ ПРПИЗВПДЕ, 
КПМППЗИТНЕ МЛЕШНЕ ПРПИЗВПДЕ И СТАРТЕР КУЛТУРЕ ("Сл. лист СРЈ", бр. 26/2002 
и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник, 4/2004 - др. правилник и 5/2004 и 
"Сл.гласник РС", бр. 21/2009 – др.правилник и 33/2010 - др. правилник) 

79. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ ПРПИЗВПДА ПД МЛЕКА И СТАРТЕР КУЛТУРА ("Сл. 
гласник РС", бр. 33/2010, 69/2010, 43/2013 - др.правилник и 34/2014) 

80. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ ВПЋА, ППВРЋА И ПЕШУРКИ ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/79, 
53/87 и "Сл. лист СЦГ", бр. 31/2003 - др. правилник, 56/2003 - др. правилник и 
4/2004 - др. правилник) 

81. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ ЖИТА, МЛИНСКИХ И ПЕКАРСКИХ ПРПИЗВПДА, 
ТЕСТЕНИНА И БРЗП СМРЗНУТИХ ТЕСТА ("Сл. лист СРЈ", бр. 52/95 и "Сл. лист СЦГ", бр. 
56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник и "Сл.гласник РС" , бр. 43/2013 - 
др.правилник) 

82. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ФИНЕ ПЕКАРСКЕ ПРПИЗВПДЕ, 
ЖИТА ЗА ДПРУШАК И СНЕК ПРПИЗВПДЕ ("Сл. лист СЦГ", бр. 12/2005 и "Сл.гласник 
РС" , бр. 43/2013 - др.правилник и 68/2016 – др.правилник) 

83. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ ПРПИЗВПДА ПД ВПЋА, ППВРЋА И ПЕШУРКИ И 
ПЕКТИНСКИХ ПРЕПАРАТА ("Сл. лист СФРЈ", бр. 1/79, 20/82, 39/89 - др. правилник, 
74/90 и 46/91 - др. правилник, "Сл. лист СРЈ", бр. 33/95 - др. правилник и 58/95 и 
"Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник, 4/2004 - др. правилник и 12/2005 - др. 
правилник и "Сл.гласник РС" , бр. 43/2013 - др.правилник, 72/2014 - др.правилник и 
101/2015 – др.правилник) 

84. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ ЩЕЋЕРА ("Сл. лист РС", бр. 88/2017)  
85. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА СП ЗА ЉУДСКУ ИСХРАНУ И 

ПРПИЗВПДОУ НАМИРНИЦА ("Сл. лист СЦГ", бр. 31/2005) 
86. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА СИРЋЕ ("Сл. лист СРЈ", бр. 

17/2002 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник и 
"Сл.гласник РС" , бр. 43/2013 - др.правилник) 

87. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА СЕНФ ("Сл. лист СРЈ", бр. 
3/2001 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник и 
"Сл.гласник РС" , бр. 43/2013 - др.правилник) 

88. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ СУПА, СПСПВА, ДПДАТАКА ЈЕЛИМА И СРПДНИХ 
ПРПИЗВПДА ("Сл. лист СРЈ", бр. 41/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник и 
4/2004 - др. правилник) 

http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/MesoZivina.doc
http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/Riba.doc
http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/Riba.doc
http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/Riba.doc
http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/Jaja.doc
http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/Mleko.doc
http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/Mleko.doc
http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/voce_povrce_pecurke.doc
http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/zito.doc
http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/zito.doc
http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/Proizvodi_voce_povrce_pecurke.doc
http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/Proizvodi_voce_povrce_pecurke.doc
http://www.serbiafood.co.yu/propisi/2005/secer.htm
http://www.serbiafood.co.yu/propisi/pravilnik-so.htm
http://www.serbiafood.co.yu/propisi/2005/sirce.htm
http://www.serbiafood.co.yu/propisi/2005/senf.htm
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89. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ СКРПБА И ПРПИЗВПДА ПД СКРПБА ЗА ПРЕХРАМБЕНЕ 
СВРХЕ ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/95 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник и 
4/2004 - др. правилник) 

90. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ ЗАШИНА, ЕКСТРАКАТА ЗАШИНА И МЕЩАВИНА ЗАШИНА 
("Сл.гласник РС", бр. 72/2014 и 23/2015) 

91. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА КАКАП-ПРПИЗВПДЕ, 
ШПКПЛАДНЕ ПРПИЗВПДЕ, ПРПИЗВПДЕ СЛИШНЕ ШПКПЛАДНИМ И КРЕМ-ПРПИЗВПДЕ 
("Сл. лист СЦГ", бр. 1/2005 и "Сл.гласник РС" , бр. 43/2013 - др.правилник) 

92. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ МЕДА И ДРУГИХ ПРПИЗВПДА ПШЕЛА ("Сл.гласник РС", бр. 
101/2015) 

93. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ЈЕСТИВП МАСЛИНПВП УЉЕ И 
ЈЕСТИВП УЉЕ КПМИНЕ МАСЛИНЕ ("Сл. лист СРЈ", бр. 54/99 и "Сл. лист СЦГ", бр. 
56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. правилник) 

94. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПРИРПДНУ МИНЕРАЛНУ 
ВПДУ, ПРИРПДНУ ИЗВПРСКУ ВПДУ И СТПНУ ВПДУ ("Сл. лист СЦГ", бр. 53/2005 и 
"Сл.гласник РС" , бр. 43/2013 - др.правилник) 

95. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ ВПЋНИХ СПКПВА, КПНЦЕНТРИСАНИХ ВПЋНИХ СПКПВА, 
ВПЋНИХ СПКПВА У ПРАХУ, ВПЋНИХ НЕКТАРА И СРПДНИХ ПРПИЗВПДА ("Сл. гласник 
РС", бр.27/2010, 67/2010, 70/2010 - испр. и 44/2011 и 77/2011) 

96. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПСВЕЖАВАЈУЋА 
БЕЗАЛКПХПЛНА ПИЋА ("Сл. лист СЦГ", бр. 18/2006 и "Сл.гласник РС" , бр. 43/2013 - 
др.правилник) 

97. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ПЕКАРСКИ КВАСАЦ ("Сл. лист 
СРЈ", бр. 9/2002 и "Сл. лист СЦГ", бр. 56/2003 - др. правилник и 4/2004 - др. 
правилник) 

98. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ ШАЈА, БИЉНПГ ШАЈА И ОИХПВИХ ПРПИЗВПДА 
("Сл.гласник РС", бр. 4/2012) 

99. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ ВПЋНИХ ЧЕМПВА, ЖЕЛЕА, МАРМЕЛАДЕ, ПЕКМЕЗА И 
ЗАСЛАЂЕНПГ КЕСТЕН ПИРЕА ("Сл.гласник РС", бр. 101/2015) 

100. ПРАВИЛНИК П ПРЕТХПДНП УПАКПВАНИМ ПРПИЗВПДИМА ("Сл.гласник РС", бр. 
30/2018) 

101. ПРАВИЛНИК П КВАЛИТЕТУ ЖИТА, МЛИНСКИХ И ПЕКАРСКИХ ПРПИЗВПДА И 
ТЕСТЕНИНА ("Сл.гласник РС", бр. 68/2016 и 56/2018) 

102. ЗАКПН П ТРГПВИНИ ("Сл. гласник РС", бр. 53/2010, 10/2013 I 44/2018-др. закпн) 
103. ЗАКПН П ДУВАНУ ( "Сл. гласник РС" , бр. 101/2005...11/2021-усклађени изн.) 
104. ЗАКПН П БЕЗБЕДНПСТИ ХРАНЕ ("Сл. гласник РС" бр. 41/2009 и 17/2019) 
105. ЗАКПН П САНИТАРНПМ НАДЗПРУ ("Сл. гласник РС" бр. 125/2004) 
106. ЗАКПН П ЗАЩТИТИ ППТРПЩАША ("Сл. гласник РС " бр.62/2014, 6/2016-др. закпн и 

44/2018-др. закпн) 
107. ЗАКПН П ЗАЩТИТИ СТАНПВНИЩТВА ИЗЛПЖЕНПСТИ ДУВАНСКПМ ДИМУ( "Сл. 

гласник РС "бр.30/2010) 
108.  ЗАКПН П ТУРИЗМУ ("Сл. гласник РС "бр. 17/2019) 
109. ЗАКПН П ППРЕЗУ НА ДПДАТУ ВРЕДНПСТ (" Сл. гласник РС "бр. 84/2004…153/2020) 

http://www.serbiafood.co.yu/propisi/2005/skrob.htm
http://www.serbiafood.co.yu/propisi/2005/skrob.htm
http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/zacini.doc
http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/Kakao.doc
http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/Kakao.doc
http://www.serbiafood.co.yu/download/propisi/2005/Med.doc
http://www.serbiafood.co.yu/propisi/2005/kvasac.htm
http://www.serbiafood.co.yu/propisi/2005/caj.htm
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110. ЗАКПН П НАДЗПРУ НАД ПРЕХРАМБЕНИМ ПРПИЗВПДИМА БИЉНПГ ППРЕКЛА ("Сл. 
гласник РС" бр. 25/96, 101/05-др. закпн) 

111. ЗАКПН П ВИНУ ( "Сл. гласник РС" бр. 41/2009 и 93/2012) 
112. ЗАКПН П ФИСКАЛНИМ КАСАМА ( „Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 93/2012) 

 

 

9. УСЛУГЕ КПЈЕ ПРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСПВАНИМ ЛИЦИМА  
 

 Устанпва студентскпг стандарда Студентски центар Нищ прганизпвана је кап 
устанпва кпја пбавља делатнпст студентскпг стандарда (смещтаја и исхране) и пратеће 
делатнпсти ради пствариваоа ппщтег интереса и циљева утврђених Закпнпм, Пдлукпм п 
прганизпваоу и Статутпм Центра.  

 У пствариваоу права и другпг закпнпм утврђенпг интереса студената у Центру се 
пбезбеђује ствараое услпва за изврщеое пбразпвних пбавеза, ппдстицаое и пствариваое 
интелектуалних и радних сппспбнпсти, унапређеое физишкпг здравља, сппртскп 
рекреативних активнпсти, развијеое културнп-забавних и инфпрмативних активнпсти и 
других друщтвених активнпсти студената, кап и здравствена и спцијална защтита.  

 Класификацијпм делатнпсти, кпја је саставни деп Уредбе п класификацији 
делатнпсти („Сл. гласник РС 54/2010“) делатнпст Центра пзнашена је јединственпм 
щифрпм:  

 55.90 - пстали смещтај – смещтај и исхрана студената  

 Ппред наведене пснпвне делатнпсти Устанпва студентскпг стандарда Студентски 

центар Нищ се бави и мпже се бавити и свим другим делатнпстима, а у складу са Закпнпм 

(псим пних за кпје је пптребна ппсебна сагласнпст, пдлука или рещеое надлежнпг пргана, 

дпк ту сагласнпст, пдлуку или рещеое не прибави), а нарпшитп пбавља јпщ и следеће 

делатнпсти: 

 56.10 -  Делатнпст рестпрана и ппкретних угпститељских пбјеката – припремаое и 

сервираое хране гпстима билп да бивају ппслужени за стплпм или да се сами ппслужују 

излпженим јелима, билп да пбедују припремљене пбрпке у пбјекту, да их нпсе са спбпм 

или да им се дпстављају. Пбухвата активнпсти рестпрана, кафетерија, рестпрана брзе 

хране. 

 56.21 - Кетеринг – услуге припремаоа и ппслуживаоа хране на пснпву угпвпрених 

аранжмана са пптрпщашима и на лпкацији назнашенпј пд стране пптрпщаша, и тп за 

пдређене прилике. 
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 56.30 – Услуге припремаоа и ппслуживаоа пића за кпнзумираое на лицу места: у 

барпвима, кпктел салама, кафићима, клубпвима студената и слишнп. 

 55.10 - Хптели и слишан смещтај – пбухвата  пружаое услуга смещтаја, пп правилу 

на дневнпј или недељнпј пснпви, пре свега за краћи бправак ппсетилаца. Такпђе, пбухвата 

смещтај у ппремљеним спбама или апартманима. Аспртиман дпдатних услуга мпже 

садржати и услуге припремаоа и ппслуживаоа хране и пића. 

- 47.11 - Тргпвина на малп у неспецијализпваним прпдавницама претежнп хранпм, 

пићима и дуванпм - пбухвата делатнпст прпдавница мещпвите рпбе у кпјима се ппред 

хране, пића и дувана, кап главних прпизвпда, прпдају и разни други прпизвпди 

 93.13 -  Делатнпст фитнес клубпва – пбухвата активнпст фитнес и бпди-билдинг 

клубпва. 

 У пквиру ппслпва смещтаја и исхране студената Центар, према реалним 
мпгућнпстима, прганизује и пбезбеђује пснпвне услпве за друщтвени, културни, забавни и 
сппртскп-рекреативни живпт.  

 

10. ППСТУПАК РАДИ ПРУЖАОА УСЛУГА 

10.1 Ппступак пружаоа услуге смештаја и исхране 

 

 На пснпву шлана 6, став 4. Закпна п ушенишкпм и студентскпм стандарду („Службени 

гласник РСˮ, брпј 18/10, 55/13, 27/18-др.закпн и 10/19) и шлана 20, став 1. Правилника п 

смещтају и исхрани ушеника и студената („Службени гласник РСˮ, брпј 36/19) и Рещеоа 

брпј: 451-02-1264/2020-05, пд 25.05.2020. гпдине, Министарствп прпсвете, науке и 

технплпщкпг развпја расписалп је Кпнкурс (лист „Прпсветни прегледˮ, Кпнкурси, спец.брпј) 

за пријем студената виспкпщкплских устанпва у Републици Србији у устанпве за смещтај и 

исхрану студената за щкплску 2020/2021.гпдину. Сви детаљи у вези кпнкурса (услпви 

кпнкурса, пптребна дпкументација, нашин кпнкурисаоа и нашин рангираоа, правп на 

исхрану...) дпступни су на интернет страници: http://scnis.rs/кпнкурс/ 

 Правп на исхрану пд три пбрпка дневнп имају студенти кпји испуоавају ппщте 

услпве из ташке 1. став 1 и шије пребивалищте није у месту студираоа. Правп на исхрану пд 

једнпг пбрпка дневнп (дпрушак, рушак или вешера-пп избпру кприсника) имају студенти 

кпји испуоавају ппщте услпве из ташке 1. Став 1. и шије је пребивалищте у месту 

студираоа. Правп на исхрану мпгу пстварити и студенти виспкпщкплских устанпва шији 

псниваш није Република Србија, кап и студенти кпји сами финансирају свпје студије. Пвп 

http://scnis.rs/конкурс/
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правп пстварује се  пп екпнпмскпј цени кпју утврђује Управни пдбпр Студентскпг центра 

Нищ. 

 Студенти кпји кпристе услуге смещтаја и/или исхране кпје пружа Студентски центар 

Нищ у пбавези су да ппседују студентску картицу. Електрпнска студентска картица са два 

шипа је идентификаципни дпкумент кпји служи за плаћаое услуге смещтаја и/или исхране, 

регистрацију искприщћених пбрпка, кап и за евиденцију улазака у студентски дпм и 

излазака из оега. 

Цена издаваоа нпве електрпнске студентске картице за исхрану пп регресиранпј 

цени за щкплску 2020/2021. гпдину је 2.000,00 динара, дпк је цена за прпдужеое 

електрпнске студентске картице издате у щкплскпј 2019/2020. гпдини 1.000,00 динара. У 

наведеним ценама урашуната је и гпдищоа шланарина за „Euro<26“ и „ISIC“, кап и 

псигураое кприсника картице пд ппследица несрећнпг слушаја кпд UNIQA псигураоа. 

 У свим студентским дпмпвима Студентскпг центра Нищ ппстпји кпнтрпла прпласка 

кпја се пднпси на студенте кпји су смещтени у студентским дпмпвима. Студенти, станари 

студентскпг дпма, картицпм пптврђују свпј идентитет, дпк пстали ппсетипци мпрају да се 

евидентирају кпд рецепципнара.  

 Да би се хранип у рестпрану, студент мпра да ппседује електрпнску студентску 

картицу. Електрпнска студентска картица са два шипа је идентификаципни дпкумент кпји 

служи за куппвину електрпнских бпнпва за дневне пбрпке (дпрушак, рушак и вешера), кап и 

за регистрпваое искприщћених бпнпва. Пбрпци се купују на благајнама студентских 

рестпрана или на кещпматима. Брпј пбрпка уписује се на шип картице  и накпн свакпг 

пбрпка, смаоује се за један.  

Кещпмати се налазе у сва три линијска рестпрана, студенти имају мпгућнпст да 

прпвере стаое кредита и купљених пбрпка на свпјпј картици, уплате нпвац и купе пбрпке. 

Такпђе, студенти имају мпгућнпст плаћаоа станарине путем кещпмата. 

  

11. ПРЕГЛЕД ПРУЖЕНИХ УСЛУГА 
 

11.1 Услуга смештаја студената 

 

 Услуга смещтаја реализује се у складу са Кпнкурспм кпји расписује Министарствп 

прпсвете, науке и технплпщкпг развпја.  
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У 2020. гпдини брпј распплпживих места за студенте шије се щкплпваое финансира 

из бучета Владе Републике Србије је 958. 

Устанпва у пквиру свпјих смещтајних капацитета – дп 10 % пд расписанпг брпја, 

наменски ппредељује за смещтај студената из псетљивих друщтвених група. 

 

 

 

11.2 Услуга исхране студената 

 

Гпдина Дпручак Ручак Вечера 
Укупнп 

ппслужених 
пбрпка 

2018.  72.840 440.043 320.367           833.25 

               2019. 73.449 441.845 324.840 840.134 

               2020. 30.947 219.097 162.449 412.493 

 

 

12. ППДАЦИ П ПРИХПДИМА И РАСХПДИМА 
 

 Центар, кап индиректни бучетски кприсник, сашиоава Извещтај п финансијскпм 

ппслпваоу и пствареоу финансијскпг плана на гптпвинскпм принципу у закпнпм 

утврђеним рпкпвима, а у складу са Закпнпм п бучетскпм систему, Уредбпм п бучетскпм 

рашунпвпдству и Правилникпм п рашунпвпдству Центра. Накпн усвајаоа Закпна п бучету 

Републике Србије, Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја у утврђенпм рпку 

дпставља пбавещтеое п планираним наменским средствима за Центар, за следећу 

гпдину. У складу с тим, кап и на пснпву прпцене пствареоа сппствених прихпда и прпцене 

расхпда пп свим ппзицијама, Центар усваја финансијски план, пднпснп план прихпда и 

расхпда за пдгпварајућу гпдину.  
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Ппдаци п пствареним прихпдима и расхпдима у тпку претхпдне гпдине дпступни су на 

интернет страници Центра: http://media.scnis.rs/2021/01/Извещтај-o-реализацији-Плана-рада-

СЦ-Нищ-за-2020.-гпдину.pdf 

План прихпда и расхпда за текућу гпдину дпступан је на интернет страници Центра: 

http://media.scnis.rs/2021/03/Финансијски-план-за-2021.гпдину.pdf  

 

 

13. ППДАЦИ П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

13.1 План јавних набавки за 2020. гпдину 

 

 План јавних набавки Центра за 2020. гпдину са дпсада изврщеним изменама, кпји 

представља списак радпва, услуга и дпбара кпје Центар планира да набави у ппступцима 

јавне набавке у складу са Закпнпм п јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), пбјављен је на интернет страници Центра: 

http://media.scnis.rs/2020/02/План-јавних-набавки-за-2020.гпдину.pdf 

 

13.2 План јавних набавки за 2021. гпдину 

 

План набавки Центра са изврщеним изменама за 2021. гпдину, пбјављен је на интернет 

страници Центра:   

http://media.scnis.rs/2021/02/План-јавних-набавки-за-2021.гпдину-2.pdf 

 

 

14. ППДАЦИ П ДРЖАВНПЈ ППМПЋИ 
 

Устанпва студентскпг стандарда Студентски центар Нищ не пружа пвај вид ппмпћи. 

 

http://media.scnis.rs/2021/01/Извештај-o-реализацији-Плана-рада-СЦ-Ниш-за-2020.-годину.pdf
http://media.scnis.rs/2021/01/Извештај-o-реализацији-Плана-рада-СЦ-Ниш-за-2020.-годину.pdf
http://media.scnis.rs/2021/03/Финансијски-план-за-2021.годину.pdf
http://media.scnis.rs/2020/02/План-јавних-набавки-за-2020.годину.pdf
http://media.scnis.rs/2021/02/План-јавних-набавки-за-2021.годину-2.pdf
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15. ППДАЦИ П ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАОИМА 

 Устанпва пбрашунава и исплаћује накнаде за плате заппслених у складу са шланпм 2, 

ташка 6 Уредбе п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата заппслених у јавним 

службама (“Сл. гласник РС” бр. 44/01 , 15/02 -др. уредба, 30/02 , 32/02 -исправка, 69/02 , 

78/02 , 61/03 , 121/03 , 130/03 , 67/04 , 120/04 , 5/05 , 26/05 , 81/05 , 105/05 , 109/05 , 27/06 , 

32/06 , 58/06 , 82/06 , 106/06 , 10/07 , 40/07 , 60/07 , 91/07 , 106/07 , 7/08 , 9/08 , 24/08 , 

26/08 , 31/08 , 44/08 , 54/08 , 108/08 , 113/08 , 79/09 , 25/10 , 91/10 , 20/11 , 65/11 , 100/11 , 

11/12 , 124/12 , 8/13 , 4/14 , 58/14, 113/17-други закпн и 95/18-други закпн, 86/19-други 

закпн, 157/20-други закпн и 19/21 ), у складу са  Закпнпм п раду („Службени гласник РС“ 

брпј 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-пдлука УС, 113/2017 и 95/2018-

аутентишнп тумашеое), Закпнпм п платама у државним прганима и јавним службама 

(„Службени гласник РС“ брпј 34/2001, 62/2006-др.закпн, 63/2006 – испр.др.закпна 

116/2008-др.закпни 92/2011, 99/2011 – др. закпн 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016 – 

др.закпн)  и Ппсебним кплективним угпвпрпм за заппслене у устанпвама студентскпг 

стандарда („Службени гласник РС“ брпј 1/2019).  

Кпефицијент зараде и пснпвица за пбрашун плата:  

 

Кпефицијент          Раднп местп Цена рада 

6,83 ШИСТАШИЦА 3.414,25 

6,83 ТЕХНИШАР ЗА ПРАОЕ И ХЕМИЈСКП ШИЩЋЕОЕ 3.414,25 

6,83 ТЕХНИШАР ЗА ПРАОЕ ПДЕЋЕ-ВЕЩЕРКА 3.414,25 

6,83 РАДНИК ПБЕЗБЕЂЕОА БЕЗ ПРУЖЈА 3.414,25 

7,27 ППМПЋНИ РАДНИК У КУХИОИ И РЕСТПРАНУ 3.414,25 

8,23 РЕЦЕПЦИПНЕР (трећи степен струшне спреме) 3.414,25 

8,23 ВПЗАШ 3.414,25 

8,23 ППСЛАСТИШАР 3.414,25 

8,23 КПНПБАР 3.414,25 

8,23 КАСИР 3.414,25 

8,23 МАЈСТПР ПДРЖАВАОА-РУКПВАЛАЦ ПАРНИХ КПТЛПВА 3.414,25 

8,23 МАЈСТПР ПДРЖАВАОА-СТПЛАР 3.414,25 

8,23 МАЈСТПР ПДРЖАВАОА-ВПДПИНСТАЛАТЕР 3.414,25 

8,23 МАЈСТПР ПДРЖАВАОА-ЕЛЕКТРИШАР 3.414,25 

8,23 МАЈСТПР ПДРЖАВАОА-БРАВАР 3.414,25 

8,23 
МАЈСТПР ПДРЖАВАОА-РУКПВАЛАЦ ПЛИНСКИХ И ЕЛЕКТРИШНИХ 
УРЕЂАЈА 

3.414,25 

8,23 МАГАЦИПНЕР 3.414,25 

8,23 ДПМАР 3.414,25 

8,72 КАФЕ КУВАРИЦА-СЕРВИРКА У УПРАВИ ЦЕНТРА 3.414,25 
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Кпефицијент          Раднп местп Цена рада 

8,72 ПЕКАР 3.414,25 

8,72 МЕСАР 3.414,25 

8,72 КУВАР (трећи степен струшне спреме) 3.414,25 

8,93 
ГЛАВНИ КУВАР-ВПЂА СМЕНЕ У РЕСТПРАНУ ЗА СЕРВИРАОЕ И 
ППСЛУЖИВАОЕ ХРАНЕ (трећи степен струшне спреме) 

3.414,25 

9,06 КУВАР (шетврти степен) 3.414,25 

9,06 РЕЦЕПЦИПНЕР (шетврти степен) 3.414,25 

9,06 ДПМАР (шетврти степен) 3.414,25 

9,19 
ПЕКАР/ППСЛАСТИШАР-ЩЕФ ПДЕЉЕОА ЗА ПРПИЗВПДОУ ПЕКАРСКИХ И 
ППСЛАСТИШАРСКИХ ПРПИЗВПДА 

3.414,25 

9,19 МЕСАР-ЩЕФ ПДЕЉЕОА ЗА ПРЕРАДУ МЕСА 3.414,25 

10,53 
ГЛАВНИ КУВАР-ВПЂА СМЕНЕ У РЕСТПРАНУ ЗА СЕРВИРАОЕ И 
ППСЛУЖИВАОЕ ХРАНЕ (шетврти степен) 

3.414,25 

10,84 ГЛАВНИ КУВАР - ЩЕФ САЛЕ 3.414,25 

10,84 
ГЛАВНИ КУВАР, ВПЂА СМЕНЕ У РЕСТПРАНУ ЗА СЕРВИРАОЕ И 
ППСЛУЖИВАОЕ ХРАНЕ 

3.414,25 

10,98 ГЛАВНИ КУВАР-ВПЂА СМЕНЕ У ЦЕНТРАЛНПЈ ПРПИЗВИДОИ 3.414,25 

11,15 
РЕФЕРЕНТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ППСЛПВЕ-ЕВИДЕНТИШАР У СЛУЖБИ 
ИСХРАНЕ 

3.414,25 

11,15 
РЕФЕРЕНТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ППСЛПВЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ КПРИСНИКА 
ИСХРАНЕ И СМЕЩТАЈА 

3.414,25 

11,15 БЛАГАЈНИК 3.414,25 

11,15 
РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКП-РАШУНПВПДСТВЕНЕ ППСЛПВЕ ПБРАШУНА 
ПЛАТА И НАКНАДА ПЛАТА 

3.414,25 

11,15 
РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКП-РАШУНПВПДСТВЕНЕ ППСЛПВЕ НАПЛАТЕ 
ППТРАЖИВАОА-ФАКТУРИСТА 

3.414,25 

11,15 РЕФЕРЕНТ ЗА  СМЕЩТАЈ 3.414,25 

11,15 ТЕХНИШАР ИНВЕСТИЦИПНПГ И ТЕХНИШКПГ ПДРЖАВАОА 3.414,25 

11,15 
ЕКПНПМ-РЕФЕРЕНТ САРАДНИК ПРИЈЕМА И ИЗДАВАОА РПБЕ У 
МАГАЦИНУ СИТНПГ ИНВЕНТАРА 

3.414,25 

11,15 
ЕКПНПМ-РЕФЕРЕНТ ПРИЈЕМА РПБЕ У МАГАЦИНУ ЖИВПТНИХ 
НАМИРНИЦА 

3.414,25 

11,15 
ЕКПНПМ-РЕФЕРЕНТ ИЗДАВАОА РПБЕ У МАГАЦИНУ ЖИВПТНИХ 
НАМИРНИЦА 

3.414,25 

11,15 ЛИКВИДАТПР 3.414,25 

11,15 
РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКП-РАШУНПВПДСТВЕНЕ ППСЛПВЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИСХРАНЕ 

3.414,25 

11,15 
РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКП-РАШУНПВПДСТВЕНЕ ППСЛПВЕ ЗА ПБРАШУН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРПИЗВПДОЕ 

3.414,25 

11,15 
РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКП-РАШУНПВПДСТВЕНЕ ППСЛПВЕ 
ДПБАВЉАША И КПНТРПЛЕ БЛАГАЈНЕ 

3.414,25 

11,15 
РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКП-РАШУНПВПДСТВЕНЕ ППСЛПВЕ-ГЛАВНИ 
КОИГПВПЂА 

3.414,25 

11,15 
РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКП-РАШУНПВПДСТВЕНЕ ППСЛПВЕ 
МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА 

3.414,25 

11,15 
РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКП-РАШУНПВПДСТВЕНЕ ППСЛПВЕ ЗА ПБРАШУН 
ППРЕЗА НА ДПДАТУ ВРЕДНПСТ 

3.414,25 
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Кпефицијент          Раднп местп Цена рада 

11,15 
РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКП-РАШУНПВПДСТВЕНЕ ППСЛПВЕ АЛАТА, 
ИНВЕНТАРА И СИТНПГ ИНВЕНТАРА И ППТРПЩНПГ МАТЕРИЈАЛА 

3.414,25 

11,15 КПНТИСТА 3.414,25 

11,15 РЕФЕРЕНТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ППСЛПВЕ И АРХИВУ 3.414,25 

11,15 
РЕФЕРЕНТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ ППСЛПВЕ ЗА СТУДЕНТСКЕ И 
УШЕНИШКЕ КРЕДИТЕ И СТИПЕНДИЈЕ 

3.414,25 

11,15 РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ И КАДРПВСКЕ ППСЛПВЕ 3.414,25 

11,15 ТЕХНИШКИ СЕКРЕТАР 3.414,25 

11,31 ГЛАВНИ КУВАР-ЩЕФ РЕСТПРАНА 3.414,25 

11,31 ГЛАВНИ КУВАР, ЩЕФ САЛЕ V СТЕПЕН 3.414,25 

11,31 ЩЕФ ЦЕНТРАЛНЕ КУХИОЕ 3.414,25 

11,48 ЕКПНПМ – ЩЕФ ПДСЕКА СКЛАДИЩТЕОА РПБЕ 3.414,25 

11,48 ДИСПЕШЕР 3.414,25 

13,49 САРАДНИК ЗА САНИТАРНУ КПНТРПЛУ 3.414,25 

13,49 АДМИНИСТРАТПР ИНФПРМАЦИПНИХ СИСТЕМА И ТЕХНПЛПГИЈА 3.414,25 

13,49 СТРУШНИ САРАДНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3.414,25 

13,73 ЩЕФ РАШУНПВПДСТВА 3.414,25 

13,73 НУТРИЦИПНИСТА 3.414,25 

16,95 САРАДНИК ИСХРАНЕ-ТЕХНПЛПГ 3.414,25 

16,95 
ДИПЛПМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРПВСКЕ И 
АДМИНИСТРАТИВНЕ ППСЛПВЕ 

3.414,25 

17,32 
РУКПВПДИЛАЦ ППСЛПВА БЕЗБЕДНПСТИ, ПДБРАНЕ И ВАНРЕДНИХ 
СИТУАЦИЈА 

3.414,25 

17,32 
РУКПВПДИЛАЦ ППСЛПВА ЗАЩТИТЕ, БЕЗБЕДНПСТИ И ЗДРАВЉА НА 
РАДУ 

3.414,25 

17,32 СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3.414,25 

17,32 СЛУЖБЕНИК ЗА ПДНПСЕ СА ЈАВНПЩЋУ И МАРКЕТИНГ 3.414,25 

17,32 ИНЖЕОЕР ИНВЕСТИЦИПНПГ И ТЕХНИШКПГ ПДРЖАВАОА 3.414,25 

17,32 ПРПЈЕКТАНТ ИНФПРМАЦИПНИХ СИСТЕМА И ПРПГРАМА 3.414,25 

17,32 
САРАДНИК ЗА СПРПВПЂЕОЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА СМЕЩТАЈА И 
ИСХРАНЕ 

3.414,25 

17,32 АНИМАТПР СППРТСКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНПСТИ 3.414,25 

17,32 АНАЛИТИШАР/ИСТРАЖИВАШ 3.414,25 

17,32 ПВЛАЩЋЕНИ ИНТЕРНИ РЕВИЗПР 3.414,25 

19,39 УПРАВНИК ДПМА 3.414,25 

19,82 ППМПЋНИК ДИРЕКТПРА ЗА РАЗВПЈ, ИНВЕСТИЦИЈЕ И ПДРЖАВАОЕ 3.414,25 

19,82 ППМПЋНИК ДИРЕКТПРА ЗА ППСЛПВЕ НАБАВКЕ И КПМЕРЦИЈАЛУ 3.414,25 

19,82 ППМПЋНИК ДИРЕКТПРА ЗА ИСХРАНУ 3.414,25 

19,82 ППМПЋНИК ДИРЕКТПРА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ППСЛПВЕ 3.414,25 

19,82 
ППМПЋНИК ДИРЕКТПРА ЗА ПРАВНЕ, КАДРПВСКЕ И 
АДМИНИСТРАТИВНЕ ППСЛПВЕ 

3.414,25 

20,36 ЗАМЕНИК ДИРЕКТПРА 3.414,25 

21,59 ДИРЕКТПР 3.414,25 
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 Плата се исплаћује за пбављени рад и време прпведенп на раду. Увећаое плате, 
дпдатак на плату, накнада трпщкпва и друга примаоа исплаћују се у складу са Ппсебним 
кплективним угпвпрпм за заппслене у устанпвама студентскпг стандарда шији је псниваш 
Република Србија („Сл.гласник РС“, бр.100/2015) и Правилникпм п нашину и 
критеријумима за увећаое плате, стимулацију заппслених у Студентскпм центру Нищ, брпј 
01-613/1, пд 22.05.2017. гпдине. 
 
 
 
 
 

16. ППДАЦИ П СРЕДСТВИМА ЗА РАД 
 

У наставку је дат табеларни преглед пснпвних средстава Центра пп кпнтима и вреднпстима 

са стаоем на дан 31.12.2020. гпдине: 

Пснпвна средства Устанпве 

Кпнтп бр. Назив Вреднпст 

011131 Пбјекти за пптребе пбразпваоа - Сви 
пбјекти Устанпве 

538.438.866,52 

015112 Ппсл. зграде и др. гр. пбјекти у 
припреми 

218.282.710,43 

011211 Ппрема за кппнени сапбраћај 30.442.146,71 

011221 Канцеларијска ппрема 15.944.060,00 

011222 Рачунарска ппрема 10.181.823,22 

011223 Кпмуникаципна ппрема 9.437.538,16 

011224 Електрпнска и фптпграфска ппрема 7.850.883,86 

011225 Ппрема за дпмаћинствп и 
угпститељствп 

178.866.674,71 

011261 Ппрема за пбразпваое 11.174,57 

011281 Ппрема за јавну безбеднпст 12.274.954,26 

016111 Кпмпјутерски спфтвер 2.419.627,23 

016121 Коижевна и уметничка дела 96,00 

016181 Пстала нематеријална пс.средства 74.575,49 

011253 Медицинска и лабпратпријска 368.570,80 
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ппрема 

011292 Мптпрна ппрема 265.448,40 

011293 Неппкретна ппрема 718.206,04 

 

Укупнп 1.025.577.356,40 

 

 
 
 

17. ШУВАОЕ НПСАША ИНФПРМАЦИЈА 
 

 Пснпвни извпр права у пбласти защтите архивске грађе и регистратурскпг 
материјала је Закпн п културним дпбрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 – др. 
закпни, 99/11 – др. закпн и 6/20 – др. закпн). Архивска грађа настала у тпку рада Центра 
шува се у архивскпм деппу Центра, а евиденција целпкупнпг архивскпг и регистратурскпг 
материјала налази се у архивским коигама.  

 Сви предмети у вези са радпм Центра, у папирнпј фпрми, примају се у 
писарници, евидентирају и развпде у складу са Правилникпм п канцеларијскпм и 
архивскпм ппслпваоу у Центру, кпји је дпнет на пснпву шлана 38. став 1. ташка 1. Закпна 
п културним дпбрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 – др. закпни, 99/11 – др. закпн 
и 6/20 – др. закпн ), и Статута Устанпве Студентски центар Нищ. 
 Рещени предмети се шувају у архиви радних јединица најдуже дп истека наредне 
гпдине у пднпсу на гпдину када је предмет рещен, а ппсле тпга у архивскпм деппу 
Центра у Ул Тпплишина бр 1  у Нищу. 
 На пснпву шлана 38. Закпна п културним дпбрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 
52/11 – др. закпни, 99/11 – др. закпн и 6/20 – др. закпн ) и  шлана 34. Правилника п 
канцеларијскпм и архивскпм ппслпваоу, директпр Студентскпг центра Нищ дпнпси 
Листу категприја регистратурскпг материјала са рпкпвима шуваоа. На листу је 
сагласнпст дап Истпријски архив града Нища и примеоује се пд 07.04.2015.гпд.  
 Центар има развијену инфпрмаципнп-кпмуникаципну инфраструктуру. Рашунари су 
ппвезани у јединствену инфпрматишку мрежу. Рашунпвпдственп-коигпвпдствени систем 
Центра састпји се пд некпликп прпграма кпји су прганизпвани кап системи заснпвани на 
базама ппдатака. Пни служе за впђеое рашунпвпдственп-коигпвпдственпг система, за 
пбрашунаваое плата и дппринпса, за евиденцију бправака студената у студентским 
дпмпвима и исхране у студентским рестпранима и за евидентираое ппдатака п 
заппсленима и псигураницима.  
 Права приступа су дефинисана припаднпщћу кприсника пдгпварајућим групама 
Активнпг директпријума. Ппстпје и рашунари кпји нису пбухваћени Активним 
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директпријумпм, јер су предвиђени за уже дефинисане ппслпве и не захтевају рад на 
Активнпм директпријуму, али су пгранишени на рад ташнп дефинисаних кприсника. 
Кприсници се на рашунаре лпгују унпсећи кприснишкп име и щифру, затим птварају 
пдгпварајући прпграм унпщеоем кприснишкпг имена и щифре, а кпд система кпји служи 
за евиденцију бправака студената у студентским дпмпвима и исхране у студентским 
рестпранима, кприсници ппред лпгпваоа на пперативни систем рашунара, кпристе и 
систем лпгпваоа у сам прпграм кпји се састпји пд убациваоа кприснишке картице са 
шиппм у шиташ картица, паралелнп са унпщеоем кприснишкпг имена и щифре за улаз у 
прпграм. Ппдаци кпји се налазе на рашунарима кприсника су углавнпм извещтаји, 
направљени у некпј пд апликација из MS Office пакета, дпк се сами детаљни ппдаци 
налазе у защтићеним базама ппдатака, на серверима са пгранишеним приступпм, кпји се 
налазе у пбезбеђеним прпстпријама. Backup ппдатака се врщи на сампм серверу и на 
удаљенпј лпкацији на NAS storage-u. 
 Приступ прпстприји где се налазе сервери физишки је пмпгућен самп за заппслене 
кпји су надлежни за праћеое рада инфпрматишке инфраструктуре. 
 Да би се пбезбедилп ппстпјаое ппдатака и накпн квара на некпм пд система, 
свакпдневнп се ради бекап база ппдатака. 
 П правима и дпзвплама приступа заппслених инфпрмацијама у електрпнскпј 
фпрми, кап и п мерама защтите, шуваоа и бекапа ппдатака, впде рашуна заппслени Службе 
за инфпрмаципне технплпгије Центра.  
 На интернет страници Центра (www.scnis.rs) пбјављују се инфпрмације кпје су 
настале у раду или у вези са радпм Центра, а шија садржина има или би мпгла имати знашај 
за јавни интерес. Инфпрмације на сајту пстају дпк траје оихпва примена (или актуелнпст 
пп другпм пснпву), а пп пптреби се ажурирају.  
 Нпсаши инфпрмација, пднпснп предмети кпјима распплаже Центар, а кпји нису 
предати на шуваое Архиви Центра, шувају се уз примену пдгпварајућих мера защтите, 
пднпснп не пстављају се без надзпра тпкпм раднпг времена, а пп заврщетку раднпг 
времена држе се у закљушаним стплпвима, прманима или закљушаним радним 
прпстпријама, а у складу са Уредбпм п канцеларијскпм ппслпваоу пргана државне управе.  
 Нпсаши инфпрмација се дп рещеоа предмета шувају кпд службених лица, у радним 
јединицама у шијем раду су настали, ппсле шега се предају Архиви Центра. Рпкпви шуваоа 
нпсаша инфпрмација у Архиви Центра, према категприји материјала, утврђују се Уредбпм п 
категпријама регистратурскпг материјала с рпкпвима шуваоа („Службени гласник РС“, бр. 
44/93).  
 

 

18. ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА У ППСЕДУ 
 

 Центар ппседује инфпрмације кпје настају у тпку израде и примене разних 

дпкумената, правилника и других правних аката, развпја и реализације прпјеката и других 

услуга у служби кприсника. Наведене инфпрмације прпизилазе из редпвнпг рада Центра, 
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из прпјектне дпкументације настале у тпку планираоа и реализације гпдищоих планпва, 

кап и из предлпжених мера у складу са надлежнпстима Центра.  

 Врсте инфпрмација у ппседу: 

 Псниваое, регистрација и прганизација рада 

 Дпкументација кпја се пднпси на рад пргана управљаоа  

 Статут, правилници и друга ппщта акта, ппщти и правни ппслпви  

 Дпкументација у вези засниваоа и престанка раднпг пднпса  

 Дпкументација у вези раднпг времена, пдмпра, пдсуства и бплпваоа  

 Дпкументација у вези спцијалнпг, инвалидскспг и пензијскпг псигураоа  

 Дпкументација у вези безбеднпсти и здравља на раду  

 Дпкуменција у вези дисциплинске и материјалне пдгпвпрнпсти  

 Дпкументација кпја се пднпси на струшнп пбразпваое, струшне испите, 

специјализацију, преквалификацију, струшна пракса, курсеви, семинари итд.  

 Дпкументација кпја се пднпси на инвестиције, технишке елабпрате, изградоу и 

адаптацију пбјеката  

 Дпкументацију кпја се пднпси на дпделу станпва  

 Канцеларијскп и архивскп ппслпваое  

 Финансијскп-материјалнп ппслпваое  

 Дпкументација кпја се пднпси на кпмерцијалнп ппслпваое  

 Дпкументација инфпрматике  

 Дпкументација система квалитета  

 Дпкументација кпја се пднпси на пријем и бправак студената у студентским 

дпмпвима  

 Дпкументација кпја се пднпси на студентске рестпране 

 

 

 

19. ВРСТЕ ИНФПРМАЦИЈА КПЈИМА ДРЖАВНИ ПРГАН ПМПГУЋАВА ПРИСТУП 
 

 У складу са Закпнпм п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја („Сл. 

гласник РС“, брпј 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010) уз пгранишеоа и искљушеоа из 

шлана 9, 10, 11,12,13 и 14 ппменутпг Закпна, кап и у складу са Закпнпм п защтити ппдатака 

п лишнпсти („Сл. гласник РС“, брпј 97/08, 104/09 – др. закпн, 68/12 – пдлука УС и 107/12) и 
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Закпнпм п тајнпсти ппдатака („Сл. гласник РС“, брпј 104/09) и др. Устанпва Студентски 

центар - „Нищ“, свакпм правнпм и физишкпм лицу пмпгућиће инфпрмацију, ставља на 

увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију или издаје кппију дпкумента. 

 

20. ИНФПРМАЦИЈА П ППДНПЩЕОУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФПРМАЦИЈАМА 
 

20.1 Ппднпшеое захтева за слпбпдан приступ инфпрмација пд јавнпг значаја 

 

 Захтев за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја (у даљем тексту: 

захтев) Центру мпже ппднети свакп физичкп или правнп лице, и тп у складу са шланпм 15. 

Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја.  

Захтев се ппднпси писаним путем слаоем захтева ппщтпм на адресу Устанпве Студентски 

центар - „Нищ“, Александра Медведева бр. 2, 18000 Нищ. Центар је дужан да пмпгући 

приступ инфпрмацијама и на пснпву усменпг захтева тражипца кпји се саппщтава у 

записник, при шему се на такав захтев примеоују рпкпви кап да је ппднет писаним путем. 

Преппрушује се писанп ппднпщеое захтева какп не би дплазилп дп ппгрещнпг тумашеоа 

кпје су инфпрмације заправп захтеване.  

Захтев мпра да садржи: назив и адресу Центра, ппдатке п тражипцу инфпрмације (име, 

презиме, адреса, и евентуалнп други ппдаци за кпнтакт), щтп прецизнији ппис 

инфпрмације кпја се тражи (јаснп наведена инфпрмација кпја се тражи, пднпснп на щта се 

кпнкретнп пна пднпси) и нашин дпстављаоа инфпрмације. Захтев мпже, али не мпра, да 

садржи разлпге за ппднпщеое захтева кап и друге ппдатке кпји плакщавају прпналажеое 

тражене инфпрмације. 

 Акп захтев не садржи гпре наведене ппдатке, пднпснп акп захтев није уредан, 

пвлащћенп лице Центра дужнп је да, без надпкнаде, ппуши тражипца какп да те 

недпстатке птклпни, пднпснп да дпстави тражипцу упутствп п дппуни. Укпликп тражилац 

не птклпни недпстатке у пдређенпм рпку, пднпснп у рпку пд 15 дана пд дана пријема 

упутства п дппуни, а недпстаци су такви да се пп захтеву не мпже ппступити, Центар ће 

дпнети закљушак п пдбациваоу захтева кап неуреднпг. 

 Ппстпји пбразац за ппднпшеое захтева, али Центар ће размптрити и захтев кпји није 

сашиоен на тпм пбрасцу.  
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20.2 Пдлучиваое пп захтеву за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг 

значаја 

 

 У складу са шланпм 16. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг 

знашаја, Центар је дужан да без пдлагаоа, а најкасније у рпку пд 15 дана пд дана пријема 

захтева, тражипца пбавести:  

1) п ппседпваоу инфпрмације;  

2) стави му на увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију; 

3) изда му или упути кппију тпг дпкумента.  

 Кппија дпкумента је упућена тражипцу данпм напущтаоа Писарнице Центра. 

Изузетнп, акп се захтев пднпси на инфпрмацију за кпју се мпже претппставити да је пд 

знашаја за защтиту живпта или слпбпде некпг лица, пднпснп за угрпжаваое или защтиту 

здравља станпвнищтва и живптне средине, Устанпва мпра ппступити пп захтеву најкасније 

у рпку пд 48 сати пд пријема захтева.  

 Акп Центар није у мпгућнпсти, из пправданих разлпга, да у рпку пд 15 дана пд дана 

пријема захтева ппступи пп истпм, дужна је да п тпме, у рпку пд седам дана пд дана 

пријема захтева, пбавести тражипца и пдреди накнадни рпк, кпји не мпже бити дужи пд 

40 дана пд дана пријема захтева, у кпме ће ппступити пп ппднетпм захтеву тражипца 

инфпрмација пд јавнпг знашаја.  

 Центар ће заједнп са пбавещтеоем п тпме да ће тражипцу ставити на увид 

дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, пднпснп издати му кппију тпг дпкумента, 

саппщтити тражипцу време, местп и нашин на кпји ће му инфпрмација бити стављена на 

увид, изнпс нужних трпщкпва израде кппије дпкумента, а у слушају да не распплаже 

технишким средствима за израду кппије, уппзнаће тражипца са мпгућнпщћу да упптребпм 

свпје ппреме изради кппију.  

 Увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију врщи се у службеним 

прпстпријама Центра. Тражилац мпже из пправданих разлпга тражити да увид у дпкумент 

изврщи у другп време пд времена кпје му је пдредип Центар. Лицу кпје није у стаоу да без 

пратипца изврщи увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, пмпгућиће се да тп 

ушини уз ппмпћ пратипца. Акп удпвпљи захтеву, Центар неће издати ппсебнп рещеое, 

негп ће п тпме сашинити службену белещку.  
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Акп Центар пдбије да у целини или делимишнп пбавести тражипца п ппседпваоу 

инфпрмације, да му стави на увид дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, да му 

изда, пднпснп упути кппију тпг дпкумента, дужан је да дпнесе рещеое п пдбијаоу захтева 

и да тп рещеое писменп пбразлпжи, кап и да у рещеоу упути тражипца на правна 

средства кпја мпже изјавити прптив таквпг рещеоа. 

 Када Центар не ппседује дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију, прпследиће 

захтев Ппверенику за инфпрмације пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти и 

пбавестиће Ппвереника и тражипца п тпме у шијем се ппседу, пп оегпвпм знаоу, 

дпкумент налази.  

 Тражилац инфпрмација пд јавнпг знашаја мпже изјавити жалбу Ппверенику за 

инфпрмације пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти на пдгпвпр, рещеое п 

пдбијаоу захтева или закљушак Центра, кап и у слушају да Центар на захтев не пдгпвпри у 

прпписанпм рпку, пднпснп укпликп дпђе дп „ћутаоа администрације“, и тп у складу са 

шланпм 22. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

  Накнада трпщкпва за увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију се не 

наплаћује, а у складу са шланпм 17. Закпна. Међутим, кппија дпкумента кпји садржи 

тражену инфпрмацију издаје се уз пбавезу тражипца да плати накнаду нужних трпщкпва 

израде те кппије, а у слушају упућиваоа и трпщкпве упућиваоа. Висина накнаде нужних 

трпщкпва кпје плаћа тражилац инфпрмације за израду кппије и упућиваое кппије 

дпкумента на кпме се налази инфпрмација пд јавнпг знашаја утврђују се на пснпву Уредбе 

п висини накнаде нужних трпщкпва за издаваое кппије дпкумената на кпјима се налазе 

инфпрмације пд јавнпг знашаја („Службени гласник РС“, бр. 8/06). Наведенпм уредбпм је, 

између псталпг, предвиђенп да је кппија дпкумента пп страни на фпрмату А3 6 динара, а 

на фпрмату А4 3 динара, кап и да је кппија дпкумента на електрпнскпм запису на ЦД-у 35 

динара, а на ДВД-у 40 динара. За упућиваое кппије дпкумента, трпщкпви се пбрашунавају 

према редпвним изнпсима у ЈП ПТТ Србије. Укпликп висина нужних трпщкпва за издаваое 

кппије дпкумената прелази изнпс пд 500,00 динара, тражилац инфпрмације је дужан да 

пре издаваоа кппије дпкумената пплпжи деппзит у изнпсу пд 50% пд изнпса нужних 

трпщкпва. Такпђе, Центар мпже пдлушити да тражипца инфпрмације пслпбпди плаћаоа 

нужних трпщкпва, акп висина нужних трпщкпва не прелази изнпс пд 50,00 динара. 

Средства пстварена на пвај нашин су сппствени прихпд Центра. Прималац уплате је 

Устанпва Студентски центар - „Нищ“, рашун примапца (сппствени прихпди) 840-561667-17. 

Пп дпстављаоу пптврде п уплати Центру, ппднпсипцу захтева биће упућене захтеване 

кппије дпкумената.  
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20.3 Пбразац Захтева за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг значаја 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Устанпва студентскпг стандарда Студентски центар – „Ниш“ 
Нищ, Александра Медведева бр. 2 

З А Х Т Е В 
за приступ инфпрмацији пд јавнпг значаја 

 
 

 На пснпву шлана 15. ст. 1. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја 
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), пд гпре наведенпг пргана захтевам:* 
 

  пбавещтеое да ли ппседује тражену инфпрмацију; 

  увид у дпкумент кпји садржи тражену инфпрмацију; 

  кппију дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију; 

  дпстављаое кппије дпкумента кпји садржи тражену инфпрмацију:** 

  ппщтпм 

  електрпнскпм ппщтпм 

  факспм 

  на други нашин:***_________________________________________ 
 
Пвај захтев се пднпси на следеће инфпрмације: 

 _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
(навести щтп прецизнији ппис инфпрмације кпја се тражи кап и друге ппдатке кпји плакщавају 
прпналажеое тражене инфпрмације) 
         
             ____________________________________ 
            Тражилац инфпрмације/Име и презиме 
 
У ________________,                        __________________________________ 
               адреса 
 
дана______202__ гпдине          ____________________________________ 
               други ппдаци за кпнтакт 
 
               ___________________________________ 
                   Пптпис 
__________________________________________ 
* У кућици пзнашити кпја закпнска права на приступ инфпрмацијама желите да пстварите. 
** У кућици пзнашити нашин дпстављаоа кппије дпкумената. 
*** Када захтевате други нашин дпстављаоа пбавезнп уписати кпји нашин дпстављаоа захтевате. 
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ЖАЛБА КАДА ПРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ППСТУПИП/ није ппступип у целпсти/ ПП ЗАХТЕВУ ТРАЖИПЦА У 

ЗАКПНСКПМ  РПКУ  (ЋУТАОЕ УПРАВЕ) 

                  

Ппвереникy за инфпрмације пд јавнпг значаја и заштиту ппдатака п личнпсти 

Адреса за ппщту:  Бепград, Булевар краља Александрa бр. 15 
 
 
У складу са шланпм 22. Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја ппднпсим: 

 

Ж А Л Б У 
прптив 

Устанпве студентскпг стандарда Студентски центар – „Ниш“, Александра Медведева бр. 2, 
18000, Нищ 

  

збпг тпга щтп прган власти:  
није ппступип / није ппступип у целпсти /  у закпнскпм рпку 

                                  (ппдвући  збпг шега се изјављује жалба) 
 
пп мпм захтеву  за слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја кпји сам ппднеп  тпм пргану  
дана ….................... гпдине, а кпјим сам тражип/ла да ми се у складу са Закпнпм п слпбпднпм 
приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја пмпгући увид- кппија дпкумента кпји садржи 
инфпрмације  п /у вези са : 
................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
                                   (навести ппдатке п захтеву и инфпрмацији/ама) 
 

На пснпву изнетпг, предлажем да Ппвереник уважи мпју жалбу и пмпгући ми приступ 
траженпј/им  инфпрмацији/ма. 

Кап дпказ , уз жалбу дпстављам кппију захтева са дпказпм п предаји пргану власти. 
Наппмена: Кпд жалбе  збпг неппступаоу пп захтеву у целпсти, треба прилпжити и дпбијени 

пдгпвпр пргана власти. 
        ............................................................. 

............................................................ 
Ппднпсилац жалбе / Име и презиме 

.................................................................                                                           
пптпис                           

..............................................................                                                 
адреса                                            

..............................................................                                                           
други ппдаци за кпнтакт 

   ............................................................ 
Пптпис 

У................................., дана ............ 202....гпдине 
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ЖАЛБА  ПРПТИВ  ПДЛУКЕ ПРГАНА  ВЛАСТИ КПЈПМ ЈЕ  
ПДБИЈЕН ИЛИ ПДБАШЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФПРМАЦИЈИ 

 
Ппверенику за инфпрмације пд јавнпг значаја и заштиту ппдатака п личнпсти 

Адреса за ппщту: Бепград, Булевар краља Александрa бр. 15 
 
 

Ж А Л Б А  
 

(............................................................................................................................ 
....................................................................................................................) 

Име, презиме, пднпснп назив, адреса и седищте жалипца) 
 

прптив рещеоа-закљушка  
(Устанпве студентскпг стандарда Студентски центар – „Ниш“,  

Александра Медведева бр. 2, 18000, Нищ) 
                         
Брпј.................................... пд ............................... гпдине.  
 

Наведенпм пдлукпм пргана власти (рещеоем, закљушкпм, пбавещтеоем у писанпј фпрми 
са елементима пдлуке) , супрптнп закпну, пдбијен-пдбашен је мпј захтев кпји сам ппднеп/ла-
упутип/ла дана ............... гпдине и такп ми ускраћенп-пнемпгућенп пствариваое уставнпг и 
закпнскпг права на слпбпдан приступ инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. Oдлуку ппбијам у целпсти, 
пднпснп у делу кпјим.................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... јер 
није заснпвана на Закпну п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 

На пснпву изнетих разлпга, предлажем да Ппвереник уважи мпју жалбу,  ппнищти пдлука 
првпстепенпг пргана и пмпгући ми приступ траженпј/им  инфпрмацији/ма. 

Жалбу ппднпсим благпвременп, у закпнскпм рпку утврђенпм у шлану 22. ст. 1. Закпна п 
слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд јавнпг знашаја. 
  

                        ..................................................................... 
   Ппднпсилац жалбе / Име и презиме 

У ............................................,                        
                                                             ..................................................................... 

адреса 
 

дана ............202... гпдине                                     .................................................................... 
           други ппдаци за кпнтакт 

   
.................................................................                                                           

пптпис 
   Наппмена:  

 У жалби се мпра навести пдлука кпја се ппбија (рещеое, закљушак, пбавещтеое), назив пргана кпји је пдлуку дпнеп, 
кап и брпј и датум пдлуке. Дпвпљнп је да жалилац наведе у жалби у кпм ппгледу је незадпвпљан пдлукпм, с тим да 
жалбу не мпра ппсебнп пбразлпжити. Акп жалбу изјављује на пвпм пбрасцу, дпдатнп пбразлпжеое мпже  ппсебнп 
прилпжити.  

 Уз жалбу пбавезнп прилпжити кппију ппднетпг захтева и дпказ п оегпвпј предаји-упућиваоу пргану кап и кппију 
пдлуке пргана кпја се пспправа жалбпм. 


