
   

 

Адреса: Александра Медведева 2, 18000 Ниш, ПИБ 101858251, МБ 07185456 

Тел/факс: 018/ 236-686, 226-487, 231-339  

Веб страна: www.scnis.rs 

Е-пошта: info@scnis.rs  

Студентски центар Ниш је установа студентског стандарда. Основне делатности 

Студентског центра јесу смештај и исхрана студената Универзитета у Нишу, чије се 

школовање финансира из буџета Републике Србије. 

Студентски центар Ниш има четири студентска дома са 958 места на три локације и три 

студентска ресторана.  

У водичу можете наћи следеће информације: 

- Услуге које пружа Студентски центар Ниш 

- Конкурс за пријем студената у студентске домове – услове пријема, потребна 

документације, рокови..... 

- Шта је потребно за усељење у дом 

- Поступак издавања студентких електронских картица 

- Информације о студентском кредиту и стипендијама  

 

 

 

 

http://www.scnis.rs/
mailto:info@scnis.co.yu


   

 

 

 

Категорија: II, цена смештаја 1.430 динара  

Капацитет: Павиљон I – 185 места , Павиљон II – 165 места 

Адреса: Топличина бр. 1  

Телефон: 018/500-800 

Референти за смештај: 018/500-803 

Управник дома: 018/500-801 

 

Студентски дом - Павиљони I и II налазе се у близини Економског и Правног факултета.  

Капацитет оба павиљона је 347 места и то:  

- Павиљон I - 185 места распоређених у  6 двокреветних и 57 трокреветних соба.  

- Павиљон II - 165 места  распоређених у 54 собе и све су трокреветне.  

Све собе имају сопствено купатило и опремљене су телефонском линијом и бесплатним 

интернет прикључком. 

У саставу дома налазе се  две климатизоване читаонице,  а у сутурену студентског дома 

налазе се машине за прање и сушење веша.  

У близини студентског дома је и студентски ресторан.  

 

 



   

 

 

 

 

Категорија: I, цена смештаја 1.860 динара  

Капацитет: 254 места 

Адреса: Великотрновска бр. 2  

Телефон: 018/224-161, 536-750 

Референти за смештај: 018/533-100, 533-101 

Управник дома: 018/533-100, 533-101 

 

Студентски дом - Павиљон III налази се у близини Медицинског факултета.  

Капацитет павиљона је 254 места распоређених у 2 једнокреветне собе, 89 

двокреветних, 19 трокреветних, 3 четворокреветне и 1 петокреветну собу.  

Све собе имају сопствено купатило и опремљене су телефонском линијом и бесплатним 

интернет прикључком. 

У саставу дома налазе се климатизована читаоница, у сутурену студентског дома налазе 

се машине за прање и сушење веша а студентима је на располагању и интернет хол са два 

рачунара.  

Овај Павиљон је прилагођен студентима са инвалидитетом, у приземљу се налазе 2 собе 

прилагођене студентима са инвалидитетом. Изградњом прилазне рампе и прилагођавањем 

стазе за пролаз од студентског ресторана до улаза у студентски дом омогућен је лакши приступ 

студентима са инвалидитетом.  

У саставу студентског дома је и студентски ресторан.  

 

 

 



   

 

 

 

 

Категорија: I, цена смештаја 1.860 динара  

Капацитет: 357 места 

Адреса: Булевар Николе Тесле бр. 15 

Телефон: 018/501-000 

Референти за смештај: 018/501-039 

Управник дома: 018/588-884 

 

Студентски дом - Павиљон IV налази се у близини техничких факултета. 

Капацитет павиљона је 357 места распоређених у 12 једнокреветних, 171 двокреветну 

и 1 трокреветну собу.  

Овај дом издваја организација соба по такозваним боксовима који подразумевају 

заједничку кухињу и дневни боравак за 4 собе, што доприноси квалитету и комфору боравка 

студената. 

Све собе имају сопствено купатило и опремљене су телефонском линијом и бесплатним 

интернет прикључком. 

У саставу дома налазе се климатизована читаоница и цртаона, као и машине за прање 

и сушење веша. У приземљу дома је chipsy кутак за дружење и одмор студената.  

У близини студентског дома су студентски ресторан и теретана.  

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Право на смештај у студентским домовима остварују студенти на основу Конкурса за 

пријем студената у установе за смештај студената који расписује Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије. 
 

Рок за пријаву на Конкурс у  Студентском центру  Ниш: 

- за студенте I године од 01.09. до 15.09. 2021. године 

- за студенте свих осталих година од 16.09. до 01.11. 2021. године 
 

На основу Конкурса Студентски центар Ниш објављује  

 

 

 Право на смештај у установe за смештај студената у Републици Србији, имају студенти 

високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или 

јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на 

студије првог, другог или трећег степена, чије  се школовање финансира из буџета 

Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у 

седишту високошколске установе на којој студира.   
 

 

Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећу конкурсну 

документацију: 

1. Пријаву на конкурс   

Пријава на конкурс је фасцикла у којој се налазе обрасци које је неопходно попунити и 

предати Служби смештаја. Пријава се може купити на свим благајнама Студентског центра  

почев од 20.08.2021. године; 
 

2. Уверење  да је први пут уписана I година студија на терет буџета Републике 

Србије  

Уверење издаје и оверава одговорно лице на факултету. На потврди је неопходно 

нагласити да  је студент уписао I годину студија на терет буџета; 
 

3. Сведочанства о завршеном I, II  и  III, односно IV разреду средње школе 

Студент приликом конкурисања предаје сведочанства за све четири године средње 

школе, оригинале или оверене фотокопије. Сведочанства се могу оверити код јавног 

бележника – нотара. Уколико студент преда Служби оригинале сведочанстава, они остају 

трајно у Служби смештаја.  
 

4. Уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна 

текуће године, надлежног општинског органа из места пребивалишта 

кандидата  

Образац уверења је документ који се издаје и оверава у месту пребивалишта студента. 

Није неопходно купити образац на благајани Центра, већ се  може преузети на интернет страни 

Центра http://media.scnis.rs/2021/06/Уверење-материјално-2021.pdf и одштампати у 2 

примерка. Да би надлежни општински орган попунио и оверио образац неопходно је да се 

надлежном органу достави следећа документација: 

• потврда о броју чланова домаћинства студента,  

• потврда о просечној заради родитеља или уколико су родитељи незапослени потребно 

је доставити потврду Националне службе за запошљавање, 

• уверење Катастра о имовини у власништву породице. 

 

http://media.scnis.rs/2021/06/Уверење-материјално-2021.pdf


   

 

 

 

НАПОМЕНА: Општина у којој се попуњава образац може затражити и друге 

потврде/уверења од напред наведених, па је најбоље контактирати надлежну институцију и 

распитати се шта је све потребно да би се овај образац исправно попунио.  

 Студент може предати и образац који издаје општина али подаци морају бити исти као 

што је на обрасцу Студентског центра.  
  

 Пример правилно попуњене документације можете видети на следећем линку: 

   https://scnis.rs/конкурс/студенти-прве-године/ 
 

 Потребно је да кандидат, ради провере података, личну карту и индекс покаже на 

увид службенику који прима конкурсну документацију. 
 

Конкурсна документација  може се купити од 20.08.2021. године на благајнама које се 

налазе у саставу студентских ресторана код техничких факултета и код Економског и Правног 

факултета и у саставу студентског дома код Медицинског факултета. Студент не мора раније 

да купује напред наведену документацију, већ када дође да конкурише, обзиром да је из места 

пребивалишта студента потребан само попуњен и оверен образац – уверење о приходима по 

члану породице који се може одштампати са наше интернет стране.   

Конкурсна документација се подноси у периоду од  01.09. до 15.09.2021. године 

Служби смештаја Установе, ул. Булевар Николе Тесле бр. 15 (студентски дом – павиљон 

IV код техничких факултета, улаз са бочне стране дома). 
 

 Радно време Службе смештаја је сваког радног дана од 08 до 14 часова.  

Потребна обавештења могу се добити у Служби смештаја, на тел. 018/501-100 у време 

трајања конкурса, на 018/231-339 и на интернет страни Центра www. scnis.rs, на ФБ страни 

https://www.facebook.com/scnis а питања се могу поставити на e-mail info@scnis.rs и 

konkurs@scnis.rs. 
  

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс 

неће се разматрати. 
 

Нацрт ранг-листе објављује се у року од 72 сатa од дана закључења Конкурса.  

Осам дана након објављивања прелиминарне листе, постоји могућност приговора, 

уколико је дошло до неке грешке приликом уноса података. Приговор се у писаном облику 

доставља Комисији за смештај.  Коначна ранг листа, тј. „листа са цртом“, када се и зна да ли 

је студент добио дом објављује се у законском року. Најкасније 3 дана од објављивања 

Коначне ранг листе, директор доноси јединствену одлуку о праву на смештај која је коначна. 
 

 

➢ Упут за усељење – преузима се у Комисији за спровођење конкурса за студенте I 

године, а студенти свих осталих година, упут за усељење преузимају у студентском дому који 

су добили приликом усељења, 

➢ Лекарско уверење  о општем здравственом стању обавља се у  Заводу за здравствену 

заштиту студената Ниш, ул. Бул. Др Зорана Ђинђића 52а (преко пута Медицинског факултета) 

и не сме бити старије од 30 дана. Лекарски преглед се може обавити у Заводу сваког радног 

дана од 07 до 13 часова. Образац лекарског уверења налази се у документацији која је купљена 

приликом конкурисања, 

➢ Фотографија димензије 3 x 4 cm, 

➢ Индекс и лична карта на увид 

➢ 1 изјава жираната – Жирант мора бити особа која је у сталном радном односу или 

пензионер. Образац  „Изјава жиранта“ попуњава се и оверава у предузећу где ради жирант или 

у ПИО фонду уколико је жирант пензионер. Попуњена изјава жиранта не оптерећује зараду, 

већ остаје у досијеу студента. Жирант се обавезује да ће измирити дуговања студента за 

неплаћену станарину и евентуално начињену штету,   

➢ Попуњена меница – меница се купује у свакој банци и попуњава према инструкцији 

коју је студент добио 

➢ Студентска електронска картица  

https://scnis.rs/
https://www.facebook.com/scnis
http://www.scnis.rs/


   

 

 

 

 

Наведену документацију студент предаје референтима за смештај у студентски дом 

који је добио.  

Приликом усељења у добијени дом студент плаћа: 

✓ Административне трошкове (550,00 динара) и 

✓ Станарину  

o студентски дом – павиљон III и IV (код Медицинског факултета и код техничких 

факултета) – 1.860,00 динара,  

o студентски дом – павиљон I и II (код Економског и Правног факултета) -1.430,00 

динара 

 

РОК ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС 

01. септембар – 15. септембар 2021. године 

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

      Служба смештаја – студентски дом – павиљон IV, улаз са бочне леве стране дома, 

ул. Булевар Николе Тесле бр. 15 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЕ СМЕШТАЈА 

       018/501-100 од 01.09. до 30.11. 2021. године и 018/231-339 Управа СЦ Ниш 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ СЛУЖБЕ СМЕШТАЈА 

       konkurs@scnis.rs 

 

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг-

листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да поднесу захтев Служби 

смештаја да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. 

Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг листе. 

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказују припадност осетљивој 

друштвеној групи. У наредном обавештењу можете видети које су то осетљиве групе и шта 

је потребно поднети.  

* 

 

На основу члана 6. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени 

гласник РС“, бр. 18/10, 55/13, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 20. став 1. Правилника о 

смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, број 36/19) и Решења број: 

451-02-862/2021-05 од 25.05.2021. године Mинистарство просвете, науке и технолошког  

развоја расписaло је Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици 

Србији  у установе за смештај и исхрану студената  за школску 2021/2022. годину. 

 

 
 

Право на смештај у установи за смештај студената у Републици Србији (у даљем 

тексту: установа), имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република  

Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут  

у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање 

финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије 

пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира. 

Право на смештај у установи могу да остваре и студенти који имају држављанство 

државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се односи на 

држављанство Републике Србије. 

Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на смештај под условима из 

става 1. ове тачке и применом блажих критеријума. 

 

 

mailto:konkurs@scnis.rs


   

 

 

Право на смештај имају кандидати из ст. 1, 2. и 3. ове тачке Kонкурса који испуњавају 

следеће услове: 

1) студенти високошколских установа првог степена студија: 

- основне академске студије, 

- основне струковне студије, 

- специјалистичке струковне студије, 

2) студенти високошколских установа другог степена студија: 

- мастер академске студије, 

- мастер струковне студије, 

- специјалистичке академске студије, 

3) студенти високошколских установа трећег степена студија 

- докторске академске студије; 

4) студенти први пут уписани у одговарајућу годину првог степена студија на 

високошколским установама у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању 

(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18, 67/19 и 6/20 – др. закон) и 

студенти првог степена основних студија који задржавају право да се финансирају из буџета 

најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија (продужена година); 

5) студенти први пут уписани у одговарајућу годину интегрисаних академских 

студија на високошколским установама у Републици Србији, у складу са Законом о високом 

образовању („Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 73/18, 67/19 и 6/20 – др. 

закон) и студенти интегрисаних академских студија који задржавају право да се финансирају 

из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија (продужена година); 

6) студенти први пут уписани на други степен студија (мастер академске студије, 

мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) у редовном трајању студија, 

чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да нису у радном 

односу; 

7) студенти први пут уписани на трeћи степен студија (докторске академске студије) 

у редовном трајању студија, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије о чему 

одлучује Министарство, под условом да нису у радном односу. 

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом 

оригиналном документацијом односно овереним фотокопијама. 

 

 

 

Кандидат приликом пријављивања на конкурс, подноси следећу конкурсну 

документацију: 

- пријава на конкурс, 

- уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета Републике Србије 

(издаје и оверава одговорно лице на високошколској установи) и сведочанства о 

завршеном I, II и III односно IV разреду средње школе, оригинале или оверене фотокопије – за 

студенте I године основних студија, 

- потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи следеће 

податке: 

• просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број остварених 

ЕСП бодова, да се школовање финансира из буџета Републике Србије и податак 

колико трају студије (код студената продужене године основних студија и 

интегрисаних академских студија обавезно нагласити статус продужене 

године) – за студенте осталих година и студенте са продуженом годином; 

- уверење о завршеном претходном степену студија и година уписа I године другог 

степена студија и специјалистичких струковних студија – за студенте I године другог 

степена студија и специјалистичких струковних студија, 

- уверење о завршеном I и II степену студија и година уписа I године трећег степена 

студија – за студенте I године трећег степена студија, 

 

 

 



   

 

- уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће 

године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата (образац уверења о 

приходима може се преузети на интернет страни Студентског центра Ниш  www.scnis.rs 

или купити на благајнама Центра); 

*студенти чије је пребивалиште на  територији АП Косово и Метохија, а нису у 

могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице, доносе личну карту,  

оверену фотокопију важеће избегличке легитимације, расељеничке легитимације  и 

оригинал на увид; 

- за студенте другог и трећег степена студирања, за услов да нису у радном односу: 

извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или потврду 

надлежног органа, којом се потврђује да студент није у радном односу и очитану личну карту, 

односно потврду о пребивалишту. 

 Потребно је да кандидат, ради провере података, личну карту и индекс покаже на 

увид службенику који прима конкурсну документацију. 

 

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, 

неће се разматрати. 

Студент приликом усељења у установу доставља лекарско уверење (Завода за 

здравствену заштиту студената Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића бр. 52а) о општем 

здравственом стању (не старије од 30 дана).  

Кандидати за пријем у установу Студентски центар Ниш подносе пријаву са потребном 

конкурсном документацијом Служби смештаја. Пријаву на конкурс са потребном 

конкурсном документацијом студент преузима на благајнама Студентског центра Ниш. 

Потврду факултета попуњава и оверава на високошколској установи одговорно лице. 

 

 

 

Рок за пријаву на Конкурс у  Студентском центру  Ниш: 

- за студенте I године од 01.09. до 15.09.2021. године; 

- за студенте свих осталих година од 16.09. до 01.11.2021. године. 
 

  Број расположивих места за школску 2021/2022. годину је 948. 
 

Конкурсна документација  може се купити од 20.08.2021. године на благајнама које се 

налазе у саставу студентског ресторана код техничких факултета и код Економског и Правног 

факултета и у саставу студентског дома код Медицинског факултета. 
 

Кандидат за пријем у установу Студентски центар Ниш подноси пријаву са 

потребном конкурсном документацијом Служби смештаја, ул. Топличина бр. 1 

(студентски дом код Економског и Правног факултета). 

Радно време Службе смештаја је сваког радног дана од 08 до 14 часова.  

Потребна обавештења могу се добити у Служби смештаја и на тел. 018/501-100  и 

018/231-339. 
 

Установе у оквиру својих смештајних капацитета - до 10% од расписаног броја, 

наменски опредељују за смештај студената из осетљивих друштвених група. 

 

 

 

Након истека рока за пријављивање на Конкурс, на основу достављене документације, 

утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у 

претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то: 
 

 Успех остварен у претходном школовању исказује се следећим бројем бодова: 

 

(1) за студенте I године првог степена основних студија, број бодова према 

успеху рачуна се по следећој формули: 

ББ = ПО x 8 
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(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена свих разреда средње 

школе исказана оценом oд 2 до 5; 8 = корективни фактор); 

(2) за студенте осталих година првог степена основних и интегрисаних 

академских студија (односи се и на студенте у статусу продужене године), број бодова 

према успеху рачуна се по следећој формули: 

-   ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8 

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оценау току студија; 5 = 

корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодовa, Ц = број година студирања; 0,8 

= корективни фактор); 

(3) за студенте I године другог степена студија и I године специјалистичких 

струковних студија, број бодова према успеху рачуна се по следећој формули: 

ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8 

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из завршеног првог степена 

основних студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодова, Ц = број 

година студирања; 0,8 = корективни фактор); 

(4) за студенте II године другог степена студија, број бодова према успеху 

рачуна се по следећој формули: 

ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8 

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог степена основних 

студија и I године другог степена студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно 

остварених бодова; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор); 

(5) за студенте I године трећег степена студија, број бодова према успеху рачуна 

се по следећој формули: 

ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8 

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из првог и другог степена 

студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодова, Ц = број година 

студирања; 0,8 = корективни фактор); 

(6) за студенте II и III године трећег степена студија, број бодова према успеху 

рачуна се по следећој формули: 

ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8 

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог и другог степена 

студија и претходних година трећег степена студија; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; 

5 = корективни фактор, Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор); 

7) Корективни фактор за: 

*студенте који су освојили 120 до 240 ЕСП бодова додати....................... +1 бод 

*студенте који су освојили 240 ЕСП бодова и више додати.....................  +2 бода 

 

У случајевима када број остварених ЕСП бодова, по години студирања, прелази 

60,  за потребе рангирања, рачунаће се максимално 60 ЕСП бодова. 

 

 2) Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек 

укупних месечних прихода, по члану породице студента, за период јануар-јун, у нето износу, 

текуће године, и то: 

(1)до 50% просечне зараде без пореза и доприноса (нето износ) по запосленом у 

Републици Србији - 1 бод; 

(2) до 100% и преко просечне зараде без пореза и доприноса (нето износ) по запосленом 

у Републици Србији - 0 бодова; 

Студенти чије је пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косово и 

Метохија, а нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице, приход по 

члану породице бодује се са 1 бодом. 

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији, за период 

од 1. јануара до 30. јуна текуће године, рачуна се према подацима Републичког завода за 

статистику. 

 

 



   

 

 

 

 
1) Рангирање 

 

Након истека рока за пријављивање на Конкурс утврдиће се ранг-листа кандидата за 

пријем у установе. 

Студенти се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које 

се вреднују за пријем у установу. 

Рангирање се врши на основу достављене документације. 

Ранг-листа за смештај у установу за студенте I године студија ради се одвојено од ранг-

листе за студенте осталих година студија. 

 

2) Предност у рангирању 
 

Када већи број студената од броја предвиђеног за пријем у установу оствари исти број 

бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис има студент: 
1) који је остварио већи број ЕСПБ бодова; 

2) који има мањи број година студирања; 

3) који има већу просечну оцену; 

4) који има мањи приход по члану породице. 
 

3) Приговор 
 

Ранг-листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује служба смештаја 

установе студентског стандарда или студентска служба високошколске установе и она је 

дужна да стави на увид заинтересованом студенту податке везане за спровођење поступка 

по расписаном Конкурсу за смештај студента у установи, у складу са законом. 

Сваки кандидат има право приговора на ранг-листу у року од осам дана од дана њеног 

објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе. 

Установа, односно служба смештаја установе студентског стандарда или студентска 

служба високошколске установе дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана 

од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг-листу 

кандидата за смештај. 

У установама студентског стандарда где пријем и обраду конкурсне документације 

врши служба смештаја одлуком директора установе формира се комисија за расподелу 

места. Нацрт ранг-листе објављује се у року од 72 сатa од дана закључења Конкурса, а 

коначна ранг листа у законском року. 

Установа, односно комисија, не објављује јавно, на ранг-листи, следеће личне податке 

о студентима: јединствени матични број грађана студента, адресу њиховог становања, број 

телефона, као и нарочито осетљиве податке о студентима. 
 

4) Одлучивање 
 

Јединствену одлуку о праву на смештај доноси директор установе на основу коначне 

ранг-листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима 

студената. 

Одлука директора је коначна. 

Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси. 
 

 
 

На основу броја бодова на коначној ранг-листи установа, односно служба смештаја 

установе, врши распоређивање кандидата по објектима/собама. 

Смештај студената организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са 

могућностима установе. 

Студент је дужан да приликом усељења у установу достави лекарско уверење о 

општем здравственом стању у складу са тачком 2. овог Конкурса (не старије од 30 дана). 

 

 



   

 

 

Студенту се обезбеђује смештај у установи од 21. августа текуће до 5. јула наредне 

школске године, а изузетно до 15. јула наредне школске године уз потврду високошколске 

установе. 

У периоду од 5, односно од 15. јула до 21. августа, студент може да настави да користи 

смештај у установи по економској цени. 

Студент учествују у финансирању дела трошкова смештаја установи. 
 

 
 

Студент остварује право на исхрану од три, односно једног оброка дневно под 

условима и на начин прописан Законом о ученичком и студентском стандарду и 

Правилником о смештају и исхрани ученика и студената. 
 

 
 

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг-

листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да поднесу захтев установи, 

односно одговарајућој служби да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених 

капацитета установе. 

Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг листе. 

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказују припадност осетљивој 

друштвеној групи, и то: 

- из материјално угрожених породица – решење Центра за социјални рад да 

су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фотокопија), 

- студенти без родитељског старања - потврда да су на евиденцији Центра за 

социјални рад или умрлице преминулих родитеља, 

- из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за 

преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених студента, 

- из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске 

националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома, 

- лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и 

реконвалесценти - одлука комисије коју формира установа у складу са Правилником о 

смештају и исхрани ученика и студената и овим Конкурсом, 

- лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији 

Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег 

удружења породица киднапованих и несталих лица, 

- избеглице и расељена лица на територији Републике Србије – потврда да 

се корисник налази у евиденцији о избегилим или расељеним лицима (прибавља се у 

Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са 

територије Општине пребивалишта), 

- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – 

потврда МУП-а. 

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг-листа, на основу бодова 

из коначне редовне ранг-листе. 

 

Изузетно од напред наведеног става, за студенте са инвалидитетом, студенте са 

хроничним болестима и студенте реконвалесценте, комисија, коју образује директор 

установе, а коју сачињавају један представник студентског центра и три лекара из 

студентске поликлинике, односно друге релевантне здравствене установе уколико у 

седишту студентског центра нема студентске поликлинике, доноси предлог посебне ранг- 

листе имајући у виду приложену релевантну здравствену документацију. 

 

Кандидати из осетљивих група биће пропорционално заступљени  

(рангирани) у односу на број пријављених кандидата, и то до 10% наменски опредељених 

капацитета установе. 

 

 



   

 

 

 

 

 

РОК ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА СТУДЕНТЕ ВИШИХ ГОДИНА  

15. септембар – 01. новембар 2021. године 

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Служба смештаја – студентски дом – павиљон IV, улаз са бочне леве стране дома, ул. 

Булевар Николе Тесле бр. 15 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЕ СМЕШТАЈА 

       018/501-100 од 01.09. до 30.11. 2021. године и 018/231-339 Управа СЦ Ниш 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ СЛУЖБЕ СМЕШТАЈА 

konkurs@scnis.rs 

 

 

Студенти који користе услуге смештаја и/или исхране које пружа Студентски центар 

Ниш у обавези су да поседују студентску електронску картицу. Студентска картица служи као 

идентификациони документ,  као и за плаћање услуге смештаја и/или исхране.  

Свака студентска картица са електронским чипом има рок трајања од две године. Да би 

студент и у другој години користио картицу, неопходно је да настави школовање на терет 

буџета и реактивира картицу. 

Право на исхрану по регресираној цени од три оброка дневно имају студенти чије се 

школовање финансира из буџета и чије пребивалиште није у месту студирања, док право на 

један оброк, по регресираним ценама, остварују студенти чије је пребивалиште у месту 

студирања. 

 

Цене исхране за студенте чије се школовање финансира из буџета Републике Србије:  

Доручак ...........40 динара 

Ручак................72 динара 

Вечера..............59 динара 

 

Студенти високошколских установа чији оснивач није Република Србија, као и 

студенти који сами финансирају своје студије остварују право на исхрану по економској цени: 

Доручак ..........85 динара 

Ручак..............180 динара 

Вечера............150 динара 

 

Студентска чип картица садржи две међународне картице ISIC и EYCA, што значи да 

се могу користити све њихове погодности, као и осигурање корисника картице од последица 

несрећног случаја код UNIQA осигурања. 

 

 

 
 

Како би студенти користили право на све попусте и погодности неопходно је 

активирати ISIC/EYCA студентску чип картицу на порталу www.mojakartica.rs. 
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Студенти, куповину оброка и плаћање станарине, осим на благајнама, могу извршити 

и на кешоматима који се налазе у свим ресторанима.  

 

 

 

 

 Да би студент извадио студентску електронску картицу потребно је следеће:  
 

•   Купити захтев на било којој благајни Студентског центра Ниш, а након тога 

захтев оверити на факултету,  

• Уредно попуњен захтев  о упису у школску 2021/2022. годину предаје се Служби 

за израду студентских картица у оквиру ресторана код техничких факултета, уз једну  

фотографију, димензије 2,5 х 3,5 cm.  

• Студенти  високошколских установа чији оснивач није Република Србија, као и 

студенти који сами финансирају своје студије подносе и фотокопију стране из индекса о 

личним подацима и извршеном упису у школску 2021/2022. годину, 

• Студент је дужан да приликом предаје документације и преузимања електронске 

студентске картице покаже индекс и личну карту на увид и својим потписом на захтеву 

потврди  пријем исте, 

• Цена електронске студентске картице је 2.000,00 динара, док је цена продужења 

електронске картице 1.000,00 динара,  

• У наведеној цени урачуната је и годишња чланарина за „EYCA“ и „ISIC“, као и 

осигурање корисника картице од последица несрећног случаја код UNIQA осигурања. 

 

 

 



   

 

 

 

 

Капацитет кухиње Студентског центра Ниш је 20.000 оброка дневно. У Централној 

кухињи се осим модерно опремљене кухиње  налазе пекара и месара. Кухиња Студентског 

центра испуњава највише прописане хигијенске и здравствене стандарде за производњу и 

дистрибуцију готових прехрамбених артикала. 

У настојању да задовољи захтеве крајњих корисника, Студентски центар Ниш посебну 

пажњу посвећује безбедним производима, па с тим у вези системски приступа овом питању 

поштујући захтеве стандарда серије SRPS ISO 22000:2018 и HACCP систем. Храна за 

кориснике се припрема у Централној кухињи на Градском пољу. 



   

 

 

 

 

 

Припремљени оброци у Централној кухињи се дистрибуирају до студентских  ресторана 

возилима Студентског центра Ниш.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентима су на располагању три студентска ресторана у склопу домова: студентски 

ресторан I код техничких факултета на Градском пољу, студентски  ресторан II код Правног и 

Економског факултета у Топличиној улици бр. 1 и студентски ресторан III код Медицинског 

факултета у Великотрновској улици бр. 2. 

Сви ресторани опремљени су по највишим стандардима. Свакодневно су на јеловнику 

5-6 менија од којих је један мени прилагођен стандарду посне исхране. Сви ресторани 

опремљени су лед дисплејима на којима се налази комплетан јеловник са нутритивним 

вредностима и упозорењима на постојање алергена у храни. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Студентски ресторан I налази се на Градском пољу у близини студентског дома – 

Павиљон IV и у близини техничких факултета.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентски ресторан II налази се саставу студентског дома – павиљон I и II,  у 

непосредној близини Економског и Правног факултета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентски ресторан III налази се саставу студентског дома – павиљон III,  у 

непосредној близини Медицинског факултета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

У оквиру Студентског центра Ниш ради Служба за студентске кредите и стипендије. 

Конкурс за доделу студентских кредита и стипендија расписује Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја Републике Србије на основу Закона о ученичком и студентском 

стандарду. Конкурс траје од 01. до 31. октобра текуће године. Студенти достављају своје 

пријаве са попуњеним и овереним обрасцима високошкoлској установи на којој студирају. 

Месечни износ студентских кредита и стипендија за текућу годину износи 8.400 динара и 

исплаћује се у 10 месечних рата. Исплата студентских кредита и стипендија се врши на текуће 

рачуне студената отворене у UniCredit Banci. 

Право да се пријаве на Конкурс за доделу студентских кредита имају студенти који су 

уписани први пут у текућој школској години  на студије  првог степена, чије се школовање 

финасира из буџета Републике Србије. На Конкурс могу да се пријаве студенти основних 

академских и студенти основних струковних студија.  

Право да се пријаве на Конкурс за доделу студентских стипендија  имају студенти који 

су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег  степена,  

чије се школовање финасира из буџета Републике Србије. Право на стипендију имају студенти 

који нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања, 

који су положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену 

најмање 9,00. На Конкурс могу да се пријаве студенти од II до VI године основних студија и 

студенти другог и трећег степена студија који су одмах по завршетку основних студија 

наставили студије другог или трећег степена.  

Право на студентску стипендију од II године студија остварују и студенти без 

родитељског старања, студенти са инвалидитетом и студенти ромске националне мањине, 

уколико нису губили годину током студија,  без обзира на оцену и ЕСПБ бодове. 

Конкурс за доделу студентских кредита и стипендија објављује се крајем септембра. 

Целокупан текст Конкурса може се преузети са сајта UniCredit Bancе: 

https://studenti.unicreditbank.rs/krediti-i-stipendije/krediti-istipendije.30.htm, а потребни обрасци 

штампани су у виду Брошуре и могу се купити у књижарама Хијероглиф. 

  

 

Све додатне информације студенти могу наћи на сајту Студентског центра Ниш 

www.scnis.rs/студенти или лично у канцеларији за студентске кредите и стипендије која се 

налази на адреси Кеј Мике Палигорића 2 (зграда Универзитета у Нишу), канцеларија бр. 28, 

путем телефона 018/589-250 или мејла krediti@scnis.rs. 
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У оквиру Студентског центра Ниш послује клуб студената „House caffe” који се налази 

у склопу студентског дома и ресторана код Медицинског факултета у Великотрновској бр. 2. 

У овом клубу омогућено је студентима да у пријатној атмосфери, уз њима прилагођене 

цене, угодно проведу своје време у паузама предавања. 

„House caffe” спада у ред комерцијалних ресторана који омогућава организацију 

пословних ручкова, дипломских прослава и коктела. Поред изврсних специјалитета домаће и 

иностране кухиње „House caffe” пружа и услугу кетеринга на терену и представља лидера у 

овој области по квалитету припреме и послужења. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортска фитнес сала налази се у сутурену студентског ресторана на Градском пољу. 

Површина теретане са кардио програмом износи око 300 квадратних метара и омогућава 

истовремено и несметано вежбање 50 чланова. Опремљена је чврстим, функционалним и 

модерно дизајнираним справама високог квалитета. Теретана поседује и простране 

свлачионице са гардероберима и туш кабинамa. 
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