ОБАВЕШТЕЊЕ
о условима за пријем студената I године студија првог степена („бруцоше“)
који конкуришу за смештај у установу
Студентски центар Ниш за школску 2014/2015. годину
Право на смештај у установe 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 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.


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећу конкурсну документацију:
1. Пријаву на конкурс (купује се на благајнама Студентског центра);
2. Уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета Републике Србије
(уверење издаје факултет/висока школа);
3. Сведочанства о завршеном I, II и III, односно IV разреду средње школе (оригинале или
оверене фотокопије);
4. Уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године,
надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата (уверење се може
купити на благајнама Центра или преузети на интернет страни Центра www.scnis.rs)
 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;
5. Потребно је да кандидат, ради провере података, личну карту и индекс покаже на увид
службенику који прима конкурсну документацију.
Конкурсна документација се подноси у периоду од
смештаја Установе, ул. Топличина бр. 1.

01.09. до 15.09.2014. године Служби

Радно време Службе смештаја је сваког радног дана од 08 до 14 часова.
Потребна обавештења могу се добити у Служби смештаја и на тел. 018/500-803, 018/231-339.
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 и Катићева бр. 29) о општем здравственом стању (не
старије од 30 дана).
Конкурсна документација може се купити од 01.08. до 20.08.2014. године на благајни Студентског центра
Ниш, Великотрновска бр. 2, а од 21.08.2014. године на благајнама Студентског центра Ниш (благајне се налазе у
саставу студентских ресторана код техничких и код Економског и Правног факултета и у саставу студентског
дома код Медицинског факултета).

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА
Адреса: Великотрновска бр. 2
Телефон: 018/231-339, 018/500-803
e-mail: info@scnis.rs
internet adresa: www.scnis.rs
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