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Установа студентски центар „београд“
Основна делатност - смештај и исхрана студената Универзитета
у Београду чије се школовање финансира из буџета Републике
Србије, као и студената који сами плаћају своје школовање.
• Цену смештаја и исхране, као и део цене коју плаћају студенти, одређуje
Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

• Студенти добијају право на смештај уколико испуњавају услове по

конкурсима који се расписују за студенте прве године, студенте старијих
година, припаднике осетљивих друштвених група и за тржишно-економска
места. Конкурси се благовремено објављују на сајту Установе: www.sc.rs

Поред основне делатности, Установа се бави пружањем комерцијалних
услуга за студенте и грађане, као и организовањем туристичке рецепције и
међународне размене студената.
Студентски домови и ресторани налезе се на приступачним локацијама,
на седам београдских општина (Стари град ,Палилула, Нови Београд, Земун,
Звездара, Вождовац, Чукарица).

Студентски домови:
4.април, Карабурма, Краљ Александар I, Патрис Лумумба, Слободан
Пенезић, Рифат Бурџевић, Вера Благојевић I и II , Кошутњак, Мика Митровић,
Студентски град – Дом I, Дом II, Дом III, Дом IV и Жарко Мариновић.

• У четрнаест студентских домова смештено је око 12 000 студената а око 60%

од укупног броја станује у собама I категорије.
• Станари дома имају могућност замене места између домова истих категорија
и замене места унутар дома.

Студентски ресторани:
Вождовац, Карабурма, Краљ Александар I, Патрис, Рифат, Кошутњак, Мика
Митровић, Студентски град, Земун, Ђушина, Обилићев венац, Агроном,
Фармацеут, Глумац.
У седамнаест студентских ресторана дневно се произведе и подели од 20000
do 25000 оброка.

Усељење у дом
1. корак – РАСПОДЕЛА МЕСТА И УПУТ
ЗА УСЕЉЕЊЕ
• У зависности од тога како су
рангирани, студенти који испуне услове
конкурса и добију смештај, на расподели
могу да бирају студентски дом и собу.
Упут за усељење добија се на лицу места.
• Упут за усељење садржи опште
податке, назив изабраног дома, број и
категорију собе, као и рок за усељење
који се мора испоштовати.
У супротном, сматраће се да је
студент одустао од смештаја и изгубиће
право на дом.
2. корак – ПРЕ УСЕЉЕЊА,
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД У СТУДЕНТСКОЈ
ПОЛИКЛИНИЦИ
• Након што су изабрали дом и добили
упут за усељење, студенти обављају
преглед у Студентској поликлиници.
Поред зграде Поликлинике у Крунској
57., на располагању су амбуланте у СД
„Карабурма“ и у Студентском граду, у
Дому I.
• Преглед се уписује у чип ваше
студентске картице.
Признаје се САМО преглед обављен
у Студентској поликлиници у Београду!
3. корак – НАЧИН УСЕЉЕЊА У ДОМ
• Картон за усељење студент предаје
РЕФЕРЕНТУ дома. Поред упута, на увид
даје индекс , личну карту и студентску
картицу. Референт упућује на благајну
где треба извршити неопходна плаћања.
У магацину, студент задужује постељину
а на рецепцији кључ собе.
Од тог момента студент је станар
дома.

Исељење из дома

• Приликом исељења, студент се јавља

РЕФЕРЕНТУ коме најављује исељење и
оставља личну карту. Овлашћено лице
врши преглед собе и утврђује евентуална
оштећења.
• Студент враћа у магацин оно што је
задужио приликом усељења. На благајни
измирује све своје обавезе. Након тога,
поново се јавља РЕФЕРЕНТУ.
Од тог момента студент више није
станар дома.
Домови су опремљени намештајем
и опремом у складу са студентским
стандардима.
Студентска соба - кревет, радни сто, столице, лампе, плакари, полице. Директна телефонска линија, кабловска телевизија и
прикључак за интернет. Купатила у оквиру
собе или спратна.
Студентима су на располагању читаонице, спортске сале, теретане, клубови, продавнице, терени, портирнице, благајне,
магацини, перионице рубља,ТВ сале, инфокиосци. У сваком дому обезбеђење је
присутно 24 сата. Такође, у функцији је и
стални видео надзор.
У непосредној близини већине домова налазе се студентски ресторани. У њима студенти могу доручковати, ручати и вечерати. Мени оброци купују се на благајнама
ресторана или на инфокиосцима. Термини
оброка могу се прочитати на огласној табли
ресторана или на нашем сајту.
Више информација на линку: http://sc.rs/sc/
zakoni/PRAVILN%20O%20KUC%20REDU.pdf

Студентски домови

“Карабурма’’
ПАЛИЛУЛА
Мије Ковачевића бр. 7/б; Тел. 011/2079-724

Студентски домови могу бити I, II, III
и IV категорије.
Собе у домовима могу бити једнокреветне, двокреветне, трокреветне, четворокреветне и петокреветне.

4. Април
ВОЖДОВАЦ
Војводе Степе бр. 320; Тел. 011/ 3955-887
• А блок са засебним купатилима и Б блок са
спратним купатилима.
• 290 студентских соба
• читаонице, модерно опремљена теретана,
отворени терени за фудбал, рукомет, кошарку и
одбојку, спортска сала са столовима за стони тенис.
• Близина ФОН-а, ФПН-а, Више електротехничке
школе, Саобраћајног и Фармацеутског факултета,
спортског центра „Бањица“.

“Патрис Лумумба’’
ЗВЕЗДАРА
Љубице Луковић бр. 1; Тел. 011/2076-003

Видео надзор
Интернет
Oбезбеђење
Превоз: Т 9, 10, 14
А 33, 47, 48, 50

• Дом чине две „куле“, два повезана
солитера од 17 и 14 спратова. У А кули
налазе се женске собе, док су у Б кули
смештене собе за младиће.
• 690 студентских соба
• Заједничка (спратна) купатила
задовољавају високе стандарде.
• читаоница у коју се може ући искључиво
уз помоћ студентске картице, перионица
веша, велика сала за трибине и представе,
теретана, продавнице, спортски терен.
• пропратни објекти: амбуланта Студентске
поликлинике, пошта, фотокопирница,
фризерски салон.
• Близина Високе ICT школе, хале „Пионир“,
Омладинског стадиона и Богословије.

“Кошутњак’’

• Студентско насеље које сачињава
VI блокова.
• 443 студентске собе
• Девојке станују у IV, V и VI блоку,
младићи у I и III, док је II блок
мешовит. Купатила су спратна, осим
у I i II блоку.
• четири читаонице, продавница
мешовите робе, отворен терен за
фудбал и кошарку.
• Близина фудбалских терена ФК
„Звездара“ и Звездарске шуме.

Видео надзор
Интернет
Oбезбеђење
Превоз: А 65

Видео надзор
Интернет
Лифтови
Обезбеђење
Превоз: Т 12
А 25, 27, 27Е, 27Л, 32, 74

ЧУКАРИЦА
Благоја Паровића бр. 156; Тел. 011/3530-200

Видео надзор
Интернет
Oбезбеђење
Превоз: А 23, 53

• Студентски дом „ Кошутњак“ чине
блок А и блок Б.
• 123 студентске собе
• читаоница, електронске браве,
а студенти су у могућности да
откључавају и закључавају врата
својих соба и пале или гасе светло
помоћу студентске картице.
• Близина Факултета за спорт и
физичко васпитање, Шумарског
факултета и Више хотелијерске
школе, близина парк шуме Кошутњак
и отворених базена.

“Краљ Александар ]’’

Видео надзор
Интернет
Oбезбеђење
Превоз: Т 2, 5, 6, 7, 12, 14
А 25, 26, 27, 27л, 32, 65, 74

Булевар Краља Александра I бр. 75
Тел. 011/3400-452, 011/3400-440

Тошин бунар од 143-151.
Call центар – 011-310-2000

• Студентски дом „Краљ
Александар I“ је најстарија али
модерна студентска кућа, која је
сачувала изглед из времена када су
студенти први пут добили свој дом.
• 195 студентских соба
• Читаонице, пространи хол са
рецепцијом.
• Специфичност дома је његова
традиција, локација која
подразумева близину већине
факултета и високих школа, као
и доступност других градских
садржаја.

Студентски град је
највећи студентски
кампус на Балкану.
Комплекс се састоји из
четири дома са по два крила (Дом I, Дом
II, Дом III и Дом IV) и пропратних објеката.

“Жарко Мариновић’’
Цара Душана бр. 254
Тел. 011/3713-411
• Студентски дом „Жарко
Мариновић” најмањи је објекат
Установе Студентски центар
„Београд“.
• 46 студентских соба
• читаоница, спратна купатила.
• Део зграде дом дели са Вишом
медицинском школом
• близина Пољопривредног
факултета и Полицијске
академије. Лако је доћи и до
свих високошколских установа
смештених на Новом Београду.

“Студентски град’’

Видео надзор
Интернет
Oбезбеђење
Превоз: А 17, 73, 84, 704, 706, 707

У сваком дому налазе се портирница, читаонице, перионице веша на сваком спрату, ТВ сале, продавница мешовите робе,
просторије Удружења студената домова.
Дом I:
телефон: 310-2182
Располажемо са 440 студентских соба,
пространим холом са рецепцијом,
читаоницама, лифтовима, ТВ
пријемницима у холовима.
У оквиру дома налазе се здравствена
станица Студентске поликлинике и хостел
„Студентски град“.
Студентске организације:
Савез студената.
Дом II:
телефон: 310-2082
Располажемо 521 студентском собом,
читаоницама, лифтовима, ТВ пријемником
у холу.
У оквиру дома налазе се Служба за информационе технологије, фотокопирница,
фризерски салон, просторије РТВ СТУДЕНТСКИ ГРАД, Фото клуб, књижевни клуб
‹›Бранко Миљковић››, гусларско друштво,
спортско друштво „Студентски град“.
Студентске организације:
Савез студената.
У оба дома, од 2011. године смештени
су страни студенти, стипендисти Владе
Републике Србије, који студирају на
факултетима Универзитета у Београду.

Дом III:
Телефон: 310-3082
Располажемо са 512 студентских соба,
читаоницама, лифтовима, ТВ пријемником
у холу.
У оквиру дома налазе се просторије
АКУД-а ‹›Шпанац›› и пошта.
Студентске организације:
Савез студената
Дом IV:
телефон: 310-4082
Располажемо са 504 студентске собе, читаоницама, лифтовима, ТВ пријемником у
холу.
У оквиру дома налази се Параклис св.
Јована Златоустог.
Модерно опремљена мултифункционална
спортска сала са теретаном и сауном као и
спортски терени на отвореном.
Дискотека
Дом културе у коме су смештене
читаоница (капацитет 504 места),
биоскопска и позоришна сала, сала за
конференције, библиотека, галерија,
књижара, кафе ‹›Бистро››.
Студентски град је једини „град“ студената
на Балкану одише посебношћу и
аутентичношћу због које велики број
студената сваке године конкурише за
смештај баш у популарном „Студењаку.“

У сваком дому постоји:
прикључак за интернет у свакој соби
видео надзор
обезбеђење
Превоз: А18,45,71,72,74,75,77,601,610,611,612

“Мика Митровић ’’

“Слободан Пенезић ’’

Краља Владимира бр.33
Тел. 011/ 3954-779

Бана Иваниша бб; Тел. 011/3400-384

• Студентски дом „Мика Митровић“
најмодернији је објекат у склопу Установе.
Потпуно је реновиран у складу са потребама
студената-станара и захтевима студентског
стандарда.
• Апартмани у приземљу којих има 12, у
потпуности су прилагођени студентима у
колицима. Смештај је обезбеђен и њиховим
персоналним асистентима.
Остатак капацитета који подразумева 67 соба на
спрату, резервисан је за све остале студенте који су
конкурисали за смештај у овом дому.
• читаонице, спортски терени за мали фудбал
и кошарку. У свим собама постоји прикључак за
интернет и кабловски ТВ систем.
• У сутерену објекта: климатизована универзална
сала за рекреацију са свлачионицама за студенте са
хендикепом, перионица рубља и магацин.
• За излазак особа у колицима у дворишни простор, у
плану је изведен је коси степенишни лифт-платформа.

• Дом чине три зграде смештене на
уређеном простору пуном зеленила.
У првом павиљону смештене
су девојке, док у преостала два
павиљона станују младићи.
• 378 студентских соба
• спратна куптила, читаонице.
• у свакој соби постоји прикључак за
интернет.

Видео надзор
Интернет
Лифтови
Oбезбеђење
Превоз: Т 9, 10, 14; А 18, 33

Видео надзор
Интернет
Обезбеђење
Превоз: Т 5, 6, 7, 14; Тб 28, 40;
А 46, 55, 77, 79

“Вера Благојевић’’ ] и ]]

“Рифат Бурџевић ’’

‘’Вера Благојевић“I , 27. марта бр. 48
‘’Вера Благојевић II“, Далматинска бр. 37
Тел: 011/3204-057, 3204-055 (Вера I и II)

Видео надзор
Интернет
Oбезбеђење
Превоз: Т 2, 5, 10; А 65

• Вера I и Вера II су домови у које су
усељене само девојке.
• Зграде домова налазе се у непосредној
близини тако да станарке дома Вера II
могу да користе садржаје дома Вера I.
• 45 соба са засебним купатилима,
читаоницама,„родитељском собом“
(у коју се приликом посета могу
сместити чланови најближе породице
студенткиња), уређеним парком у
дворишту зграде.
• већина факултета и високих школа
лако су доступни станаркама домова.

Милана Ракића бр. 77
Тел. 011/3812-300, 400, 500
• Дом чини двоспратна зграда
на чијем се првом спрату налазе
„женске“ а на другом „мушке“ собе.
• 187 студентских соба
• читаоницом, клубом и
продавницом комерцијалног типа
• део капацитета резервисан је за
стране студенте.

Видео надзор
Интернет
Oбезбеђење
Превоз: Т 5, 6, 7, 14
Тб 28, 40 А 46, 55, 77, 79

Све информације прочитајте
на нашем сајту www.sc.rs,
у Правилнику о кућном реду.

Студентски ресторани

У студентским ресторанима студенти се могу хранити по
регресираним ценама. Мени оброци могу се купити на благајнама
домова и ресторана, или инфокиосцима при чему се купљени мени
оброци могу користити у било ком ресторану. Правило је да се мени
оброци купују по декадама (по 10) закључно са 20-им у месецу. Од
21-ог могу се куповати појединачно. Мени оброци купљени у једном
месецу не могу се пренети у наредни месец. За исхрану у студентским
ресторанима неопходно је да студент има студентску картицу.

Студентски ресторан „Вождовац“
Војводе Степе 320 (у згради дома „4.април“)
011/3955-999
• Капацитет ресторана је 180 места. Дневно се
произведе и подели до 3000 оброка.
• На благајни ресторана или на инфокиоску могу се
купити мени оброци.
• ДОРУЧАК, РУЧАК, ВЕЧЕРА

Студентски ресторан „Патрис“
Љубице Луковић 1 (у оквиру комплекса „Патрис
Лумумба“), 011/2076-057, 011/2076-490
• Капацитет ресторана је 180 места. Дневно се
произведе и подели до 1500 оброка.
• На благајни ресторана или на инфокиоску могу се
купити мени оброци.
• ДОРУЧАК, РУЧАК, ВЕЧЕРА

Студентски ресторан „Карабурма“
Мије Ковачевића 7б (У згради дома „Карабурма“)
011/2079-737
• Капацитет ресторана је 300 места. У њему се дневно
припреми и подели до 6000 оброка.
• На благајни ресторана или на инфокиоску могу се
купити мени оброци.
• ДОРУЧАК, РУЧАК, ВЕЧЕРА

Студентски ресторан „Кошутњак“
Благоја Паровића 156
011/3553-043
• Капацитет ресторана је 120 места. У њему се дневно
припреми и подели до 2000 оброка.
• На благајни ресторана или на инфокиоску могу се
купити мени оброци.
• ДОРУЧАК, РУЧАК, ВЕЧЕРА

Студентски ресторан „Краљ Александар ]“
Булевар Краља Александра I 75 (у оквиру зграде дома
„Краљ Александар I), 011/3400-454
• Капацитет ресторана је 220 места. У њему се дневно
припреми и подели до 4000 оброка.
• На благајни ресторана или на инфокиоску могу се
купити мени оброци.
• ДОРУЧАК, РУЧАК, ВЕЧЕРА

Студентски ресторан „Земун“
Цара Душана 254 (у оквиру зграде дома Жарко
Мариновић), 011/371-3411
• Капацитет ресторана је 60 места. У њему се дневно
припреми и подели до 2000 оброка.
• На благајни ресторана или на инфокиоску могу се
купити мени оброци.
• ДОРУЧАК, РУЧАК, ВЕЧЕРА

Студентски ресторан „Студентски град“
Тошин Бунар 161 (у оквиру кампуса „Студентски град“)
011-3102-790
• Капацитет ресторана је 600 места. У њему се дневно
произведе и подели до 7000 оброка.
• На благајни ресторана или на инфокиоску могу се
купити мени оброци.
• ДОРУЧАК, РУЧАК, ВЕЧЕРА

Студентски ресторан „Мика Митровић“
Краља Владимира 33 (у оквиру дома „Мика Митровић“)
011/3954-780
• Капацитет ресторана је 40 места. У њему се дневно
подели до 400 оброка.
• На благајни ресторана или на инфокиоску могу се
купити мени оброци.
• ДОРУЧАК, РУЧАК, ВЕЧЕРА

Студентски ресторан „Рифат”
Милана Ракића 77 (у дворишту дома „Рифат Бурџевић)
011/3812-677
• Капацитет ресторана је 200 места. У њему се дневно
произведе и подели до 2000 оброка.
• На благајни ресторана или на инфокиоску могу се
купити мени оброци.
• ДОРУЧАК, РУЧАК, ВЕЧЕРА

Студентски ресторан „Ђушина“
Ђушина 5
011/3235-569
• Капацитет ресторана је 200 места. У њему се дневно
подели до 1500 оброка.
• ДОРУЧАК, РУЧАК, ВЕЧЕРА

Студентски ресторан „Oбилићев венац“
Обилићев венац 4
011/2623-321
• Капацитет ресторана је 180 места. У њему се дневно
подели до 1500 оброка.
• ДОРУЧАК, РУЧАК, ВЕЧЕРА

Студентски ресторан „Агроном“
Немањина 6, Земун
011/2615-315
• Капацитет ресторана је 120 места. У њему се дневно
подели до 600 оброка.
• ДОРУЧАК, РУЧАК

Студентски ресторан „Фармацеут“
Војводе Степе 450

3951-378
• Капацитет ресторана је 150 места. У њему се дневно подели до 800 оброка.
• ДОРУЧАК, РУЧАК

Студентски ресторан „Глумац“
Булевар уметности 20
011/2135-684
• Капацитет ресторана је 60 места. У њему се дневно подели 2000 оброка.
• ДОРУЧАК, РУЧАК

Ресторани мешовитог типа:
„Медицинар“

у оквиру Медицинског факултета.

• У овом ресторану студенти могу доручковати купљеним
боновима, по истом принципу као и у студентским ресторанима.
• Поред тога, ресторан нуди широк асортиман хране и пића
високог квалитета, како за студенте и професоре, тако и за све
остале посетиоце, по доступним ценама.
Радно време ресторана је од 7:00 – 15:00

„Шумар“

у оквиру Шумарског факултета.

• У овом ресторану студенти могу доручковати купљеним
боновима, по истом принципу као и у студентским
ресторанима.
• Поред тога, ресторан нуди широк асортиман хране и пића
високог квалитета, како за студенте и професоре, тако и за све
остале посетиоце, по доступним ценама.
• Радно време ресторана је од 7:00 – 15:00

„Ветеринар“

у оквиру Ветеринарског факултета.

• У овом ресторану студенти могу доручковати купљеним
боновима, по истом принципу као и у студентским ресторанима.
• Поред тога, ресторан нуди широк асортиман хране и пића
високог квалитета, како за студенте и професоре, тако и за све
остале посетиоце, по доступним ценама.
• Радно време ресторана је од 7:00 – 15:00

Бруцоши који се почетком септембра пријављују на конкурс за смештај у домове и
предају документа у СД „Карабурма“, у исто време подносе захтев и фотографишу се за
израду своје студентске картице. Право на студентску картицу имају сви пријављени
бруцоши, без обзира да ли су изнад или испод црте.

Студентска картица
Студентска картица
је мултифункционални електронски
документ студента
која се употребљава приликом коришћења услуга
Установе студентски
центар „Београд“.
Неопходна је приликом ИСХРАНЕ: куповине и потрошње мени оброка за исхрану и
СМЕШТАЈА: плаћања домских трошкова.
Такође, служи као електронски новчаник и
здравствени картон за лечење на Студентској поликлиници. Помоћу ње се може ући
у било који објекат Установе, платити станарина, уселити/иселити се или извршити
замена места у студентском дому, задужити
домски инвентар, платити депозит приликом усељења, платити термин за веш
машину, пријавити преноћиште, користити
електронске браве на вратима соба и других просторија, палити светла у собама,
извадити лекарско уверење у Студентској
поликлиници, посетити било који део света
и сви ће знати да сте студент!
Сваки студент који је уписао зимски семестар текуће школске године има право на
студентску картицу коју издаје Установа
студентски центар „Београд“.
Право на издавање студентске картице
имају сви студенти који су уписали зимски
семестар текуће школске године, без обзира јесу ли станари домова или нису.
Студенти Универзитета у Београду, приватMeдицински факултет
– служба факултета где
се издају студентске
картице, CIBID, налази се у
Делиградској улици број
34, а све информације могу
се добити на следећим
бројевима телефона:
011/361-4934 или 064/884-1016.

Maшински
факултет – за све
информације
везане за картицу,
студенти треба
да се обрате или
студентској служби
или у библиотеци
факултета.

них факултета, на буџету
или самофинансирајући –
имау право да извде своју
студентску картицу и користе услуге Установе!Мени
оброци купују се на благајнама ресторана и
на инфокиосцима само помоћу студентске
картице, уписују се на чип картице а након
искоришћеног оброка, скидају се са чипа.
За издавање студентске картице потребно је донети на увид личну карту, индекс
са уписаним зимским семестром, Захтев за
издавање студентске картице који се купује
на нашим благајнама и попуњава подацима из личне карте након што запослени
провере индекс и утврде да су услови за
поседовање картице задовољени. Потребно је и приложити рачун о уплати за потребе израде картице.
Студенти Медицинског, Правног, Биолошког или Машинског факултета своју
студентску картицу коју су већ извадили
на факултету могу да активирају код нас
и тиме стекну право да користе услуге
Студентског центра „Београд“. Активацијa
картице врши се у просторијама Службе за
информационе технологије. Приликом активације картице, донети на увид индекс,
личну карту као и рачун о уплати надокнаде за активацију.
Правни факултет
– све везано за
картице се извршава
у кабинету 37/а.
Информације о
картици могу се
пронаћи на сајту
факултета
(www.ius.bg.ac.rs)

Биолошки факултет
– картице издаје у
просторијам студентске
службе (Зграда Хемијског
факултета, Студентски трг
16, соба 322. Картице за
нову генерацију студената
издаваћемо приликом
уписа 7. И 8. јула.

Студентска картица садржи
EYCA i ISIC попусте!
ДА БИ КОРИСТИО КАРТИЦУ ЗА ПОПУСТЕ И ПОГОДНОСТИ
НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ЈЕ АКТИВИРАШ НА ПОРТАЛУ
www.mojakartica.rs
То значи да можеш користити све погодности које пружају:
EYCA – Европска омладинска картица i ISIC – Међународна студентска
идентификациона картица!
Само неке од погодности су:
ОСИГУРАЊЕ у земљи током целе школске године, као и ПУТНО
ОСИГУРАЊЕ за неограничен број путовања у свету!
ЖЕЛЕЗНИЧКИ И АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ!
ПОПУСТИ у школама страних језика, плеса, позориштима, на
куповину, забаву, у кафићима, ресторанима и многим другим местима
у земљи и на путовањима!
Посебне погодности на WORK & TRAVEL програм!
Попусте прати на www.gpa.rs, Facebook stranici EYCA&ISIC benefit
kartice или на некој од промоција!
Картицом коју користиш у Студентском центру,
у земљи и свуда у свету доказујеш статус студента!
Она је твој МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТ СТУДЕНТСКИ ID!
За сва питања око погодности са картицом стоји ти на располагању
Call Centar:
0113349877 i imampitanje@gpa.rs
радним данима од 09-17h

Активација картице на порталу www.mojakartica.rs односи се САМО на попусте, погодности и осигурање, али НЕ и за коришћење услуга Установе студентски центар „Београд“.
Да бисте користили наше услуге, своју картицу морате извадити у просторијама Службе
за информационе технологије. У случају да студирате Медицински, Правни или Машински факултет, картицу коју добијете на факултету неопходно је да активирате код нас.

ВАЖНО: Студентска
картица важи две године,
након чега се врши њена
замена. Почетком сваке школске
године потребно је продужити
право на исхрану. Право на
исхрану студентском картицом
продужава се сваке школске
године, по упису зимског
семестра!

У случају губитка, физичког
оштећења или било каквог проблем
са студентском картицом, обрати
се Служби за информационе
технологије Установе студентски
центар „Београд“.

Служба за смештај и међународну размену
Студентски град, II дом,
Г крило
Тошин бунар 147.
Тел: 310-2987
Дирекција Установе
Светозара Марковића 56.
Тел:363-7299
СД „Карабурма“
Мије Ковачевића 7б.
Тел:20-79-750

Служба смештаја Установе студентски центар „Београд“ налази се са дворишне стране
Рударско-геолошког факултета, у Ђушиној
улици број 5а, паралелној са Таковском
улицом. У опис послова Службе смештаја
спада спровођење Конкурса за смештај студената у студентске домове, који расписује
Министарство просвете и науке, сарадња
са Студентским службама свих факултета
и високих школа, формирање ранг листа
студената који конкуришу за смештај и
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расподела места по студентским домовима. Служба смештаја бави се и смештајем
страних студената који су у програмима
међународне размене.
Служби смештаја можете се обратити
за све информације које ће вам бити од
користи уколико сте већ станар дома,
или желите то да постанете.

79

Бројеви телефона: 011/334-0043, 011/334-0324

Шта још мораш знати?

Хостел „Студентски град”
• Студент је дужан да на захтев
овлашћеног лица Студентског центра
„Београд’’ покаже картицу.
• Студент који оштети картицу сноси
трошкове замене картице.
• Строго је забрањено давати
картицу другоме на коришћење или
користити туђу картицу. У случају
злоупотребе, картица се одузима
привремено или трајно.
Видео презентацију студентске картице
и детаљне информације можете
пронаћи на нашем сајту www.sc.rs

Хостел „Студентски град“ током целе
године нуди смештај студентима, спортским
тимовима и туристима, како домаћим тако и
страним. На располагању су једнокреветне,
двокреветне и трокреветне собе са кухињом
и купатилом, а у близини се налази и
грил ресторан. Добра веза с факултетима,
спортским центрима и другим деловима
града чине овај хостел веома интересантним
за посетиоце Београда.

Ближе информације могу
се добити на број телефона
011/ 310 33 99
E-mail: hostelstudentskigrad@yahoo.com

Безбедност студената

БЕЗБЕДНОСТ ЈЕ ОДГОВОРНОСТ СВИХ НАС
Поштоване колегинице и колеге,
Установа студентски центар „Београд“, кућа
у коју долазите, је применила интегрисани
систем безбедности. У његовом опису Вама
не можемо бити потпуно објективни и
комплетни, јер недостаје најбитније, Ваша
лична, његова интерпретација.
Надамо се да ће се она подударати са
нашим очекивањем да смо безбедна
средина.То постижемо преданошћу и
професионализмом запослених Установе у
обављању свог дела посла.
Безбедност је као део целине послова организационо оперативно у оквиру Службе
за безбедност, која је прва међу једнакима
у настојању да Ви остварите свој циљ студија користећи услуге Установе. Због тога
смо успоставили такав систем безбедности
способан да одговори колективном начину
живљења и пружања услуга.
Свесни смо да од Вас задовољних
корисника опстајемо на тржишту као лидер

услуга смештаја и исхране, настојећи да од
повременог и привременог будете стални
корисник.

Наши комерцијални ресторани нуде своје услуге по приступачним ценама. Мени
обухвата велики избор јела: предјела, чорбе, печења, јела са роштиља, јела по
поруџбини, салате и посластице, као и богат асортиман пића.

Као саставни део успешног функционисања
Установе потреба је да и Ви стање безбедности одржавате и унапређујете кроз:
• поштовање Правилника о кућном реду
и другим правима и обавезама студената
корисника услуга Установе (изводи Правилника су дати на огласним таблама);
• правилну и наменску употребу грејних
тела (решоа, грејалица, пегли...);
• потребу ношења валидне документације
за улазак у објекат;
• поштовање времена и процедуре посета и
преноћишта;
• благовремено пријављивање кварова у
свеску кварова на портирници;
• благовремено јављање Управи и портирници свог дома о евентуалном тренутном
проблему и слично.
• Попуњавање и враћање у магацин Инвентарске листе о затеченом стању инвентара
у соби.
Тиме доприносите да Установа студентски
центар „Београд“ може одговорити на све
ризике од појединачних (личних) преко
групних до колективних јер безбедност је
одговорност свих нас.

• Могућност организовања пословних, породичних и свечаних ручкова и
вечера разних коктела, свадби, рођендана и крштења годишњица, матура
и јубилеја, промоција.

фотокопирница и интернет центар
„Студентски град“
Налази се у пролазу између Г и Ф
крила другог блока. По најповољнијим
ценама нудимо фотокопирање,
штампање, штампање у боји, спирално
коричење и архивирање докумената.
Нудимо могућност коришћења
интернета.
Радни дан:
7:30-21:30
Викенд:
7:30-14:30

Комерцијални ресторани

Ресторан „10“
(ГАУДЕАМУС)
ул. Светозара
Марковића 56.
011-3637-287

Ресторан
„Студентски
град“
Тошин бунар
145
011-3102-771

Грил
ресторан
„Рифат“
Ул. Милана
Ракића 77
011-3812-678

Грил Краљ
Александар I
Ул. Булевар
Краља
Александра I
011-3400-463

Новоотворени ресторан у Студентском граду:
Кафе „Фонтана“ у Студентском граду добио је нов и модереран изглед,
репрезентативног и необичног ентеријера, са пространом баштом. Отворен је за
студенте и све остале љубитеље пријатних места за изласке, на локацији која је
лако доступна и препознатљива.

