
Смештај у студенским домовима

Установа Студентски центар Београд има 11 
објеката за смештај студената и 14 ресторана 
за исхрану. Више о њима можете наћи на сајту 
Физичког факултета на страници „студентски живот“ 
или web страници саме Установе (http://www.sc.rs/sc/
index.php). 

Право на смештај у студентском дому имају 
буџетски студенти државних факултета који 
нису из Београда, држављани су Србије и 
први пут су уписани у текућу годину студија. 
Самофинансирајући студенти могу добити место у 
студентском дому уколико остане слободних места, 
али то место плаћају по вишој, економској цени. 

Конкурс за смештај бруцоша расписује 
Министарство и заједнички је за све бруцоше 
Београдског универзитета. 

Потребна документа

•	 пријава на конкурс (купује се приликом 
подношења докумената)

•	 оверене фотокопије сведочанстава сва четири 
разреда средње школе

•	 уверење о упису прве године студија 
•	 уверење о просечном месечном приходу по 

члану породице за период од претходних 6 
месеци 

•	 индекс и лична карта (на увид) 

Документа се предају по правилу у првој половини 
септембра текуће године у Студентском дому 
‘’Карабурма’’ у улици Мије Ковачевића 7б (аутобуси 
25, 27, 32, 66 и 74; трамваји 3 и 12). 

Образац Уверења о приходима оверава oпштина на 
којој је студент пријављен. Може се купити на 

благајнама домова или скинути са адресе  http://
www.sc.rs/sc/Uverenje_o_prihodima.pdf.

Ранг листа за смештај прави се на основу успеха 
у средњој школи и социјално-економског статуса 
породице студента.

Студентска картица

Приликом подношења конкурсне документације 
за смештај у дому, студенти подносе и захтев за 
издавање студентске картице.

Студентска (чип) картица је неопходна за 
коришћење услуга Студентског центра (смештај 
у дому и исхрану у мензи). Она служи за 
идентификацију приликом уласка у све објекте 
Центра. Њоме је могуће плаћати станарину у 
дому, оброке у студентским ресторанима и остале 
услуге Центра. Уз то, студентска картица служи и

Студентски центар
Telefon:011/3637-200 и 011/3637-222
Email: info@sc.rs

Služba smeštaja 
Telefon: 011/334-0043 и 011/334-0324 

Odeljenje za kartice
•	 Svetozara Markovića 56 Tel: 011/3637-299 
•	 Studentski grad, II blok G krilo, Tošin bunar 147 Tel: 

011/310-2987 
•	 Studentski dom “Karaburma”, Mije Kovačevića 7/B 

Tel: 011/2079-750

као електронски здравствени картон у Студентској 
поликлиници. Уз картицу (или индекс) је могуће 
остварити бројне попусте. Пре свега на аутобуске 
и возне карте, затим на смештај у хотелима и 
хостелима, рачуне у ресторанима и кафићима, 
улазнице за музеје и позоришта.  

Менза

Студенти који нису из Београда имају право на три 
оброка дневно у студентским ресторанима, с тим 
што буџетски студенти плаћају исхрану по нижим 
регресираним ценама, док самофинансирајући 
студенти плаћају оброке по економским ценама.  
Студенти из Београда имају право на један оброк 
дневно. 

Студентска поликлиника

Уколико желе, сви студенти Универзитета се могу 
лечити у Заводу за здравствену заштиту студената 
(Студентска поликлиника). Потребно је да се јаве 
најближој амбуланти и изаберу лекара. Амбуланте 
опште медицине налазе се главној згради Завода у 
Крунској, у Студентском граду на Новом Београду и 
у Студентском дому “Карабурма”. 

Лекарски прегледи студената за усељење у студентски 
дом обављају се сваког радног дана од 7:00 до 19:00 
часова на следећим пунктовима:

•	 Амбуланта у Студентској поликлиници, улица 
Крунска 57 (први спрат, соба 1.10)

•	 Здравствена амбуланта у Студентском дому 
„Карабурма”, улица Мије Ковачевића 7б

•	 Зравствена амбуланта у Студентском дому 
“Студентски град”, Тошин бунар 143 (Први блок, Ф 
крило)

За преглед је потребно:
– Студентска електронска картица
– 750 динара

Завод за здравствену заштиту студената
Крунска 57
11000 Београд
Тел: (011) 2433 488
studentska.poliklinika@zzzzsbg.rs 
www.zzzzsbg.rs 



Универзитет у Београду
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Студентски трг 12
www.ff.bg.ac.rs

Градски превоз

Сви студенти високошколских 
установа у Београду млађи од 26 
година, имају право на месечне карте за 
градски превоз по регресираним ценама. Цена 
месечне карте за студенте за прву зону је 1.090 
динара. 

Да бисте остварили право на превоз са попустом, 
потребно је да извадите персонализовану 
картицу. Оне се издају на неколико места у граду. 
Највећи број шалтера имају  БусПлус подружнице 
у Масариковој 5 (код „Београђанке“) и Палмира 
Тољатија 7 на Новом Београду (зграда „старог 
Меркатора“). Најближе Факултету је место издавања 
ГСП Београд у Тржном центру на Тргу републике и 
згради ГСП-а у Скендербеговој 47. 

Са собом треба да понесете потврду да сте уписани 
на факултет и личну карту коју дајете само на увид. 
На лицу места ћете попунити захтев за издавање 
картице, фотографисаће вас и картицу ћете 
добити одмах.  Њена цена је 250 динара и важи 3 
године, с тим што сваке школске године треба да је 
продужите.   

Крајем месеца можете уплатити износ за превоз 
за наредни месец на бројним местима у граду, 
углавном на трафикама (препознаће их по БусПлус 
налепницама код шалтера). 

Сви студентски домови се налазе у оквиру прве 
зоне градског превоза, а уколико станујете у неком 
од приградских насеља, можете на страници https://
www.busplus.rs/page-ITS_zone.php  проверити за коју 
зону превоза треба да уплатите новац на картицу. 

Студентска служба, Цара Душана 13, 
Тел. 3281-375, milena@ff.bg.ac.rs

                                  Деканат, Студентски трг 12, 
                    Тел. 7158-151, dekanat@ff.bg.ac.rs

                         жиро рачун 840-1984666-87
                                               ПИБ 100039173
                                        Мат.бр. 07048190

Mеђуградски 
превоз

Kарте за међуградски превоз 
можете купити на аутобуској станици, 
али и у центру града у пословници Бастуриста 
у Маршала Бирјузова 2-4 (угао са Сремском).  

Бројни превозници одобравају попуст за студенте.  
То можете проверити на web страници БАС 
аутобуске станице – ред вожње, у табели са списком 
термина за одређену дестинацију (http://www.bas.
co.rs). 

Библиотеке

Дом културе Студентски град има своју библиотеку 
са 4 читаонице (укупно 500 места). Налази се у 
кругу Студентског града, на адреси Булевар Зорана 
Ђинђића 179 (аутобуси 45, 72, 74, 75, 76, 77, 82, 612, 
708, E4). Читаонице раде сваког дана од 8 до 24, 
док библиотека ради на издавању књига радним 
данима од 8:30 до 20 часова. Годишња чланарина је 
1.500 динара. 

Студентима су на располагању и бројне друге 
библиотеке и читаонице, као и 3 библиотеке и 
читаонице Физичког факултета.  http://www.stu-
dentskizivot.com/biblioteke-u-beogradu/


