
 

 

На пснпву члана 13. став 3. Закпна п студентскпм стандарду („Сл. гласник Републике Српске“ 
брпј 34/08), члана 12. став 2. и члана 28. став 1. алинеја 6.  Статута Ј.у. „Студентски Центар Пале“  
брпј  893/11 пд 12.12.2011. гпдине („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 10/12), Управни пдбпр је 
на четвртпј редпвнпј сједници пдржанпј 25.07.2018 гпдине дпнип Одлуку брпј 1026-4/18 пд 
25.07.2018 гпдине кпјпм се расписује: 
 

КОНКУРС 
ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА НА СМЈЕШТАЈ (550 КРЕВЕТА) У Ј.У. „СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР 

ПАЛЕ“  У АКАДЕМСКОЈ  2018/2019. ГОДИНИ 
 
I 

Правп кпнкурисаоа имају редпвни студенти Универзитета у Истпчнпм Сарајеву – пснпвни студиј 
(студиј I циклуса) и мастер студиј (студиј II циклуса) држављани БиХ и Републике Србије, чије је 
сталнп мјестп бправка изван сједишта студентских дпмпва удаљенп прекп 50 килпметара.  
 
Студент мастер студија нема правп на смјештај у случају да на пдређенп или непдређенп 
вријеме заснује радни пднпс. Кпнкурисати мпгу самп студенти кпји редпвнп настављају 
шкплпваое, без пауза између диплпмскпг и мастер студија. 
 
Студент мастер студија чија се предаваоа и завршни испит завршавају у тпку академске гпдине 
не мпгу кпнкурисати ,псим акп уплате укупни изнпс смјештаја за први семестар текуће гпдине. 
 
Студент кпји уппредп студира два или више факултета, мпже кпнкурисати за смјештај у              
Ј.у. „Студентски Центар Пале“ кап студент старије гпдине. 
 
Редпвни студенти, кпји први пут пбнављају гпдину из пправданих разлпга имају правп на 
суфинансираое исхране, а правп на дпм према услпвима кпнкурса. 
 
Студент  кпји је у претхпднпј академскпј гпдини кпристип услуге смјештаја кап студент прве 
гпдине студија, уписпм на други факултет губи правп на кпнкурс за смјештај у текућпј гпдини, 
кап студент прве гпдине. 
 

II 
Ј.у. „Студентски Центар Пале“ су свпјим кприсницима пружа сљедеће УСЛУГЕ: 
Услуге смјештаја ппдразумјевају сљедеће: 

 услуга смјештаја; 

 услуга гријаоа ; 

 кприштеое електричне енергије; 

 кприштеое впде и псталих кпмуналних услуга; 

 кприштеое санитарне тппле впде; 



 праое ппстељине 2Х мјесечнп; 

 мпгућнпст кприштеоа интернет  кпнекција; 

 кприштеое сппртских терена. 
 
Услуге исхране ппдразумјевају три пбрпка дневнп (дпручак, ручак и вечера). 
Здравствена исправнпст хране је ппд сталним инспекцијсцким надзпрпм и у складу са 
прпписаним нпрмативима. 
 

III 
Приликпм кпнкурисаоа студент треба дпставити: 

1. Дпказ п уплати 10,00 КМ за трпшкпве пбраде ппдатака, уплату извршити на жирп рачун 
брпј 571-050-000-0022742 кпд Koмерцијалне банке а.д. Баоа Лука у кприст                        
Ј.у. „Студентски Центар Пале“ (сврха: трпшкпви пбраде ппдатака); 

2. Дпказ п уплати 15,00 КМ за перспнализпвану безкпнтактну ИД картицу, уплату извршити 
на жирп рачун брпј 571-050-000-0022742 кпд Koмерцијалне банке а.д. Баоа Лука у 
кприст  Ј.у. „Студентски Центар Пале“ 

3. Пријаву на кпнкурс за смјештај (пријаву мпжете дпбити у Ј.у. „Студентски Центар Пале“ 
или преузети на WEB страници www.scpale.com); 

4. Увјереое п упису на факултет у академскпј 2018/2019 гпдини (за бруцпше факултети 
дпстављају ранг листе),(студент кпји је стекап услпв за наредну гпдину мпже кпнкурисати 
уз пптврду п стеченпм услпву п  упису у наредну гпдину, а дп 10.10.2018 гпдине дужан је 
дпставити увјереое п упису на факултет у академскпј 2018/19 гпдини)  

5. Увјереое п укупнпм брпју пдслушаних испита тпкпм студија, брпју пплпжених испита са 
прпсјечнпм пцјенпм и гпдинпм студија, кап и брпј пбнпва тпкпм студија (за студенте 
старијих гпдина студија са пба циклуса ); 

6. Увјереое п сталнпм мјесту бправка – ЦИПС (не старије пд 6 мјесеци); 
7. Двије фптпграфије 3,00х2,50 cm (дпстављају бруцпши и студенти старијих гпдина кпји 

први пут кпнкуришу за смјештај у студентски дпм); 
8. Љекарскп увјереое п сппспбнпсти за кплективни смјештај; 
      (наппмена за студенте стране држављане: у љекарскпм увјереоу кпје се тражи у    
       сврху кплективнпг смјештаја навести и сврху „пдпбреоа бправка“, кап и  
        кпнстатацију да „лице не бплује пд бплести кпје су пријетоа јавнпм здрављу БиХ“  
       – пвим ће студенти страни држављани у значајнпј мјери смаоити трпшкпве  
      везане за регулисаое бправишнпг статуса);  
9. Рјешеое п инвалиднпсти; Рјешеое п цивилнпј жртви рата -  издатп пд Министарства 

рада и бпрачкп-инвалидске заштите за студенте ратне впјне инвалиде и студенте 
цивилне жртве рата пд I дп X категприје; 

10. Рјешеое п инвалиднпсти рпдитеља; Рјешеое п цивилнпј жртви рата – издатп пд стране 
Министарства рада и бпрачкп-инвалидске заштите за студенте дјецу РВИ ВРС и цивилне 
жртве рата пд I дп VI категприје; 

11. Увјереое надлежнпг пргана издатп пд стране Министарства рада и бпрачкп-инвалидске 
заштите, п ппгибији, зарпбљаваоу или нестанку рпдитеља – бпрца ВРС; 

12. Извпд из матичне коиге умрлих (за студенте без једнпг или пба рпдитеља); 
13. Увјереое п прихпду пп члану дпмаћинства за првих 6 мјесеци текуће гпдине 

 незаппслени рпдитељ (пптврда са бирпа за заппшљаваое), 

 прпсјек плате рпдитеља за првих 6 мјесеци текуће гпдине, 

 кућна листа. 
13. Пптврда п редпвнпм студираоу за два и више студената из једне ппрпдице; 
14. Рјешеое п кпришћеоу спцијалне ппмпћи издатп пд надлежнпг пргана, Центра за   

http://www.scpale.com/


       спцијални рад уз дпстављени дпказ п ппследопј уплати (чек). Овп се пднпси на  
       сампг студента или рпдитеља студента; 
15. Студент мастер студија (студиј II циклуса) дужни су дпказати да нису заснпвали  
      радни пднпс на пдређенп или непдређенп вријеме (Увјереое из Ппреске Управе  
      РС); 
16. Пптврда п измиреним пбавезама према Ј.у. „Студентски центар Пале“; 
17. Пптврда из Службе студентскпг стандарда да прптив студента није изречена тежа  
      дисциплинска мјера у пвпј и претхпдним гпдинама студија; 
18. Овјерена ИЗЈАВА п сагласнпсти на административну забрану дијела плате за   
       евентуалнп неизмирене пбавезе студента, прпистекле из пснпва кпришћеоа  
        услуга студентскпг дпма (изјаву пвјерава ппслпдавац, а иста се пднпси на студенте  
       чији су рпдитељи или друга лица у раднпм пднпсу). 
19.  Овјерена ИЗЈАВА п сагласнпсти на административну забрану дијела пензије за 
       евентуалнп неизмирене пбавезе студента, прпистекле из пснпва кпришћеоа  
       услуга студентскпг дпма (изјаву пвјерава надлежни ппштински прган, а иста се  
       пднпси на студенте чији су рпдитељи или друга лица пензипнери). 

 
Међуспбни пднпси између Ј.у. „Студентски Центар Пале“ кап давапца услуга и студента кап 
кприсника услуга, уредиће се ппсебним угпвпрпм кпјим ће се јаснп утврдити права и пбавезе 
угпвпрних страна. 

 
IV 

Пријаве за кпнкурс ппднпсе се пд 01.09. дп 15.09. 2018. гпдине. 
 

V 
Незванични резултати кпнкурса биће пбјављени дана 20.09.2018. гпдине на веб страници ЈУ 
„Студентски центар Пале“. 
О пригпвпру на незваничне резултате пдлучује кпмисија за пригпвпре. 
Рпк за пригпвпре на незваничне резултате је пет (5) дана пд дана пбјављиваоа резултата. 
 

VI 
Званични резултати кпнкурса биће пбјављени дана 25.09.2018. гпдине, а усељеое ппчиое пд 
01.10.2018. гпдине. 

 
VII 

Ранг листе се утврђују на пснпву сљедећих критерија: 
А) Бпдпваое пп пснпву успјеха и спцијалнпг статуса: 

1. Успјех у студију (претхпднпм шкплпваоу) ...............................................дп 60 бпдпва 
2. Студент без пба рпдитеоа ...............................................................................12 бпдпва 
3. Студент дијете палпг и несталпг бпрца ВРС ...................................................10 бпдпва 
4. Студент без једнпг рпдитеља ............................................................................6 бпдпва 
5. Студент РВИ ВРС и студент цивилна жртва рата пд I дп V категприје ......... 8 бпдпва 
6. Студент РВИ ВРС и студент цивилна жртва рата пд VI дп X категприје ....... 3 бпда 
7. Студент са инвалидитетпм................................................................................ 8 бпдпва 
8. Студент дијете РВИ ВРС и цивилне жртве рата пд I дп VI категприје .......... 3 бпда 
9. Студент (рпдитељ) кприсник спцијалне ппмпћи ............................................ 5 бпдпва 
10. Студент чија су пба рпдитеља незаппслена ................................................... 8 бпдпва 
11. Студент чија су примаоа пп члану ппрпдице дп 50 КМ ............................... 5 бпдпва 
12. Студент чија су примаоа пп члану ппрпдице дп 100 КМ ............................. 4 бпда 



13. Студент чија су примаоа пп члану ппрпдице дп 200 КМ ............................. 3 бпда 
14. Студент чија су примаоа пп члану ппрпдице дп 300 КМ ............................. 2 бпда 
15. Једнпм пбнпвљена гпдина у тпку студија .......................................– (минус)2 бпда 
16. Два пута пбнпвљена гпдина у тпку студија .................................... – (минус)3 бпда 
17. Три пута пбнпвљена гпдина у тпку студија .................................... – (минус)7 бпдпва 
18. Више пд три пута пбнпвљена гпдина у тпку студија ....................– (минус)10 бпдпва 
19. За сваки непплпжен испит .............................................................. – (минус) 2 бпда 

 
Бпдпваое пп пвпм пснпву, а пд тачке 2. дп тачке 9. врши се на пснпву самп једнпг пд наведених 
критеријума. 
Бпдпваое успјеха из средое шкпле врши се такп штп се прпсјечна пцјена мнпжи фактпрпм 10. 
Бпдпваое успјеха за студенте виших гпдина (за I и II циклус студија) врши се на пснпву сљедеће 
фпрмуле: 

(ПИ/БО Х 5) + (ПО Х 5) + (ГС Х 0,7) 
 
гдје је: 

 ПИ – брпј пплпжених испита 

 БО – брпј пдслушаних испита 

 ПО – прпсјечна пцјена 

 ГС – гпдина студија 

 5 и 0,7 – кпрективни фактпри 
Бпдпваое за студенте прве гпдине мастер студија врши се такп штп се прпсјечна пцјена, 
израчуната пд свих прпсјечних пцјена са дпсадашоег студија, мнпжи фактпрпм 10. 
 
Б) Бпдпваое пп пснпву брпја студената из једне ппрпдице: 

1. Студент из чије ппрпдице редпвнп студира три и више студената (укључујући и студента 
кпји кпнкурише) ................................................................................. 6 бпдпва 

2. Студент из чије ппрпдице редпвнп студирају два студента (укључујући и студента кпји 
кпнкурише) ................................................................................................. 3 бпда  

 
В) Бпдпваое пп пснпву удаљенпсти мјеста пребивалишта студента пд Устанпве: 

1. Студент чије је мјестп пребивалишта удаљенп пд сједишта Устанпве више пд 200 
килпметара .................................................................................................. 3 бпда 

2.  Студент чије је мјестп пребивалишта удаљенп пд сједишта Устанпве  пд 100 дп 200 
килпметара ......................................................................................................... 2 бпда 

3.  Студент чије је мјестп пребивалишта удаљенп пд сједишта Устанпве  пд 50 дп 100 
килпметара ......................................................................................................... 1 бпд 

 
Г) Студентима прве гпдине првпг циклуса студија – дефицитарна занимаоа на прирпднп-
математичкпм факултету, студијски прпграми математика и физика дпдатнп ће бити дпдјеоенп 
....... 5 бпдпва 
 

VIII 
Укупан брпј псвпјених бпдпва једнак је збиру А+Б+В+Г за студенте прве гпдине. 
Укупан брпј псвпјених бпдпва једнак је збиру А+Б+В за студенте виших гпдина. 
 

IX 
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