
 

 

На основу члана 13. став 3. Закона о студентском стандарду („Сл. гласник Републике Српске“ 

број 34/08), члана 12. став 2. и члана 28. став 1. алинеја 6.  Статута Ј.у. „Студентски Центар Пале“  

број  893/11 од 12.12.2011. године („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 10/12), Управни одбор је 

на XXV редовној сједници одржаној 21.07.2017. године донио Одлуку број 1030-3 /17 od 

27.07.2017. године којом се расписује: 

 

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

ПАЛЕ“  

У АКАДЕМСКОЈ  2017/2018. ГОДИНИ 
 

I 

Право конкурисања имају редовни студенти Универзитета у Источном Сарајеву – основни студиј 

(студиј I циклуса) и мастер студиј (студиј II циклуса) држављани БиХ и Републике Србије, чије је 

стално мјесто боравка изван сједишта студентских домова удаљено преко 50 километара.  

 

Студент мастер студија нема право на смјештај у случају да на одређено или неодређено 

вријеме заснује радни однос. Конкурисати могу само студенти који редовно настављају 

школовање, без пауза између дипломског и мастер студија. 

 

Студент који упоредо студира два или више факултета, може конкурисати за смјештај у              

Ј.у. „Студентски Центар Пале“ као студент старије године. 

 

Редовни студенти, који први пут обнављају годину из оправданих разлога имају право на 

суфинансирање исхране, а право на дом према условима конкурса. 

 

Студент  који је у претходној академској години користио услуге смјештаја као студент прве 

године студија, уписом на други факултет губи право на конкурс за смјештај у текућој години, 

као студент прве године. 

 

II 

Ј.у. „Студентски Центар Пале“ су својим корисницима пружа сљедеће УСЛУГЕ: 

Услуге смјештаја подразумјевају сљедеће: 

• услуга смјештаја; 

• услуга гријања ; 

• кориштење електричне енергије; 

• кориштење воде и осталих комуналних услуга; 

• кориштење санитарне топле воде; 

• прање постељине 2Х мјесечно; 



• могућност кориштења интернет  конекција; 

• кориштење спортских терена и реквизита 

 

Услуге исхране подразумјевају три оброка дневно (доручак, ручак и вечера). 

Здравствена исправност хране је под сталним инспекцијсцким надзором и у складу са 

прописаним нормативима. 

 

III 

Приликом конкурисања студент треба доставити: 

1. Доказ о уплати 10,00 КМ за трошкове обраде података, уплату извршити на жиро рачун 

број 571-050-000-0022742 код Koмерцијалне банке а.д. Бања Лука у корист                        

Ј.у. „Студентски Центар Пале“ (сврха: трошкови обраде података); 

2. Пријаву на конкурс за смјештај (пријаву можете добити у Ј.у. „Студентски Центар Пале“ 

или преузети на WEB страници www.scpale.com); 

3. Увјерење о упису на факултет у академској 2017/2018 години (за бруцоше факултети 

достављају ранг листе); 

4. Увјерење о укупном броју одслушаних испита током студија, броју положених испита са 

просјечном оцјеном и годином студија, као и број обнова током студија (за студенте 

старијих година студија са оба циклуса ); 

5. Увјерење о сталном мјесту боравка – ЦИПС (не старије од 6 мјесеци); 

6. Двије фотографије 3,00х2,50 cm (достављају бруцоши и студенти старијих година који 

први пут конкуришу за смјештај у студентски дом); 

7. Љекарско увјерење о способности за колективни смјештај; 

      (напомена за студенте стране држављане: у љекарском увјерењу које се тражи у    

       сврху колективног смјештаја навести и сврху „одобрења боравка“, као и  

        констатацију да „лице не болује од болести које су пријетња јавном здрављу БиХ“  

       – овим ће студенти страни држављани у значајној мјери смањити трошкове  

      везане за регулисање боравишног статуса);  

8. Рјешење о инвалидности; Рјешење о цивилној жртви рата -  издато од Министарства 

рада и борачко-инвалидске заштите за студенте ратне војне инвалиде и студенте 

цивилне жртве рата од I до X категорије; 

9. Рјешење о инвалидности родитеља; Рјешење о цивилној жртви рата – издато од стране 

Министарства рада и борачко-инвалидске заштите за студенте дјецу РВИ ВРС и цивилне 

жртве рата од I до VI категорије; 

10. Увјерење надлежног органа издато од стране Министарства рада и борачко-инвалидске 

заштите, о погибији, заробљавању или нестанку родитеља – борца ВРС; 

11. Извод из матичне књиге умрлих (за студенте без једног или оба родитеља); 

12. Увјерење о приходу по члану домаћинства за првих 6 мјесеци текуће године 

• незапослени родитељ (потврда са бироа за запошљавање), 

• просјек плате родитеља за првих 6 мјесеци текуће године, 

• кућна листа. 

13. Потврда о редовном студирању за два и више студената из једне породице; 

14. Рјешење о коришћењу социјалне помоћи издато од надлежног органа, Центра за   

       социјални рад уз достављени доказ о последњој уплати (чек). Ово се односи на  

       самог студента или родитеља студента; 

15. Студент мастер студија (студиј II циклуса) дужни су доказати да нису засновали  

      радни однос на одређено или неодређено вријеме (Увјерење из Пореске Управе  

      РС); 

16. Потврда о измиреним обавезама према Ј.у. „Студентски центар Пале“; 



17. Потврда из Службе студентског стандарда да против студента није изречена тежа  

      дисциплинска мјера у овој и предходним годинама студија; 

18. Овјерена ИЗЈАВА о сагласности на административну забрану дијела плате за   

       евентуално неизмирене обавезе студента, проистекле из основа коришћења  

        услуга студентског дома (изјаву овјерава послодавац, а иста се односи на студенте  

       чији су родитељи или друга лица у радном односу). 

19.  Овјерена ИЗЈАВА о сагласности на административну забрану дијела пензије за 

       евентуално неизмирене обавезе студента, проистекле из основа коришћења  

       услуга студентског дома (изјаву овјерава надлежни општински орган, а иста се  

       односи на студенте чији су родитељи или друга лица пензионери). 

 

Међусобни односи између Ј.у. „Студентски Центар Пале“ као даваоца услуга и студента као 

корисника услуга, уредиће се посебним уговором којим ће се јасно утврдити права и обавезе 

уговорних страна. 

 

IV 

Пријаве за конкурс подносе се од 01.09. до 15.09. 2017. године. 

 

V 

Незванични резултати конкурса биће објављени дана 20.09.2017. године на веб страници ЈУ 

„Студентски центар Пале“. 

О приговору на незваничне резултате одлучује комисија за приговоре. 

Рок за приговоре на незваничне резултате је пет (5) дана од дана објављивања резултата. 

 

VI 

Званични резултати конкурса биће објављени дана 25.09.2017. године, а усељење почиње од 

01.10.2017. године. 

 

VII 

Ранг листе се утврђују на основу сљедећих критерија: 

А) Бодовање по основу успјеха и социјалног статуса: 

1. Успјех у студију (предходном школовању) ...............................................до 60 бодова 

2. Студент без оба родитења ...............................................................................12 бодова 

3. Студент дијете палог и несталог борца ВРС ...................................................10 бодова 

4. Студент без једног родитеља ............................................................................6 бодова 

5. Студент РВИ ВРС и студент цивилна жртва рата од I до V категорије ......... 8 бодова 

6. Студент РВИ ВРС и студент цивилна жртва рата од VI до X категорије ....... 3 бода 

7. Студент са инвалидитетом................................................................................ 8 бодова 

8. Студент дијете РВИ ВРС и цивилне жртве рата од I до VI категорије .......... 3 бода 

9. Студент (родитељ) корисник социјалне помоћи ............................................ 5 бодова 

10. Студент чија су оба родитеља незапослена ................................................... 8 бодова 

11. Студент чија су примања по члану породице до 50 КМ ............................... 5 бодова 

12. Студент чија су примања по члану породице до 100 КМ ............................. 4 бода 

13. Студент чија су примања по члану породице до 200 КМ ............................. 3 бода 

14. Студент чија су примања по члану породице до 300 КМ ............................. 2 бода 

15. Једном обновљена година у току студија .......................................– (минус)2 бода 

16. Два пута обновљена година у току студија .................................... – (минус)3 бода 

17. Три пута обновљена година у току студија .................................... – (минус)7 бодова 

18. Више од три пута обновљена година у току студија ....................– (минус)10 бодова 



19. За сваки неположен испит .............................................................. – (минус) 2 бода 

 

Бодовање по овом основу, а од тачке 2. до тачке 9. врши се на основу само једног од наведених 

критеријума. 

Бодовање успјеха из средње школе врши се тако што се просјечна оцјена множи фактором 10. 

Бодовање успјеха за студенте виших година (за I и II циклус студија) врши се на основу сљедеће 

формуле: 

(ПИ/БО Х 5) + (ПО Х 5) + (ГС Х 0,7) 

 

гдје је: 

• ПИ – број положених испита 

• БО – број одслушаних испита 

• ПО – просјечна оцјена 

• ГС – година студија 

• 5 и 0,7 – корективни фактори 

Бодовање за студенте прве године мастер студија врши се тако што се просјечна оцјена, 

израчуната од свих просјечних оцјена са досадашњег студија, множи фактором 10. 

 

Б) Бодовање по основу броја студената из једне породице: 

1. Студент из чије породице редовно студира три и више студената (укључујући и студента 

који конкурише) ................................................................................. 6 бодова 

2. Студент из чије породице редовно студирају два студента (укључујући и студента који 

конкурише) ................................................................................................. 3 бода  

 

В) Бодовање по основу удаљености мјеста пребивалишта студента од Установе: 

1. Студент чије је мјесто пребивалишта удаљено од сједишта Установе више од 200 

километара .................................................................................................. 3 бода 

2.  Студент чије је мјесто пребивалишта удаљено од сједишта Установе  од 100 до 200 

километара ......................................................................................................... 2 бода 

3.  Студент чије је мјесто пребивалишта удаљено од сједишта Установе  од 50 до 100 

километара ......................................................................................................... 1 бод 

 

Г) Студентима прве године првог циклуса студија – дефицитарна занимања на природно-

математичком факултету, студијски програми математика и физика додатно ће бити додјењено 

....... 5 бодова 

 

VIII 

Укупан број освојених бодова једнак је збиру А+Б+В+Г за студенте прве године. 

Укупан број освојених бодова једнак је збиру А+Б+В за студенте виших година. 

 

IX 

Студент који није измирио обавезе према Ј.у. „Студентски Центар Пале“ до 31.07.2017. године 

за претходну годину и студент против кога је изречена тежа дисциплинска мјера, нема право да 

конкурише за смјештај. 

Студент апсолвент и студент мастер студија обавезни су мјесечно достављати увјерење са 

факултета о регулисању свог статуса. 

 

 

X 



Рангирање кандидата провешће Комисија за смјештај студената на основу утврђених 

критеријума и збрајања укупног броја бодова. 

Ранг листе ће бити објављене на огласним плочама студентских домова и web страници  

www.scpale.com. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 

 

XI 

Пријаве на Конкурс могу се доставити лично сваки радни дан од 08:00 до 14:00 часова на 

рецепцији студентских домова или путем поште на адресу: 

 

Ј.У. „СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ПАЛЕ“ 

Карађорђева 54Б 

71 420, Пале 

         

 

                                                                

Информације у вези конкурса могу се добити путем телефона број 057/223-502 или путем e 

mail-a info@scpale.com.                                                                               

 

 

 

                                                                                          

                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

   

                                                                                         _____________________________ 

                                                                                         Далибор Пејовић 

 

 

 

 

 


