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Конкурс за пријем студената 

у студентски дом школске 2020/2021. године 

 

 На основу Статута и одлуке Управног одбора, ЈУ Студентски центар 

“Зворник“ расписује  конкурс за пријем у студентски дом под слиједећим 

условима: 

 

1. У школској 2020/2021. години Јавна установа Студентски центар 

"Зворник" располагаће са капацитетом од 100 кревета. Приоритет су 

редовни студенти од I – IV године студија чије школовање пада на 

терет буџета РС. Уколико буде расположивих капацитета примиће се и 

самофинансирајући студенти и студенти који обнављају годину. 

 

2. Потребна документа за пријем студената у дом за студенте који имају 

држављанство Републике Српке и БиХ: 

 МОЛБА, 

 КУЋНА ЛИСТА, 

 ПОТВРДА О ПРОСЈЕКУ ПЛАТЕ РОДИТЕЉА И ОСТАЛИХ СА КУЋНЕ 

ЛИСТЕ И ПОТВРДА РЕДОВНИХ СТУДЕНАТА СА КУЋНЕ ЛИСТЕ, 

 РОДИТЕЉИ КОЈИ НИСУ ЗАПОСЛЕНИ, ПОТВРДЕ СА БИРОА, 

 РОДИТЕЉИ КОЈИ НИСУ НИ ЗАПОСЛЕНИ НИ НА БИРОУ, ПОТВРДА ОД 

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, 

 ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ ЗА СМЈЕШТАЈ У ДОМ,  

 УВЈЕРЕЊЕ О УПИСУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ, 

 2 СЛИКЕ (3х3,5 cm) и 

 10,00 КМ за обраду документације (уплата на жиро рачун Студентског центра 

Зворник број: 562-009-000024-6240) 

 

Студенти који немају држављанство Републике Српске и БиХ, осим горе 

наведених докумената, дужни су и регулисати привремени боравак у Републици 

Српској.  Саставни дио овог конкурса је и детаљно обавјештење о начину 

регулисања привременог боравка.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Документи се предају у службеним просторијама Студентског центра 

или путем поште (ЈУ Студентски центар Зворник, Каракај бб 75400 

Зворник, обавезан контакт број) са слиједећим роковима:  

- за I годину студија (бруцоши) од 17.08.2020. године до 18.09. 2020. 

године 

- остале године студије од 28.09.2020. године до 26.10.2020. године. 

 

4. Студенти који остваре право на смјештај и исхрану у студентском дому 

потписују уговор са Студентским центром о кориштењу дома. Цијена 

смјештаја и исхране у школској 2019/2020. години износи: 

- редовни студенти од I – IV године студија, чије школовање пада на 

терет буџета РС, плаћају 100,00 КМ мјесечно  

- студенти који обнављају годину, плаћају 130,00 КМ мјесечно,  

- страни држављани, осим држављана Републике Србије, плаћају 250,00 

КМ мјесечно, 

- студенти чији је један од родитеља ратни војни инвалид Војске     

Републике Српске од I - III  категорије плаћају 50,00 КМ мјесечно и  

- студенти чији је један од родитеља ратни војни инвалид Војске           

Републике Српске од  IV – V категорије плаћају 70,00 КМ мјесечно. 

 

 

Напомена: У цијену смјештаја и исхране студената обезбјеђена су три оброка 

дневно свих седам дана у недјељи.   

 

5. Пријем и смјештај студената у дом за I годину студија биће усклађен са 

почетком наставе на Технолошком факултету. 

 

  

Све информације се могу добити на телефон 056/260-344 и 260-474. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Директор 

 

       Мр Горан Митровић, дипл. инж. саоб. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

о 

регулисању привременог боравка у Републици Српској 

 

I Студенти који први пут пријављују боравак у Републици Српској дужни су 

при усељењу у дом доставити слиједећа документа:  

 Пасош, 

 двије фотографије величине 3,5 х 4,5 cm,  

 љекарско увјерење из којег је видљиво да странац не болује од 

болести које представљају пријетњу јаном здрављу у БиХ (љекарско 

увјерење мора бити из Републике Српске), 

 потврда – увјерење да се против странца не води кривични поступак и 

потврда – увјерење да странац није кажњаван за кривично дјело коју 

издаје надлежни орган државе гдје странац има уобичајено мјесто 

боравка, 

 доказ о посједовању средстава за издржавање оригинал или овјерена 

фотокопија (просјек плата запослених чланова породице), 

 доказ о обезбјеђеном здравственом осигурању (фотокопија 

здравствене књижице), 

 гарантна изјава родитеља да ће сносити трошкове школовања 

(овјерена у општини становања), 

 потврда о упису на Факултет (издаје Факултет при упису), 

 доказ о уплати школарине  (копију уплатница при упису), 

 доказ о обезбјеђеном смјештају (издаје студентски центар при 

усељењу у дом), 

 100,00 КМ административне таксе за одобрење привременог 

боравка.(уплатница се добија у просторијама студентског центра), 

 захтјев за одобрење привременог боравка (добија се у просторијама 

студентског центра). 

За све остале информације обратити се на телефон 056/260-344 и 

056/260-474. 

II  Студенти који имају рјешење о привременом боравку, а које истиче 

30.09.2020. године, дужни су до 15.09.2020. године да се јаве у Службу за послове 

са странцима, Теренски центар Бијељина, за продужење боравка, у противном 

неће имати право на продужење истог. Телефон за информације 055/203-032. 

 

III Студенти који имају двојна држављанства дужни су приликом предаје 

докумената за пријем у дом доставити и овјерену фотокопију Увјерења како би 

били ослобођени горе наведене процедуре.  

 

Сви студенти дужни су да испоштују наведену процедуру, у супротном  биће им 

отказане услуге Студентског центра. 


