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Конкурс 

за пријем студената на смјештај и исхрану у Јавној установи Студентски центар 

„Зворник“ у академској  2022/2023. години 

 

I 

 

Расписује се конкурс за пријем и смјештај студената у школској 2022/2023. 

години. Конкурс ће бити објављен на огласним таблама Студентског центра 

„Зворник“, Технолошког факултета „Зворник“ и на сајту Технолошког факултета 

„Зворник“.   

 

У школској 2022/2023. години Јавна установа Студентски центар „Зворник“ 

располагаће са капацитетом од 100 кревета. Приоритет су редовни студенти, а 

уколико буде расположивих капацитета примиће се и самофинансирајући 

студенти и студенти који обнављају годину. 

 

II 

Право на смјештај и исхрану имају студенти држављани Републике Српске и 

Босне Херцеговине које имају пребивалиште на територији Републике Српске и 

Брчко Дистрикта БиХ и који су први пут уписали одговарајућу годину на 

студијама првог, другог или трећег циклуса Технолошког факултета „Зворник“. 

 

Право на смјештај и исхрану могу да остваре и студенти страни држављани, у 

складу са међународним уговором и реципроцитетом. 

 

Лице са инвалидитетом који има статутс студента остварује право на смјештај уз 

уважавање његових посебних потреба. 

 

Право на смјештај има студент чије је пребивалиште удаљено најмање 30 

километара од мјеста судирања. Изузетак су студенти чије је пребивалиште 

удаљено мање од 30 километара од места студирања, а који немају редовну 

линију за превоз путника или који, због специфичности студија, морају 

свакодневно путовати у мјесто студирања. 
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III 

 

Приликом конкурисања студент треба доставити: 

 молба, 

 кућна листа, 

 потврда о просјеку плате родитеља и осталих са кућне листе и потврда за 

редовне студенте са кућне листе, 

 родитељи који нису запослени, потврде са бироа, 

 родитељи који нису ни запослени ни на бироу, потврда од мјесне заједнице, 

 увјерење о сталном мјесту боравка - ЦИПС (не старије од 6 мјесеци), 

 рјешење о инвалидности родитеља или рјешење о цивилној жртви рата, издато 

од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, за студенте дјецу 

РВИ ВРС и цивилне жртве рата, 

 увјерење надлежног органа издато од стране Министарства рада и борачко-

инвалидске заштите, о погибији, заробљавању или нестанку родитеља - борца 

ВРС, 

 извод из матичне књиге умрлих (за студенте без једног или оба родитеља),  

 љекарско увјерење за смјештај у дом, 

 доказ о положеним испитима, а за студенте прве године студије доказ о 

просјечној оцјени из средње школе, 

 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). 

 

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 01.09.2022. године до 21.09.2022. године 

 за остале године студија од 01.09.2022. године до 01.10.2022. године 

(крајњи рок за доставу докумената може бити продужен уколико 

Универзитет у Источном Сарајеву одобри додатне испитне рокове и послије 

01.10.2022. године). 

 

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 
 

 

IV 

 

Након завршеног конкурса административна служба установе извршиће бодовање 

по сљедећим критеријумима. 

 

А – бодовање по основу успјеха: 

 за студенте бруцоше просјечна оцјена из средње школе множи се бројем 12 

(максимално 60 бодова) и 

 за студенте старијих година студија просјечна оцјена из свих положених 

испита множи се бројем 6 (максимално 60 бодова) 

Б -  бодовање по основу социјалног статуса (примјењује се само један критеријум 

који је повољнији по студента): 

 студент без оба родитеља, 12 бодова, 

 студент дијете палог и несталог борца ВРС, 10 бодова, 

 студент без једног родитеља, 6 бодва, 

 студент дијете ратног војног инвалида ВРС од прве до пете категорије, 8 

бодова, 

 студент дијете ратног војног инвалида ВРС преко пете категорије, 3 бода, 

 студент са инвалидитетом, 8 бодова, 

 студент (родитељ) корисник социјалне помоћи, 5 бодова, 

 студент чија су оба родитеља незапослена, 8 бодова, 

 студент чија су примања по члану породице до 100 КМ, 5 бодова, 

 студент чија су примања по члану породице од 101 до 200 КМ, 3 бода и 

 студент чија су примања по члану породице преко 300 КМ, 1 бод. 

 

В – бодовање по основу броја студената из једне породице 

 студент из чије породице редовно студира три и више студената, 6 бодова и 

 студент из чије породице редовно студирају два студента, 2 бода. 

 

Студентима је обезбјеђено три оброка дневно свих седам дана у недјељи, ТВ сала, 

спортски терени, гријање, топла вода константно и др.    

 

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. 

 

 

                   Предсједник Управног одбора 

 

                                                                                                     Сузана Дамјановић 
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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 

30.09.2022. године, дужни су до 15.09.2022. 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.    

 


