
 

 
                                               ЈАВНА УСТАНОВА 
  

   
  

                               ИСТОЧНО САРАЈЕВО-ЛУКАВИЦА     

 

Директор-тел/факс: 057/342-354;  рачуноводство-тел: 057/ 340-988;  жирорачун: 562-012-0000312247 

 
Број: 50-507 

Источно Сарајевo: 29.08.2016.год. 

 

На основу члана 13. став 3. Закона о студентском стандарду (“Службени гласник РС” број 34/08) и 

члана 24. став 6. Статута ЈУ “Студентски центар у Лукавици” Управни одбор је донио Одлуку број 

50-503 којом се расписује: 
 

 

                                            К О Н К У Р С 
                            О ПРИЈЕМУ СТУДЕНАТА ЗА СМЈЕШТАЈ И ИСХРАНУ  

                                                          У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ 

 

 

I – У школској  2016/2017. години Студентски центар у Лукавици располагаће са 442 слободна 

мјеста у Студентским домовима за редовне студенте Универзитета у Источном Сарајеву. 

 

II – Право конкурисања имају редовни студенти Универзитета у Источном Сарајеву- основни 

студиј (студиј I циклуса) и мастер студиј (студиј II циклуса) држављани Републике Српске, односно 

БиХ и држављани других држава са којима Република односно Босна и Херцеговина има потписан 

споразум из области студентског стандарда и чије је стално мјесто боравка изван сједишта 

студентских домова удаљено преко 30 километара. 

 

III – Студенти који желе да буду смјештени у Студентске домове у Лукавици у школској 2016/2017.   

години прилажу следеће документе: 

 

1)  Пријаву на конкурс за смјештај и исхрану (образац се може добити у просторијама Управе 

Студентског центра и на сајту Студентског центра) 

2)  Студенти бруцоши достављају листе са квалификационог испита из које се види бодовна листа и 

да ли се ради о редовном студенту чије школовање пада на терет Буџета Републике Српске. 

3) Увјерење (потврда) од надлежног факултета која треба да садржи сљедеће податке: 

              - да ли школовање пада на терет Буџета Републике Српске 

              - да ли је студент стекао услов за упис у наредну школску годину (уколико није, који пут 

обнавља наведену школску годину) 

              - број положених и пренесених испита из претходне године 

              - просјечна оцјена студирања 

 4) Кућну листу коју издаје надлежни орган Скупштине општине, 

 5) Увјерење о укупном приходу по члану домаћинства које издаје административна служба 

општине пребивалишта породице студента или уколико општина није у могућности да изда  

ово увјерење доставити за: 

            - незапослен/и родитељ/и (потврда/е издате од стране Бироа за запошљавање) 

            - запослен/и родитељ/и (просјек плата родитеља за последња 3 мјесеца текуће године  

(уколико је родитељ пензионер доставити чек од пензије)) 

            - извод из катастра за родитеље 

            - увјерење о неспособности родитеља (увјерење прилажу само студенти чији су родитељи 

неспособни за привређивање и немају других финансијских примања), 
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6) Студент је дужан доставити потребна увјерења, издата од стране надлежних органа, уколико је  

дијете: 

      а) погинулог или несталог борца ВРС- Увјерење надлежног органа о погибији или нестанку  

родитеља- борца Војске Републике Српске, 

     б) ратног војног инвалида од I до V категорије- Рјешење о ратној војној инвалидности родитеља  

студента од I до V категорије 

      в) родитеља учесника у Војсци РС- Потврда о учешћу родитеља у Војсци Републике Српске 

      г)  незапослених родитеља (потврде са Бироа за запошљавање за оба родитеља) 

      д) примаоца социјалне помоћи (доставити Рјешења о кориштењу социјалне помоћи издато од 

стране Центра за социјални рад уз достављен доказ о последњој уплати- чек) 

      ђ) расељене или избјегле породице (доставити Увјерење од стране Министарства за избјегла и 

расељена лица РС (не старију од мјесец дана)) 

 

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 у пријетњи јавном 

здрављу БиХ”- овим ће студенти страни држављани у значајној мјери смањити трошкове везане  

за регулисање боравишног статуса) 

 

8) Двије фотографије формата 3.00 x 3.50 cm 

 

IV-  Критерији бодовне листе којим ће се руководити комисија су следећи: 

 

1. За студенте уписане први пут у прву годину факултета : 

    - Успјех из средње школе максимално....................................50,00  бодова 

    - Успјех на квалификационом испиту до................................50,00  бодова             

2. За студенте 2,3,4 и 5 године студија : 

    - Успјех просјечна оцјена   6..............................................60,00  бодова 

    - Успјех просјечна оцјена   7..............................................70,00  бодова 

    - Успјех просјечна оцјена   8..............................................80,00  бодова 

    - Успјех просјечна оцјена   9..............................................90,00  бодова 

    - Успјех просјечна оцјена 10.............................................100,00  бодова                                 

_________________________________________________________________________ 

3. Студенти који су условно уписали годину умањује се број бодова под редним бројем 2. 

    по пренесеним испитима : 

    - 1 испит умањује се за ...............................................................................5,00  бодова 

    - 2 испита умањује се за ........................................................................... 10,00  бодова 

    - 3 испита умањује се за ............................................................................15,00  бодова 

________________________________________________________________________     

4. Број чланова домаћинства  - сваки члан носи по.....................................1,00  бод 

________________________________________________________________________ 

5. Примања по члану домаћинства 

    - до   50,00  КМ...........................................................................................2,00  бода        

    - до 100,00  КМ...........................................................................................1,50  бод 

    - до 200,00  КМ...........................................................................................1,00  бод 

    - до 300,00  КМ...........................................................................................0,50  бода 

________________________________________________________________________ 

6. Учешће у рату (В.Р.С.) 

    - за сваку годину по 0,50 бода, максимално............................................2,50  бода 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

7. Инвалиди рата од  I  до V  категорије 

    - I  категорија ...............................................................................................5,00  бодова     

    - II  категорија.............................................................................................. 4,00  бода    

    - III  категорија.............................................................................................3,00  бода 

    - IV  категорија.............................................................................................2,00  бода 

    - V  категорија..............................................................................................1,00  бод 

8. Дијете погинулог борца...............................................................................8,00  бодова 

    Дијете несталог борца..................................................................................8,00  бодова 

________________________________________________________________________ 

9. Незапослени родитељи 

    - незапослена оба родитеља........................................................................2,00  бода 

    - примаоц социјалне помоћи..................................................................... 1,00  бод   

    - избјеглице и расељена лица.....................................................................1,00  бод 

________________________________________________________________________ 

 

Напомена: Приликом пријема у дом студената 2, 3, 4 и 5 године  предност имају студенти који су 

континуирано били у дому без прекида.   

 

V-  У непотпуној документацији, документи донесени накнадно неће бити бодовани.  

 

VI- 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. 

 

VII– Пријаве на Конкурс се могу доставити лично сваког радног дана од 01.09. до 15.09.2016. 

године до 15 часова у Управу Студентског центра у Лукавици или поштом, уз обавезно попуњен 

пријавни образац, на адресу: 

                                    

              ЈАВНА УСТАНОВА “СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР У ЛУКАВИЦИ“ 

                                 Вука Караџића бр. 30, Источно Сарајево 

 

Вјеродостојност приложених докумената биће провјерена службеним путем.   

 

VIII- Студенти који остваре право на смјештај и исхрану у Студентским домовима потписују 

уговор са ЈУ “Студентски центар у Лукавици”. 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                  УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                                                   Божо Тепавчевић с.р. 

 


