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Контакт телефони:
Павиљон I и II: централа 051/235-051
Павиљон III: централа 051/312-959
Павиљон IV: централа 051/302-004, 302-005
Кабинет директора: тел/факс 051/235-056

На основу члана 13. став 3. Закона о студентском стандарду („Службени гласник
Републике Српске” број 34/08), члана 40. став 1 алинеја 3 Статута ЈУ Студентског
центра „Никола Тесла” Бања Лука и Одлуке Управног одбора број 1861/17 од
30.8.2017. године на сједници одржаној дана 30.8.2017. године, ЈУ Студентски центар
„Никола Тесла“ Бања Лука расписује:

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА НА СМЈЕШТАЈ (1406 КРЕВЕТА) У ЈУ СТУДЕНТСКИ
ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА” БАЊА ЛУКА У 2017/2018. ГОДИНИ.
I
Право конкурисања имају редовни студенти установа у Бања Луци уписаних у
Регистар високошколских установа, у складу са одлуком о мрежи установа
студентског стандарда - основни додипломски студиј (студиј I циклуса) и мастер студиј
(студиј II циклуса) држављани БиХ и Републике Србије, чије је стално мјесто боравка
изван града Бања Луке удаљено двадест (20) и више километара.
Студент мастер студија нема право на смјештај у случају да на одређено или
неодеђено вријеме заснује радни однос. Конкурисати могу само студенти на мастер
студијама који редовно уписују годину студија (не апсолвенти).
Студент који упоредо студира два или више факултета, може конкурисати за смјештај
у ЈУ Студентски центар „Никола Тесла” Бања Лука као студент старије године студија,
односи се на оба циклуса студија.
Студент који је у претходној академској години користио услуге смјештаја као студент
прве године студија, уписом на други факултет или уписом на други студијски програм
или смијер истог факултета губи право на конкурс за смјештај у текућој години, као
студент прве године.
Новоуписани студенти – бруцоши имају право конкурисања ако у моменту
конкурисања не прелазе 23 године старости.
Студенти који обнављају апсолвентски стаж, немају право да конкуришу
за пријем студената на смјештај у ЈУ Студентски центар „Никола Тесла” Бања Лука.

II
Приликом конкурисања студент треба доставити:
1. Пријаву на конкурс за смјештај у ЈУ Студентски центар „Никола Тесла” Бања Лука
извршити преко сајта www.scnikolatesla.com и исту овјерити на благајни Центра.
2. Овјерене фотокопије свједочанстава од првог до четвртог разреда и дипломе о
завршеној средњој школи (за студенте који први пут уписују прву годину студија).
3. Увјерење о упису на факултет (године или зимског семестра) први пут, у
академској 2017/2018. години.
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).
Студенти прве године мастер студија обавезни су доставити увјерење са укупном
просјечном оцјеном са претходног циклуса студија као и број обнова ако су имали.
5. Увјерење или обавјештење о сталном мјесту боравка - ЦИПС.
6. Увјерење о инвалидности и Увјерење 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.
7. Увјерење о инвалидности родитеља; Увјерење 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.
8. Извод из матичне књиге умрлих (за студенте без родитеља).
9. Увјерење надлежног органа издато од стране Министарства рада и борачкоинвалидске заштите, о погибији или нестанку родитеља-борца ВРС.
10. Овјерена кућна листа (за студенте кориснике социјалне помоћи и студенте из
чије породице студира два и више студената).
11. Увјерење о упису на факултет члана породице (брат, сестра редовни сутуденти
Универзитета) у академској 2017/18. или 2016/2017. години-први пут (за ново
уписане студенте).

Увјерење о упису на факултет члана породице (брат, сестра, редовни студенти
на јавним факултетима који редовно уписују први пут текућу годину студија) у
академској 2017/18. години први пут (за студенте старијих година).
12. Рјешење о коришћењу социјалне помоћи издато од надлежног органа, Центра за
социјални рад уз достављени доказ о посљедњој уплати (чек). Ово се односи на
самог студента или родитеља студента.
13. Категоризација о статусу особе са инвалидитетом издато од надлежног органа.
14. Студент мастер студија (студиј II циклуса) дужни су доказати да нису засновали
радни однос на одређено или неодређено вријеме (Увјерење из Пореске Управе
РС).
15. Потврду Службе смјештајa о испуњавању услова за пријаву на конкурс (да су
измирене обавезе према Студентском центру, да против студента није изречена
дисциплинска мјера а према члану IX став 7 Конкурса).
16. Потврда или увјерење са завода са запошљавање (бироа) да су један или оба
родитеља незапослена.
17. Потврда из удружења вишечланих породица (за студенте из вишечланих
породица „4 плус“- са четворо и више дјеце)
Оригинали или овјерене копије оригиналних докумената не смију бити старији од шест
(6) мјесеци рачунајући од дана конкурисања за смјештај. Овјерена копија документа,
без обзира на датум овјере, неће бити важећа ако је оригинал старији од шест (6)
мјесеци (осим тачке 2, 8 и 13).
III
Пријаве на конкурс подносе се:
1. За студенте који први пут уписују прву годину студија од 4.9.2017. године до
20.9.2017. године.
2. За остале студенте од 4.9.2017. године до 27.10.2017. године.
IV
Незванични резултати конкурса биће објављени:
1. За студенте који први пут уписују прву годину до 21.9.2017. године.
2. За остале студенте до 1.11.2017. године.
Рок за приговоре на незваничне резултате је пет (5) дана од дана објављивања
резултата.
Приговори се упућују искључиво на документу којег можете преузети на рецепцији
павиљона 3.

V
Званични резултати конкурса биће објављени:
1. За студенте који први пут уписују прву годину студија до 28.9.2017. године, а
усељење почиње од 2.10.2017. године и траје до 9.10.2017.г.
2. За остале студенте до 6.11.2017. године, а усељење почиње од 6.11.2017.
године и траје до 20.11.2017. године.
VI
Ранг листе се утврђују на основу следећих критеријума:
A) Бодовање по основу успјеха и социјалног статуса
1. Успјех у студију (претходном школовању)
2. Студент без оба родитеља
3. Студент дијете палог и несталог борца ВРС
4. Студент без једног родитеља
Студент РВИ ВРС и студент цивилна жртва рата од I доV
5.
категорије
Студент РВИ ВРС и студент цивилна жртва рата од VI до X
6.
категорије
7. Студент са инвалидитетом
Студент дијете РВИ ВРС и цивилне жртве рата од I доVI
8. категорије
9. Студент или родитељ корисник социјалне помоћи
10
Једном обновљена година у току студија
.
11
Два пута обновљена година у току студија
.
12
Три пута обновљена година
.
13
Више од три пута обновљена година
.
14
Студенти чија су оба родитеља незапослена
.
15
Студенти чији је један родитељ незапослен
.
16
Студенти из вишечланих породица (4 и више)
.

до 50 бодова
12 бодова
10 бодова
6 бодов
8 бодова
3 бода
8 бод
3 бода
5 бодова
– (минус) 1 бод
– (минус) 3 бода
– (минус) 7
бодова
– (минус) 10
бодова
2 бода
1 бод
4 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) + (ПО х 10) + (ГС х 0,35)
гдје је:
ПИ – број положених испита
БО – број одслушаних испита у току студија
ПО – просјечна оцјена
ГС – година студија
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) ............................................................................... 4 бодa
2. Студент из чије породице редовно студирају два студента (укључујући и
студента
који
конкурише)
................................................................................................2 бода
В) Бодовање по основу удаљености мјеста пребивалишта студента до
Установе
1. Студент чије је мјесто пребивалишта удаљено од 20 - 100 км ............. 0,1
бода
2. Студент чије је мјесто пребивалишта удаљено од 100 - 200 км ............. 0,2
бод
3. Студент чије је мјесто пребивалишта удаљено преко 200 км .............. 0,3
бод
VII
Студенти који су у претходним академским годинама, према списку ЈУ Студентског
центра, из било којих разлога уступали своје кревете другим студентима, супротно
члану 11 став 1 Закона о студентском стандарду („Службени гласник Републике
Српске“ број 34/08) и члану 58 став 1 Статута ЈУ Студентског центра „Никола Тесла“
Бања Лука, укупан број бодова умањиће се за педест (50) бодова.

VIII
Укупан број освојених бодова једнак је збиру А+Б+В (став 1) за студенте прве године.
Укупан број освојених бодова једнак је збиру А+Б+В за студенте виших година.

IX
Студентима прве године студија I циклуса биће додјељено 19% од укупних
расположивих капацитета (кревета).
Студентима мастер студија (II циклуса) биће додјељено 3% од укупно расположивих
капацитета (кревета), тако што ће првој години мастер студија бити додијељено 2%
кревeта, а другој години мастер студија 1% кревета.
Студентима са инвалидитетом (са оба циклуса студија) додјељује се 14 кревета, од
укупног броја расположивих капацитета за смјештај.
Студентима са приватних факултета додјељује се 6 кревета.
Након сачињавања ранг листе 2% расположивог капацитета мјеста, Управни одбор
ће на основу посебне одлуке додијелити студентима старијих година студија по
принципу социјалног статуса студената и његовог успјеха на основу посебне листе.
Студенти апсолвенти обавезни су мјесечно достављати увјерење са факултета о
регулисању свог статуса и унапријед уплатити мјесечну накнаду за боравак у JУ
Студентском центру „Никола Тесла” Бања Лука у висини наведеној у уговору.
Студент који није измирио обавезе према ЈУ Студентском центру „Никола Тесла”
Бања Лука (до 01.07.2017. године) за претходну годину и студент против кога је
изречена дисциплинска мјера, нема право да конкурише за смјештај.
Пријаве на конкурс подносе се JУ Студентском центру „Никола Тесла” Бања Лука,
ул.Булевар војводе Петра Бојовића бр. 1А, Павиљон-3, лично или преко трећег лица,
уз обавезан увид у индекс за студента за којег се конкурише за смјештај. Студенти
прве године студија, а којима индекс није израђен, могу конкурисати без индекса.
Обавеза студента који конкурише на смјештај у складу с овим конкурсом је да
претходно попуни електронску апликацију за исто путем сајта www.scnikolatesla.com
Управни одбор
ЈУ Студентски центар
„Никола Тесла“ Бања Лука

