
 

   

На основу чл. 64. ст. 2. тач. в) Закона о високом образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и чл. 34. и 152. ст. 12. 

Статута Универзитета у Источном Сарајеву, Сенат Универзитета на XVIII сјединици 

одржаној дана 29.09.2016. године, донио је  

П Р А В И Л Н И К  

о измјени Правилника о поступку и условима избора  

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о поступку и условима избора академског особља Универзитета у 

Источном Сарајеву број: 01-С-129-VIII/12 од 18.04.2012. године,  број: 01-С-45-ХХVI/14 

од 19.02.2014. године, број: 01-С-92-XXVII/14 од 27.03.2014. године и 01-С-78-1-

XXXVIII/15 од 26.03.2015. године у Прилогу бр. 1 образац „Извјештај Комисије о 

пријављеним кандидатима за избор у звање“ замјењује се новим обрасцем: „Извјештај 

Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звањe“ и исти је саставни дио овог 

Правилника. 

 

Члан 2. 

 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на web страници 

Универзитета. 

 

 

 

Број: 01-С-560-1-XVIII/16                                  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СЕНАТА  

Датум: 29.09.2016. године                                                                 Р Е К Т О Р  

                                             _______________________ 

                        Проф.др Радослав Грујић 

 

 

 

 

 

 



 

Прилог бр. 1. 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен: 

Ужа научна/умјетничка област: 

Назив факултета: 

Број кандидата који се бирају: 

Број пријављених кандидата: 

 

 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  

 

Први кандидат  

1. Основни биографски подаци 

Име, средње име и презиме: 

Датум и мјесто рођења: 

Установе у којима је био запослен: 

Звања/ радна мјеста: 

Научна/умјетничка област: 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 

2. Биографија, дипломе и звања 

Основне студије (студије првог циклуса): 

Назив институције: 

Мјесто и година завршетка: 

 

Постдипломске студије (студије другог циклуса): 

Назив институције: 

Мјесто и година завршетка: 

Назив магистарског рада: 

Ужа научна/умјетничка област: 

 

Докторат (студије трећег циклуса): 

Назив институције: 

Мјесто и година завршетка: 

Назив дисертације: 

Ужа научна/умјетничка област: 

 

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период): 

 

 



 

3. Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

1. Радови прије првог и/или  последњег избора/реизбора 

(Навести све радове сврстане по категоријама) 

2. Радови послије последњег избора/реизбора 

(Навести све радове и дати њихов кратак приказ.)  

 

 

4. Образовна дјелатност кандидата 

1. Образовна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

2. Образовна дјелатност послије посљедњег избора/реизбора 

(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  

  

 

5. Стручна дјелатност кандидата  

1. Стручна дјелатност прије првог и/или последњег избора/реизбора 

  

 

Други кандидат и сваки наредни ако их има (све поновљено као за првог кандидата) 

 

6. Резултат  интервјуа са кандидатима 

 

  

 

7. Информација о одржаном предавању из наставног предмета уже научне области за 

коју је кандидат конкурисао,  у складу са чланом 93. Закона о високом образовању РС  

(Службени гласник РС  број: 73/10)  

 

  

 

 

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  

 

(Образложење приједлога Комисије, са приједлогом једног кандидата за избор и назнаком за 

које звање и коју ужу научну област се предлаже.) 

 

Чланови Комисије: 

 
1._______________________ 

( Име, презиме, звање, ужа научна област, Универзитет-факултет/академија) 

 

 

2._______________________ 

( Име, презиме, звање, ужа научна област, Универзитет-факултет/академија) 

  

 

 



 

3._______________________ 

 

( Име, презиме, звање, ужа научна област, Универзитет-факултет/академија) 

 

4._______________________ 

 

( Име, презиме, звање, ужа научна област, Универзитет-факултет/академија) 

 

 

5._______________________ 

 

( Име, презиме, звање, ужа научна област, Универзитет-факултет/академија) 

 

 

 

 

 

IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења, са 

приједлогом једног кандидата за избор и назнаком за које звање се предлаже.) 

 

 

 

 

у _________________________     Члан(ови) Комисије:  

1._______________________ 

 

2._______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

потребе доношења Правилника о измјени Правилника о поступку и условима избора  

академског особља Универзитета у Источном Сарајеву 

 

 Имајући у виду да је важећим одредбама Правилника  о поступку и условима 

избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву утврђена обавеза 

интервјуисања кандидата који учествују у конкурсном поступку избора у академско 

звање, те да је Законом о висoком образовању прописано да је кандидат за избор у научно-

наставно звање, који раније није изводио наставу у вискошколским установама, дужан да, 

пред конкурсном комисијом, одржи предавање (приступно предавање) из наставног 

предмета уже научне области за коју је конкурисао, резултати интервјуа и информације о 

приступном предавању се уписују у извјештај о пријављеним кандидатима за избор у 

звање. С обзиром да је образац „Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор 

у звање“ саставни дио Правилника о поступку и условима избора академског особља 

Универзитета у Источном Сарајеву, потребно је и формално – правно констатовати 

измјену обрасца наведеног Извјештаја. 


