
 

 

 

 

Број:2514 /19 

Датум:10.06.2019. године 

На основу члана 69. и члана 89. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС 

број 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 31/18, 26/19),  Одлуке Сената број: 

 01-С-219-LXV/19 од 05.06.2019.године, Универзитет у Источном Сарајеву објављује 

                                                         

К О Н К У Р С 

 

 

Организациона јединица: Академија ликовних умјетности Требиње  

          

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Умјетност (стваралаштво-сви облици 

стваралаштва), група предмета Графика...............................1 извршилац 

 

2. За избор у звање доцента за ужу научну област Умјетност (стваралаштво-сви облици 

стваралаштва), група предмета Сликарство.........................1 извршилац 

  
       

 3. За избор у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Умјетност 

(стваралаштво-сви облици стваралаштва), група предмета Сликарство..................1 извршилац 

 

Војводе Степе Степановића бб, 89 101 Требиње 

 

Организациона јединица: Факултет пословне економије Бијељина  

             

 

1. За избор у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Монетарна 

економија ..............................................................………….........…….........1 извршилац 

2. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Рачуноводство и ревизија 

.................................................................................................................................1 извршилац 

 

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина 

 

Организациона јединица: Факултет за производњу и менаџмент Требиње 

            

 1. За избор у звање редовног или ванредног професора за ужу научну област Менаџмент 

.........................................................................................................................................1 извршилац 

   

Војводе Степе Степановића бб, 89 101 Требиње 

 



 

 

 

 

 

Организациона јединица: Медицински факултет Фоча 

 

1. За избор у звању доцента за ужу научну област Гинекологија и 

акушерство..............................................................................................................1 извршилац 

 

2. За избор у звању доцента за ужу научну област 

Сестринство..................................................................................................................1 извршилац 

 

3. За избор у звању доцента за ужу научну област Хумана 

генетика.................................................................................................................1 извршилац 

 

4. За избор у звање доцента за ужу научну област Стоматологија, орална хирургија и 

медицина......................................................................................................................1 извршилац 

 

5. За избор у звање асистента за ужу научну област Сестринство...........................1 извршилац 

 

 

Студентска бр.1, 73 300 Фоча 

 

Организациона јединица: Пољопривредни факултет Источно Сарајево 

 

1. За избор у звање доцента за ужу научну област 

Шумарство.............................................................................................................1 извршилац 

 

2. За избор у звање асистента за ужу научну област Сточарство 

.............................................................................................................................1 извршилац 

 

  

Вука Караџића 30, 71123 Источно Сарајево 

 

Организациона јединица: Саобраћајни факултет Добој  

 

1. За избор у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област Нуклеарна 

физика ............................................................................................................................1 извршилац 

 

2. За избор у звање ванредног професора или доцента за ужу научну област 

Маркетинг.................................................................................................................1 извршилац 

 

3. За избор у звање доцента за ужу научну област Транспортно 

инжењерство.............................................................................................................1 извршилац 

 

Војводе Мишића 52, 74 000 Добој 

 

Организациона јединица: Филозофски факултет Пале 

 

1. За избор у звање аистента за ужу научну област Историја старог 

вијека........................................................................................................................1 извршилац 

 



 

 

2. За избор у звање редовног или ванредног професора за ужу научну област Општа 

педагогија................................................................................................................1 извршилац 

 

Алексе Шантића 1, 71 420 Пале 

 

 

 

 

 

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом 

о раду и услове утврђене чл. 77,78. и 87. Закона о високом образовању. 

Уз пријаву на Конкурс кандидати прилажу: 

 

-  овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно 

доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у  звање вишег асистента, 

као и за избор у наставно- умјетничко/научно звање доцента за ужу умјетничку 

област Умјетност (стваралаштво сви облици стваралаштва), група предмета  Графика ) 

и (за избор у наставно- умјетничко/научно звање доцента за ужу умјетничку 

област Умјетност (стваралаштво сви облици стваралаштва), група предмета  

Сликарство ) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у научно-наставна 

звања),  

- извод из матичне књиге рођених, 

- доказ о избору у звање (ако је раније биран), 

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за 

избор у  звање у које се бира у складу са члановима 77,78. и 87. Закона о 

високом образовању, као и пo један примјерак свега наведеног у 

библиографији. 

 
Кандидати који конкуришу Акдемији ликовних умјетности Требиње треба да испуњавају и 

сљедеће услове: 

- Под тачком 1. завршену АЛУ или ФЛУ – други циклус студија- смјер Графика. 

- Под тачком 2. и 3. завшену АЛУ или ФЛУ – други циклус студија – смјер Сликање. 

- Кандидати који се пријаве на конкурс на Акдемији ликовних умјетности Требиње, 

приликом предаје докумената треба да доставе и најмање 10 опремљених радова из 

области за коју конкуришу 

 

 

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на 

конкурс биће обављен интервју. 

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на 

адресе организационих јединица. 

       Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 

   


