
 
 

 

 На основу члана 62. став 1. Закона о високом образовању („Службени 

гласник РС“, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19) и члана 

27. и члана 52. став 3. Статута Универзитета у Источном Сарајеву, Управни одбор 

Универзитета у Источном Сарајеву расписује 
 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ИЗБОР ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА  

УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 

 

I 

Расписује се Јавни конкурс за избор генералног секретара Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

 

II 

 Кандидати за избор на функцију генералног секретара Универзитета морају задовољити 

опште и посебне услове.  

 

а) Општи услови за избор генералног секретара су: 

- да је старији од осамнаест година; 

- да је кандидат држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине; 

- да има општу здравствену способост; 

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци 

  или кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету; 

- да се против кандидата не води кривични поступак; 

- да кандидат није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат 

дисциплинске мјере. 

 

б) Посебни услови за избор генералног секретара су: 

- Мр/  ВСС (VIII степен образовања или други циклус студија 300 ECTS бодова; VII  

  степен образовања или први циклус студија 240 ECTS бодова, завршен правни факултет) 

- пет година радног искуства након дипломирања на пословима правне струке, од чега    

  најмање три године на руководећим пословима; 

- доказане организационе способности и постигнути резултати у раду. 

 

III 

Кандидати су обавезни да уз пријаву на Јавни конкурс за избор генералног секретара 

приложе доказе о испуњености општих и посебних услова: 

      -     оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених; 

- оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске и Босне 

и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци; 

- оригинал или овјерену копију љекарског увјерења о здравственој способности; 

- оригинал или овјерену копију увјерења да кандидат није осуђиван за кривично 

дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или кривично дјело 

које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету;  

- оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се 

против кандидата не води кривични поступак;  



- овјерену изјаву да кандидат није отпуштен из органа управе или јавне установе као 

резултат дициплинске мјере; 

- оригинал или овјерену копију дипломе; 

- доказ о радном искуству након дипломирања на пословима правне струке у трајању 

од најмање пет година; 

- доказ о обављању руководећих послова у трајању од најмање три године; 

- биографија о кретању у служби; 

- друге доказе којима се потврђују стручна знања, способности и резултати у раду. 

 

IV 

 Генерални секретар руководи Секретаријатом Универзитета и координира рад 

административних служби факултета, академија и института. 

 Генералног секретара бира Управни одбор Универзитета, на приједлог ректора 

Универзитета. 

Генерални секретар Универзитета се бира на период од 4 године са могућношћу 

поновног избора. 

 

V 

Овај конкурс ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници 

Универзитета у Источном Сарајеву. 

Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, кандидати могу доставити 

лично на протокол или путем поште на адресу Универзитет у Источном Сарајеву, ул. Вука 

Караџића бр. 30, 71 123 Источно Сарајево, са назнаком „за Комисију за провођење 

конкурсне процедуре избора генералног секретара Универзитета“. 

Јавни конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу 

„Глас Српске“. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 

 

 

 

                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                                                      проф. др Дарко Ђого 


